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A Csemegi-kódex és a fiatalkorúak büntetés
végrehajtása

A Cseincgi-kódcx megjelenését követő évtizedeknek a fia
talkorúak büntetőjogát és büntetésvégrehajtását tárgyaló 
irodalmában gyakori a szerzők sajnálkozása afelett, hogy a 
kódex mostohán szabályozza a fiatalkorúakkal szembeni 
büntetőjogi következményeket, legkivált pedig ezek végre
hajtása felől hagyja bizonytalanságban a jogalkalmazókat. 
Valójában a kódex — amely egyébként semmiféle kételyt 
nem támaszthatott alkotóinak felkészültsége és alapossága 
iránt — a fiatalkorúak tekintetében is képviselte azokat az 
elveket, amelyek a kódex egészét jellemezték. Szabó And
rás megállapítja, hogy a „fiatalkorúak büntetőjogi helyzetéi 
szabályozó rendelkezések szervesen illeszkednek a klasszi
kus büntetőjog intézményeinek rendszerébe (...) a büntetési 
rendszer és a büntetésvégrehajtás tekintetében lényegében 
azonosak az elbírálási szabályok a kódex általános, a 
felnőttekre vonatkozó rendelkezéseivel”.

Ez az azonosság — többek között — azt jelentette, hogy 
a 12-16 éves fiatalkorúakra ugyan a felnőtteknél enyhébb 
(fegyház helyett börtön, börtön helyett fogház, fogház he
lyett elzárás), de nem másfajta szabadságvesztés-büntetési 
nemek voltak alkalmazandók, végrehajtásuk pedig azonos 
intézetekben — de azoktól elkülönítve — történt. A 16. 
életév feletti elítéltek pedig már semmiféle megkülönböz
tető bánásmódban nem részesüllek."

A korabeli szakirodalom általában kétkedéssel fogadta a 
kódex új rendelkezéseit, a csak fiatalkorúakra alkalmazható 
javítóintézetbe utalást. Egyfajta, főként a gyakorlati jogá
szok körében elterjedt nézet szerint a javítóintézet a megfe
lelő szigor híján alkalmatlan az erkölcsi romlottság meg
szüntetésére. Mások a szabályozás rendszertelenségét, öt
letszerűségét kifogásolták.

A kódex szűkszavú rendelkezései mindössze arra terjed
tek ki, hogy a fogházra ítélt, de életük 20. évét túl nem 
haladott egyénekre megengedi, hogy fogházbüntetésükből 
hat hónapot — amit különben magánelzárásban kellene ki- 
tölteniök — javítóintézetben töltsenek el, illetve a 12-16 
éves korban lévők, ha a bűncselekmény bűnösségének fel
ismerésére szükséges belátással nem bírnak, javítóintézetbe 
helyezhetők, de ott 20. életévükön túl nem tarthatók.

A javítóintézet kedvezőtlen fogadtatása nyilvánvalóan 
nem volt véletlen. A kódex alkotóinak nem kevés bátorsá
gára utal az, hogy a hazai gyakorlatban addig ismeretlen 
javító-nevelést a büntető törvénykönyvbe felvegye, vállalva 
azt az inkongruenciát is, amely a kódex merev büntetési

elmélete és a javító-nevelés szándékolt gyakorlata között 
feszült. Voltak ugyan előzményei a fiatalkorúak különleges 
büntetőjogi és büntetésvégrehajtási kezelésének a honi bün
tetőjogi gondolkodásban, ezek azonban szemléletükben 
nem illeszkedtek az uralkodó büntetéstani áramlatokhoz, 
intézményi-gyakorlati realizálásuk pedig elképzelhetetlen 
volt az anyagi feltételek hiánya miatt. Az európai hírű, 
széles látókörű 1843-as börtönügyi törvényjavaslat még 
említést sem tesz a fiatalkorúakkal kapcsolatos sajátos el
bánásról. Finkcy Ferenc keserűen jegyzi meg, hogy a tör
vényjavaslat előkészületei során felmerült ugyan a nyugat
európai (különösen angliai) lelkesítő tapasztalatokra alapo
zott javító iskolák gondolata, de „úgy látszik, a nagy libe
rális fellángolás, a tervbevett hatalmas alkotmányreformok 
csodaerejűnek vélt eredményében való optimista bizakodás 
nem látta szükségesnek a törvényszegő fiatalokkal való kü
lönös foglalkozást”.5

Amennyire szervesen illeszkedett a Csemegi-kódex bün
tető anyag- és eljárásjogi konstrukciója a korabeli magyar 
liberálkapitalizmus eszmevilágába, olyan talajlalanul, saját 
előzmények és hazai tapasztalatok híján volt a kiépítendő 
büntetésvégrehajtási rendszer. Horváth Tibor találóan álla
pítja meg, hogy ez a vákuumhelyzet „azzal az előzménnyel 
járt, hogy a büntetésvégrehajtási szervezet- és intézmény- 
rendszer kiépítése során a korabeli legmodernebb elképze
léseket és intézményeket vezethették be.”6 Az átvételre al
kalmasnak talált büntetésvégrehajtási modell az angol, illet
ve az ír fokozatos rendszer, amely kétségkívül a korszak 
lcgkiérleltcbb burzsoá börtönügyi irányzata volt. Ez az 
irányzat a hazai viszonyainknál lényegesen fejlettebb nyu
gat-európai feltételek között kialakulva, ott hűségesen szol
gálta a vezető ipari államok munkaerő-éhségének kielégíté
sét, funkciója nem csupán az elítéltek értékteremtő munka
erejének kihasználása volt, hanem előrelátó módon az el
ítéltek munkaalkalmasságának, szakképzettségének fejlesz
tése is. Honi viszonyaink annyiban voltak alkalmasak e 
korszerű börtönrendszer befogadására, amennyiben a ki
egyezés után fellendülő gazdaság a 70-es, 80-as években 
jelentős munkaerőigénnyel lépett fel.

Az ún. fokozatos (progresszív) börtönszisztéma átvétele 
a magyar igazságszolgáltatásba azzal a veszéllyel járt, hogy 
a kódex indeterminista felelősségi szemléletére szükség
szerűen ráépülő, megtorláson alapuló büntetési elmélete és 
a külhoni keletkezésének körülményeit tekintve pragmati
kus, a valóság reális igényeit kiszolgálni törekvő, preventív, 
kimondatlanul is determinista szemléletű büntetésvégrehaj
tási rendszer nem illeszthető össze. A későbbi fejlődés, a
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múlt század utolsó évtizedeinek tapasztalatai azonban azt 
igazolták, hogy a klasszikus büntetőjogi iskola büntetéstani 
elvei kerültek diszfunkcióba a társadalmi valósággal, míg 
az ezeket realizáló büntetésrendszer nem, ez utóbbi fejlődé
sének nehézségeit nem annyira elvi, mint inkább gyakorlati 
okok idézték elő.

A felnőttkorúak büntetésvégrehajtásának fentiekben érin
tett modernizációjához viszonyítva a fiatalkorúaké csak 
érintőlegesen történt meg. Igaz ugyan, hogy a fiatalkorúak 
börtönügye a felnőttekével együtt korszerűsödött, de ko
rántsem az elvárt irányban és mértékben, ti. a felnőttek 
büntetőjogától és büntctésvégrehajlásától való elkülönülés 
útján. Ez utóbbi megoldást követelték a kódex megjelenését 
követő évtizedekben a reform irányzatok képviselői.

A javító-nevelés és a javítóintézetek

Már a múlt század 70-es éveiben világossá vált, hogy a 
gyermek- és fiatalkorúak növekvő kriminalitása átfogó szo
ciálpolitikai intézkedéseket sürget. Felismerték, hogy a fia
talkori bűnözés ellen nem elegendő a büntetőjogi represz- 
szió, olyan állami beavatkozásra is szükség van, amely 
megelőzi, megakadályozza a fiatalok kriminálissá válását. 
E célt szolgálták azok a törekvések, amelyek a szervezett 
gyermekvédelem ügyének felkarolására irányultak,7 továb
bá e törekvések jegyében került előtérbe a fejlettebb nyugat
európai államokban már széles körben elterjedt javítóinté
zet gondolata.

A Csemegi-kódex hatálybalépésekor a nyugat-európai ál
lamok többsége a javítóintézetet (javítóház, javító iskola 
stb.) a belátási képességgel (discemcment) nem rendelkező 
fiatalkorú bűnelkövetők befogadására alkalmazta. Az álta
lános felfogás a serdülőkort a „problematikus beszámítás” 
életkorának tekintette. Az a fiatal, aki a cselekménye bűnös
ségének felismerésére szükséges belátással nem rendelke
zett, büntetésre nem volt ítélhető, de javítóintézetbe helye
zéséről kellett gondoskodni, „ha a rosszra való hajlama, 
elhanyagolt, vagy helytelen nevelése, vagy szomorú családi 
és társadalmi helyzete miatt eddigi életviszonyai közé a 
szellemi és erkölcsi romlás veszélye nélkül vissza nem bo
csátható .

E felfogás tehát a javítóintézetet nem tekintette büntetés
nek, hanem olyan preventív beavatkozásnak, amely alkal
mas a fiatalkorú életpályájának idejekorán történő kiigazí
tására. A beavatkozás egyik feladata volt kiemelni a fiatal
korút addigi káros környezetéből, másik követelménye pe
dig a korábbi hibás nevelés sikeres korrekciója volt. A ja
vítóintézetek elsődlegesen szociálpolitikai fogantatását jel
zi, hogy keletkezésük korai időszakában nem csupán 
bűncselekményeket elkövető, hanem elhagyott, csavargó, 
vagy a szülők kérelmére beutalt fiatalkorúak befogadását is 
ellátta*. A nyugat-európai államokban már a múlt század 
70-cs, 80-as éveiben kiszélesedett, differenciált intézmény- 
hálózat lehetővé tette a bűnelkövető és a züllött vagy veszé
lyeztetett fiatalkorúak egymástól elkülönített nevelését.9

Magyarországon a javítóintézetek létrehozása vontatottan 
haladt. Ennek egyik nyomós oka financiális volt,10 másik 
oka a bíróságoknak a javítóintézeti beutalásoktól való kez
deti idegenkedése volt. így az első javítóintézet létesítésére 
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csak 1884-ben került sor Aszódon, ezt követte 1886-ban a 
kolozsvári, 1890-ben a rákospalotai (lányok részére), 1895- 
ben a székesfehérvári, végül 1903-ban a kassai javítóinté
zetek felállítása. Az öt intézet befogadóképessége mind
össze 980 férőhely volt, elhelyezési gondok azonban csak 
a 90-es évektől jelentkeztek (Finkey Ferenc megítélése sze
rint ekkor a fiatalkorú bűnelkövetők létszáma már 8-10 000 
körül ingadozott). Az elhelyezés növekvő nehézségeit tetéz
te, hogy — megfelelő számú intézet nem lévén — a javító- 
intézetek fogadták be a bíróság által beutalt bűnelkövető 
fiatalkorúakon kívül a szülők vagy a gyám kérelmére azokat 
a fiatalokat, akiknél a huzamosabb ideig tartó kényszeme- 
velés mutatkozott indokoltnak.

A kódex a végrehajtás részletei felől nem rendelkezett, 
annak kimunkálását az igazságügyi kormányzatra bízta. A 
javítóintézeti rezsim kialakítása nem bizonyult könnyű fel
adatnak, egyfelől a hazai előzmények, másfelől a vonzó, 
átvételre alkalmasnak tekinthető külföldi modell hiánya mi
att.11

Az igazságügyi kormányzat arra törekedett, hogy a javí
tóintézet legyen alkalmas a preventív feladatra, azaz az ide 
beutaltak sikeres javítására, ugyanakkor az intézet jellegé
ben, rendjében hordozza azokat a kényszerclemeket is, 
amelyek az alkalmazandó pedagógiai beavatkozásnak min
tegy a keretéül szolgálnak.

Ranschburg Pál, e korszak neves pszichológusa így ír 
erről: „Ez intézetekben nem a büntetés a vezérlő elv, hanem 
a szigorú fegyelem, a kényszerelbánás kereteibe beillesztett 
nevelés és oktatás. Tapasztalati tény az, hogy az alapjukban 
megromlott, züllő fiatalkorúakkal szemben a szentimentális 
jólelkűség még kevésbé vezet eredményre, mint a könyör
telen szigorúság.”12

Nem sokkal a kódex hatálybalépését követően kidolgo
zott Királyi Javítóintézetek Alapszabályai (a továbbiakban 
Alapszabályok) meghatározta az intézet feladatát, mely 
nem más, mint „... a kebelükbe befogadott egyéneket vallá
sosságban és polgári erkölcsökben nevelni, iskolai oktatás
ban részesíteni s őket a komoly munkássághoz, s iliemes 
magaviselethez szoktatni”. (19. §)

Az Alapszabályok kiemelték, hogy „a javítóintézetek 
igazgatója és felügyelő személyzete sohase tévessze szem 
elől azt, hogy az intézet nem büntetés végrehajtására rendelt 
hely s hogy ennélfogva az ifjak nem bűnhődés, hanem el
hanyagolt vagy megromlott erkölcseik megjavítására és fej
lesztése végett vannak felügyeletükre és őrizetükre bízva” 
(20. § )

Az Alapszabályok c fontos rendelkezésének nyomatékos, 
figyelemfelhívó tónusa kifejezi az igazságügyi kormányzat 
eltökéltségét arra nézve, hogy a fiatalkorú bűnelkövetők 
egy kisebb hányadával szemben az eddig alkalmazott meg
torló fellépés helyett pedagógiai tartalmú kezelést kíván 
bevezetni.

Az Alapszabályok a javító-nevelés — mint szabadságel
vonás — végrehajtásának számos tartalmi elemét a szabad
ságvesztés-büntetéstől vette át, mégis elismerésre méltóan 
jónébány előremutató, új intézményt is tartalmazott. Ezek 
közé tartozott a belépő növendék megismerése. Sajátos mó
don az ezzel kapcsolatos rendezés nem tudott megszabadul
ni attól a beidegzcttségtől, hogy a fiatalkorút befogadását



követően egy időre szigorúan elkülönítették. A befogadás 
utáni hosszabb-rövidebb ideig tartó magánelzárás csökken
tett élcleinadagokkal13 a gyakorlati tapasztalatok szerint 
elősegítette a befogadott „lehiggadását”, „kezessé válását”.
Az elkülönítés tartania alatt a növendéket az igazgató, a 
családfő, a lelkész és az orvos volt köteles naponta meglá
togatni. A látogatások alkalmával szerzett benyomások 
alapján alakították ki a növendékkel szemben alkalmazható 
nevelés stratégiáját. E látogatások arra is szolgáltak, hogy a 
növendéket jótanácsokkal, intelmekkel ellátva, telkészítsék 
őt az intézeti életre.14

A javító-nevelés végrehajtásának kétségkívül legfigye
lemreméltóbb új intézménye a nevelés fin. családi rendszere 
volt. Az Alapszabályok rendelkezése szerint az elkülönítés 
idejének leteltével a növendéket olyan „családba” osztották 
be, amely életkorának és erkölcsi állapotának” leginkább 
megfelelt.1* A család 20-30 főből állt, a növendékek neve
lésével a „családfőt” bízták meg. A családfő csak szakava
tott pedagógus lehetett (fiúknál okleveles polgári iskolai 
tanító, a lányoknál okleveles elemi népiskolai tanítónő).
E pedagógusoknak jó megélhetési lel tételeket, nevelési lei- 
adataik megoldásához nagy önállóságot biztosítottak.

Az a felfogás, miszerint a bűnelkövető fiatalok egyéni 
nevelése „a polgári életviszonyoknak megfelelő családias 
nevelés keretében honosíttassák meg”17, jelentős fejlődést, 
a korszak pedagógiai törekvéseinek térhódítását jelzi.

A növendékek életkoruk és erkölcsi állapotuk szerinti 
családokra osztása a nevelési csoportba helyezés korán je
lentkező dilemmáit keletkeztette. A fiatalkorúak és koro
sabbak, a „jók”, a „rosszak” és a „középszerű magatartást” 
tanúsítók merev klasszifikálása nem bizonyulhatott tartós 
megoldásnak. A korban előrehaladó illetve magatartásuk
ban változó növendékek gyakori áthelyezése egy másik csa
ládba, a családok naponkénti érintkezése a munkában, ok
tatásban úgyszólván teljesen lehetetlenné tették a családfő 
nevelési elképzeléseinek megvalósítását. Végül is hosszas, 
eredménytelen próbálkozások után a század utolsó éveiben 
került nyugvópontra a családok kialakításának kérdése. 
Minden újonc-növendéket először az új, kísérleti családba 
osztották, ahol megfigyelték őt és kioktatták az intézeti élet 
legfontosabb tudnivalóira. Ezután olyan családba helyezték, 
„amelyben az általa élethivatásul választott munkanem van 
meghonosítva, s mely családban intézeti neveltetésének 
egész ideje alatt állandóan egy és ugyanazon családfőnek 
keze alatt maradt.”18

Az Alapszabályok a javító-nevelés eszközeiként a növen
dékek valláscrkölcsi és iskolai oktatását, rendre, tisztaságra 
és fegyelemre szoktatását, munkára nevelésüket határozta 
meg.

A javítóintézeti nevelés rendszerében kiemelt jelentősé
get tulajdonítottak a valláserkölcsi nevelésnek. A hit- és 
erkölcstan oktatása, a szertartásokon való részvétel, a lelké
szekkel kialakítható személyes kapcsolat a növendékek ér
zelmi nevelésének fontos, a kor irodalmában csaknem 
egyöntetűen hatásosnak megítélt lehetőségét nyújtotta. Az 
iskolai oktatásról azt tartották, hogy „az ismerelfejleszlés és 
értelmi haladás megkedveltctése az elaljasodás egyik hatal
mas óvszere lévén, az iskolai tanításra a javítóintézetekben 
kiváló gond fordíltatik”.19 Az Alapszabályok minden nö

vendék számára tankötelezettséget írt elő. A szorgalmi 
időt évenként 10 hónapban, az oktatást napi 4 órában hatá
rozták meg. Az intézetben szerzett végzettséget egyenér
tékűnek tekintették a másutt megszerezhetővcl. Tantár
gyak voltak: hit- és erkölcstan, olvasás, írás, magyar nyelv, 
beszéd és fogalmazási gyakorlatok, földrajz, történelem, 
alkotmánytan, mennyiségtan, mértan, egyszerű könyvvitel- 
tan, természetrajz, vegytan, test- és egészségtan, mezei gaz
daság és kertészettan. Ezen kívül rajz, ének, zene és torna.
A testnevelést a katonai szolgálatra felkészítés érdekében 
alaki és fegyverforgatási gyakorlatokkal egészítették ki. Az 
oktatást, a pihenőidő értelmes eltöltését segítette a minden 
intézetben létesített könyvtár, amelyből vasárnaponként a 
családfő irányításával kölcsönözhettek könyveket a növen
dékek. A családfő vasár- és ünnepnapokon köteles volt nö
vendékei számára „kedélyt nemesítő, hasznosan mulattató 
és ismercttcijesztő felolvasásokat tartani”.

Az intézetek házirendje szigorú életrendet követelt. A 
növendékek számára a feljebbvalók iránti feltétlen engedel
mességet, társaik iránt „illedelmes és jóindulatú bánásmó
dot” írt elő. Panaszaikkal közvetlenül a családfőhöz fordul
hattak. A napirend hétköznap kevés szabadidőt engedélye
zett: nyáron reggel 5 órakor, télen fél 6-kor volt ébresztő, 
déli 12-től 13-ig ebéd és pihenés, vacsora 20 órakor, lefek
vés 21 órakor. A közbeeső napszakokat folyamatosan mun
kával és tanulással töltötték ki.-3

A magatartási szabályok, a házirend, a napirend meg
sértőivel szemben fegyelmi büntetéseket alkalmaztak. 
Ezek: megintés (négyszemközt); rosszallás (a családbcliek 
jelenlétében); a társaktól elkülönített helyen való étkezés, 
társas játékból való kizárás; nyert kitüntetések, különös 
kedvezmények (levélírás, látogató fogadása stb.) megvoná
sa; egyes eledelek megvonása, a családból való kiküszöbö
lés; teljes elkülönítésbe helyezés (tartamát az igazgató ha
tározta meg); az intézetből való kitiltás, vagy a fogházba 
való visszaszállítás (a Btk.. 42. §-a alapján befogadottak 
esetében).

A növendékek testi fenyítését ugyan nem vették fel a 
fegyelmi büntetések közé, de esetenként alkalmazását cél
szerűnek tartották. ,A  gyakorlati tapasztalat megmutatta, 
hogy ... a testi fenyítéknek bizonyos esetekben való alkal
mazása nemcsak hogy kívánatos, de tapintattal, kellő 
időben s mérséklettel alkalmazva jóformán elkerülhetetlen 
és sok esetben nagyon is hathatós nevelési eszköz.”"

A külvilággal (szülőkkel, hozzátartozókkal) tartható kap
csolatokat a minimálisra szűkítették, a velük való levélvál
tást, látogatóként fogadásukat csupán jutalomként engedé
lyezték. Ezenkívül a tanulásban, munkában, fegyelemben 
kitűnt növendékek a következő jutalomban részesülhettek: 
megdicsérés (négyszemközt, vagy a többi növendék jelen
létében); megbízás a családfők kiszolgálatával, továbbá 
(al)tisztségviselés katonai és tomagyakorlatoknál; segédke- 
zés istentiszteleteknél; könyv ajándékozása; (munka)juta- 
lomdíj felemelése; az intézetből való kísérleti kihelyezés.

A fentiekben már idézett igazságügyi minisztériumi je
lentés jól érzékelteti azokat a törekvéseket, amelyeket az 
intézetek a növendékek egyéni nevelésében, a nevelési mi
liő kialakításában igyekeztek megvalósítani: „a családfő 
nem tömegesen, hanem az előélet, családi körülmény, értcl-
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mi képzettség, kor és véralkat figyelembe vételével egyéni
ségük szerint neveli a növendékeket.” Másutt kiemeli: „a 
katonai szigor és ridegség a javítóintézetek nevelési rend
szerében tiltva van, mert az erkölcsi hibák megnyilvánulá
sát erőszakos úton csak rövid időre lehet elfojtani (...) egyéb 
iránt az intézet családias életében a személyzet, különösen 
pedig a családfő mesterkéletlen példaadása játsszák a fősze
repet”.26

A javítóintézetek működése a múlt század utolsó évtize
dében elsősorban a pedagógusok és a pszichológusok köré
ben érdemelt ki lelkes elismerést. Vágó Károly egyik tanul
mányában így emlékezik meg erről: ,,Az okos, családias 
szeretet és gondoskodás nem szentimenta!izmus, hanem va
ló tény, a nevelésnek egyik leghathatósabb eszköze, amely
nek szükségessége fokozott kívánalom az erkölcsileg fo
gyatékosoknál, ahol rendszerint éppen az érzelmi területen 
van a baj.

Ezekben a megalakult intézetekben szép, lelkes munka 
folyt, ha nem is dolgoztak valami tudományos rendszerrel, 
de közvetlenségük, kitartó munkájuk, nagy szcrctetük és 
lángoló lelkesedésük nagyon sok akadályt leküzdött és nagy 
eredményeket nyújtott.”*'

A javítóintézeti nevelés legvitatottabb intézménye a nö
vendékek munkáltatása, illetve munkaoktatása volt. Az 
igazságügyi kormányzat az intézetek működésének kezdeti 
időszakában azt az elvi felfogást képviselte, hogy a munka
végzés „a jellemképzés olyan segédeszköze”, amely min
tegy kiegészíti az intézet egyéb „pszichikai hatását”.28

Ennek a felfogásnak jegyében már az intézetek telepíté
sekor különös gondot fordítottak arra, hogy kielégítő felté
telek álljanak rendelkezésre a növendékek mezőgazdasági, 
illetve ipari foglalkoztatásához. Az intézet helyi viszonyai 
és a környezet szükségletei szerint rendezték be a kéziipari 
műhelyeiket.*9 Az itt készült termékek elsősorban az inté
zethálózat saját szükségleteit elégítették ki.

A munka irányítását, egyben oktatását ipari tevékenység 
folytatására képesített ipartestületi tagok látták el, akik jo
gosultak voltak növendékeiknek tanonclevelet és munka
könyvét kiállítani. A növendékek munkateljesítményük 
alapján havonként kifizetendő inunka-jutalomdíjban része
sülhettek. A jutalomdíj nagyságát a növendékek szorgalmá
tól, magatartásától tették függővé.30 A munka-jutalomdíjat 
a növendékek nem kapták kézhez, hanem azt az intézet 
takarékkönyvben tartalékolta számukra szabadulásukig. Ki
vételesen engedélyt kaphattak a tanulmányaikat, művelődé
süket segítő árucikkek (könyvek, hangszerek, festékek, 
munkaeszözök stb.) beszerzésére, szüleik, vagy közeli ro
konaik segélyezésére. A 90-es évek második felétől — a 
kibocsátott növendékek fokozódó beilleszkedési gondjai
nak érzékelése — a foglalkoztatás átalakítására kényszerí
tene a kormányzatot. Nyilvánvalóvá vált ugyanis, hogy az 
intézetekben folyó kézműipari oktatás nem volt elégséges 
ahhoz, hogy a kibocsátottak megállják a helyüket a szabad 
munkaerőpiacon. Olyan szakképzésre volt tehát szükség, 
amely növeli a munkába helyezkedés esélyeit. A kor
szerűbb szakképzés kereteit pedig — a gépi nagyipar elter
jedésének időszakában — a gépipari (üzemi) foglalkoztatás 
nyújthatta. A XX. század első éveiben e felfogásnak meg
felelően létesítették az akkor felállított kassai intézetben a 
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fa-, bőr- és textilipari tanműhelyeket, amelyeket a korabeli 
modem technika színvonalán álló gépi berendezésekkel lát
lak cl. Egyidejűleg Aszódon a régi szakoktatási rendszer 
megszüntetésével új iparműhelyeket és ipariskolát hoztak 
létre. A kereskedelemügyi miniszterrel folytatott hosszas 
alkudozás után az e két intézetben működő iskola az onnan 
kibocsátott növendékeknek ipariskolai bizonyítványt nyújt
hatott, akik így mint felszabadult iparossegédek vállalhattak 
munkát.

Az igazságügy illetékesei ezekben az években már nyíl
tan kifejtették, hogy nem elegendő a „munkáltatást mint a 
jellemképzés egyik tényezőjét” lelfogni. A kibocsátott „más 
társadalmi körbe emelkedése csak akkor lehetséges, ha az 
intézetben valamely foglalkozást olyan mértékben elsajátít, 
hogy abbóE mint önálló munkás, kihelyezése után azonnal 
megélhet”. Felfogásuk szerint a társadalmi beilleszkedés 
kulcskérdése a növendékeknek a keresett szakmában való 
színvonalas felkészítése volt, ennek elmaradása veszélyez
tethette munkavállalásukat, ami pedig valójában az intézet 
egész tevékenységének hatásosságát kérdőjelezte volna 
meg. „Ezek a megfontolások vezettek arra a tanulságra, 
hogy a javítóintézetekben a legnagyobb súly a munkaokta
táson nyugszik.”32

A szakképzéshez fűződő érdek előtérbe nyomulása óha
tatlanul háttérbe szorította a növendékek személy iséga la kí- 
tásának egyéb eszközeit. E változásról a szakirodalomban 
erőteljesen megoszlottak a nézetek. Főképpen a javítóinté
zetek eddigi nevelési sikereit joggal féltő pedagógustársa
dalom aggódott „az okos, családias szeretet és gondosko
dás” válságától. Vágó Károly már idézett tanulmányában 
így ír erről: „Az átszervezett nagy intézetekben (Kassa, 
Aszód különösen) a nevelésügy lekerült arról a magaslatról, 
amelyen állott és az iparüzem vált az uralkodó elemmé. 
Háttérbe szorultak sokhelyütt a pedagógiai szempontok és 
az ipari produkció vált mindenhatóvá (...) az ipari hajszában 
a katonás fegyelem mellett is észlclhetővé vált a növendé
kek szellemének leromlása. Az ilyen nagy intézetekben a 
nevelő-oktató személyzet bcamterekké degradálódik, kik ha 
pontosan, lelkiismeretesen teljesítik is kötelességüket, a 
közvetlenséget és szeretetet nem tudják pótolni.”33 

A növendékek elbocsátása történhetett „kísérletileg” 
vagy véglegesen. Kísérleti kihelyezésben részesítették azt a
20. életévét még be nem töltött növendéket, akiről az inté
zetben tanúsított magaviseleté és szakmai felkészültsége 
alapján feltételezhető volt, hogy „önálló kenyérkeresetre 
képes”. Az ilyen elbocsátás egyben az is jelentette, hogy 
„újbóli rossz viselet, vagy régi erkölcsi hibáinak feléledése” 
esetén az intézeti igazgató jogosult volt a növendék vissza
helyezése iránt intézkedni.

A kísérletileg kihelyezett növendék támogatására az inté
zet igazgatósága egy „az ezen nemes feladat iránt kellő 
érzéket és érdeklődést tanúsító emberbarátot kér fel védnö
kül. A védnök hivatása abban áll, hogy védencét tanáccsal, 
figyelmeztetéssel, vagy komoly intelemmel (...)gyámolítsa, 
őt a munkaadóval, vagy bárkivel szemben az igazság köve
telményeihez képest védelmezze”.34

Az elbocsátás végleges volt azoknál a növendékeknél, 
akik a 20. életévüket betöltötték, vagy a szülői (gyám) által 
a nevelésre engedélyezett idő letelt.



Ajavílóintézctck az Igazságügyi Minisztérium felügyele
te alatt álltak, élükön a minisztérium által kinevezett igaz
gatóval. Az intézet tiszti személyzetéhez a családfők, a ta
nítók, a lelkészek, az orvos, gondnok, és a tiszti írnok tar
tózta];.

Az intézet működésének minden lényeges kérdésében a 
havonta ülésező házi tanács foglalt állást. Tagjai az igazgató 
elnökletével az intézet egész tiszti személyzete voltak. Az 
intézeti tanács meghallgatása alapján döntött az igazgató — 
többek között — a növendékek munkajutalom-díjának 
megállapításáról, kísérleti kihelyezésükről, továbbá a nö
vendékek nevelése, munkáltatása során felmerülő bármi
lyen kérdésben.35

A javítóintézetekben 1884-1898 között 1291 növendéket 
fogadtak be. A befogadás 30,8%-a szülő vagy gyám kérel
mére, a többi esetben hatósági rendelkezésre vagy bírói 
ítéletre történt. Az átlagos tartási időtartam 2,9 év volt.

A növendékek közül 447 főt kísérletileg, a többit végle
gesen bocsátották cl.

Más forrás szerint 1884-1904-ig 1649 növendék befoga
dása történt meg, közülük 1012 főt (61%) kísérletileg, 637 
főt (39%) véglegesen bocsátottak cl. Az elbocsátottak min
tegy 65%-a jól beilleszkedett, 10%-kal szemben később 
további intézkedéseket kellett foganatosítani, a fennmaradó 
25 %-ból 11% „ingadozó magaviseletűnek” bizonyult, 10%- 
nak hollétét nem sikerült megállapítani, 6% pedig időköz
ben elhalálozott.37

Törekvések a fiatalkorúak fogházának 
létrehozására

A múlt század utolsó éveiben nyilvánvalóvá vált, hogy a 
csekély befogadású javítóintézetek képtelenek a riasztó 
mértékben növekvő fiatalkori bűnelkövetők elhelyezésé
re.38 Különösen szembetűnő volt azoknak a 16 éven aluli
aknak emelkedő kriminalitása, akikkel szemben — az akkor 
már széles körben uralkodó felfogás szerint — a javító-ne
velés nyújthatta volna a leghatékonyabb fellépést. Növelte 
a javítóintézetbe beutaltak elhelyezési gondjait, hogy a ha
tározatlan ideig tartó fogvatartás (átlagosan csaknem 3 év) 
csökkentette és bizonytalanná tette a fluktuációt. így annak 
ellenére, hogy már a bíróságok is elfogadták és elismerték 
a javítóintézetek létjogosultságát (amelynek érdekében a 
90-es évek második felétől a Magyar Jogászegylet sikeres 
agitációt folytatott), a fiatalkorúakat odairányítani csak kor
látozott mértékben volt lehetőségük. A fiatalkorú elítéltek 
túlnyomó többségét továbbra is a fclnőttkorúak büntetés- 
végrehajtási intézetei fogadták be. 1904-ben a bíróságok 
12-16. életév között elkövetett bűntettért vagy vétségért 
5284 fiút és 785 leányt ítéltek cl, közülük mindössze 124 
fiú és 42 leány került javítóintézetbe.39 A 16 év alatti elítél
tek legnagyobb része a Btk 85. és 92. §. enyhítő rendelke
zései nyomán rövid tartamú fogházbüntetést kapott, ame
lyet számos törvényszéki vagy járásbírósági fogházban haj
tottak végre.40

A századfordulóra azonban az elmélet és a gyakorlat szá
mára már egyaránt érzékelhetővé váltak a rövid tartamú 
szabadságvesztés hátrányai. E hátrányok egyike az igazság

ügyi kormányzat számára — sajátos módon — a fiatalkorú 
foglyok munkáltatásának nehézségeiben ütközött ki. A he
terogén összetételű (legkülönbözőbb korú és előképzett
ségű) rövid tartamú büntetésre ítéltek foglalkoztatása cse
kély haszonnal kecsegtetett, ezért jelentősebb befektetése
ket nem eszközöltek a rabmunka feltételeinek korszerűsíté
se érdekében.41 Ez viszont ellentmondásba került azzal az 
egyre hangsúlyosabbá váló elvi célkitűzéssel, amely a fia
talkorúak munkára szoktatására, szakképzésük megoldására 
irányult (és amelynek meghonosítását ezidő szerint a javí
tóintézetben már példaszerűnek tekintették).

„Ezeket az állapotokat — írta a fentebb már többször 
idézett szerzőpáros. Kun Béla és Láday István — nem le
hetett tovább fenntartani. Amíg egyrészt a felnőttekkel való 
közös elzárás a fiatalokat állandóan ragályozla, addig az 
éppen semmi, vagy igen könnyű fogházi munka miatt a 
büntetés súlyát sem igen érezték (...) Az orvoslás abban 
mutatkozott, hogy a fiatalok az ország összes fogházainak 
népességéből kiválasztassanak és külön fogházakba 
gyűjtcsscnek össze.”42 A fogházak elkülönítésének szüksé
gességét tehát egyrészt a bűnfertőzés (kontágium) veszélyé
nek kiküszöbölésével, másrészt munkáltatásuk (szakképzé
sük) ésszerű megoldásával indokolták, de nyomós érvek 
szóltak amellett is, hogy a külön intézetben megoldást nyer
ne iskolai oktatásuk, sőt szervezettebb patronálásuk (utó
gondozásuk) is.

A minisztérium börtönügyi osztálya 1903 derekán látott 
neki a büntetőintézetekben fogva tartott és elkülönítendő 
fiatalkorúak létszámának megállapításához. A minisztérium 
szándéka szerint a felmérésnek az egy hónapnál hosszabb 
börtönre, fogházra vagy elzárásra ítélt 12-20 életév közötti 
fiatalkoriakra kellett kitcijednie. E szándék azt is tükrözte, 
hogy a létesítendő intézetben a humán tudományok, de a 
gyakorlat által is igazoltan azonos módszereket és eszközö
ket igénylő korosztályt tervezlek elhelyezni.

1903 végén azonban „az igazságügyi kormány olyképp 
rendelkezett, hogy a bírósági fogházakban lévő 12-15 éves 
foglyok közül azok, akik nevelésük elhanyagoltsága, rossz 
hajlamaik, erkölcsi érzületük hiányossága okából vagy más 
okból kényszernevelésre szorulnak, teljesen egészségesek 
és így ipari vagy mezőgazdasági kiképzésre alkalmasak, 
javítóintézetbe szállíttassanak.”43 Időközben tehát a javító
intézeti férőhelyek csekély bővítése lehetővé tette a ser- 
dülőkorúak egy része büntclésvégrchajtásának a kormány
zat számára is nyilvánvalóan megnyugtató különválasztá
sát. így a tervezett fiatalkorúak fogházába a 16-20 éves 
korúak elhelyezésére került volna sor. Ezután módszeres 
kutatómunka indult meg a megfelelő intézet kijelölése iránt. 
A fogház-telepítés szempontjai közé tartozott, hogy legyen 
népesebb városban (a kvalifikált személyzet kiválasztható
sága miatt), legyen megszerezhető a külső munkához szük
séges, közeleső földterület, maga az épület legyen modern, 
higiénikus, megfelelő befogadóképességű és biztonságos.

E szempontoknak leginkább a kassai törvényszéki fogház 
felelt meg. Minthogy ez a fogház alkalmas volt a "helyi és a 
szomszédos főügyészség területéről befogadni a fiatalkorúakat 
és az igazságügy további kerületekben tervezett hasonló inté
zeteket létesíteni, a fogház a Kassai Kerületi Fogház elneve
zést kapta. Betelepítését 1905 januáijában kezdték meg.

37



Jegyzetek
1. Szabó András: A fiatalkorúak és a büntetőjog. Bp. 1961. 9-10.

oldal.

2. Lásd: Btk. 85-87. §. A 16 éven felüli életkort a Btk. 87. §-a
mindössze annyiban méltányolja, hogy a 20. életéven aluliak 
halálra vagy életfogytig tartó fegyházra nem ítélhetők.

3. Üsd: Btk. 42. és 84. §.

4. Az. 1772-ben megnyílt szempei fenyítőház túlnyomórészt
ugyan felnőtt korúak befogadását látta el, de felvettek az 
intézetbe fiatalokat, ezek között a szülők által beküldött rossz 
magaviseletű gyermekeket is; az 1795-ös büntetőtörvény-ja
vaslat az enyhébb és szigorúbb jellegű börtönök mellett ter
vezte a javítóházak (domus correctoria) felállítását, amelyben 
olyan fiatalok lettek volna elhelyezhetők, „akiknek javulása 
még könnyebben remélhető”.

5. Finkey Ferenc: Büntctéstani problémák. Bp. 1933. 230. oldal.

6. Büntetésvégrehajtási jog I. kötet. BM Könyvkiadó, Bp. 1983.
184. oldal.

7. A képviselőház 1871. januárjában utasította a belügyminisztert
szülő- és lelcncházak létesítésére. A szükséges pénzügyi fel
tételek hiánya miatt azonban a tervezett intézményhálózat 
csaknem 30 évvel később jön létre.

8. Finkey Ferenc: A magyar büntetőjog tankönyve. Bp. 1909.
168. oldal.

9. Belgiumban a bűnelkövető fiatalkorúakat javítóházba (maison
special de réforme), az elhagyott, vagy elzüllött gyermeket 
javító-iskolába (école de reform) küldték, Angliában az 
előbbieket javító-iskolákba (reformatory school), az utóbbia
kat ipariskolákba (industrial school), Németországban az 
előbbieket javítóintézetbe (Erzichungsanstalt), utóbbiakat 
kényszemcvelésre (Zwangserziehung) utalták be.

10. A kódex 27. §-a a büntetésekből befolyt pénzek országos 
alapjának egy részét javítóintézetek létesítésére rendelte for
dítani, ez az össze azonban tartósan kevésnek bizonyult. A 
magánadakozásból remélt anyagi eszközök messze elmarad
tak a szükségestől.

11. A külföldi javítóintézeti rendszerek vagy túlságosan nyitott
nak (Svájc), vagy túlzottan szigorúnak (Olaszország, Francia- 
ország) mutatkoztak. A német javítóintézeti típus tűnt még 
leginkább elfogadhatónak, teljesértékű mintaként azonban 
azért nem tartották alkalmasnak, mert működésüket— a hazai 
viszonyok között elképzelhetetlen — szerzetes jellegű szer
vezet (az ún. Brudcrschafl) tagjai biztosították. Mégis a Né
metországban tanulmányutat tett Krajcsik Soma árvaházi ta
nító és László Zsigmond miniszteri tanácsos elsősorban az itt 
szerzett tapasztalatok alapján dolgozták ki az első (aszódi) 
javítóintézet rendtartását.

12. Ranschburg Pál: A gyermeki elme fejlődése és működése. Bp. 
1905. 157. oldal.

13. A fiatalkorúak elkülönítésének időtartamát az igazgató hatá
rozta meg az orvos és a lelkész véleménye alapján, azt három 
hónapot meghaladó tartamban csak ritkán alkalmazták. Az 
élelmezést ebben az időszakban reggel és este kenyérre és 
vízre, délben egytálételre korlátozták.

14. Lásd: Alapszabályok 23-28. §.

15. Uo. 29. §.

16. Uo. 5. §.

17. Kun —  Láday: A  fiatalkorúak kriminalitása ellen való küzde
lem Magyarországon. Bp. 1905. 53. oldal.

18. Kun —  Láday i. m. 64. oldal.

19. A  magyar kir. országos javítóintézetek ismertetése. Bp. 1899. 
34. oldal.

20. Lásd: Alapszabályok 38. §.

21. A  megszerezhető iskolai végzettségről és annak elismeréséről 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1890. évi 51 982. és 
1891. évi 49 745. számú rendeletéi intézkednek.

22. Javítóintézetek ismertetése, i. m. 36. oldal.

23. Lásd: Alapszabályok 34-36. §.

24. Uo. 50. §.

25. Javítóintézetek ismertetése i. m. 46. oldal.

26. Uo. 32. oldal.

27. Vágó Károly: Kriminálpedagógia (Tanulmány) Magyar 
Gyógypedagógia 1926. 71. oldal.

28. Részletesen kifejti Kun —  Láday i. m. 66. oldal.

29. A  fiú javítóintézetekben asztalos-, esztergályos-, fafaragó-, 
bognár-, szabó-, cipész-, kosárfonó-, kőműves-, könyvkötő-, 
könyvnyomdász-, pékipari foglalkoztatást, valamint gyer
mekjáték-készítést honosítottak meg.

30. A munkajutalmak havonként kifizethető összege 1885-89 kö
zött 1-4 korona volt, 1889 után maximálisan 3 korona lehe
tett.

31. Kun —  Láday i. m. 67. oldal.

32. Uo. 68. oldal.

33. Vágó Károly: Kriminálpedagógia i. m. 72. oldal.

34. A védnök tevékenységét az  1987. évi 37 247. számú igazsá
gügyminiszteri rendelet alapján látta el.

35. A  házitanács intézményét az 1988. évi 4100. számú illetve az 
1892. évi 13 636. számú igazságügyminiszteri rendeletek sza
bályozták.

36 Javítóintézetek ismertetése i. m. 168. oldal.

37 Kun —  Láday i. m. 407. oldal.

38 Balogh Jenő adatai szerint míg 1875-ben mindössze 2423 volt 
a 20 éven aluli elítéltek száma, 1905-ben a bűntett és vétség 
miatt elítélt 12-18 évesek száma már 12 556 fő (az összes 
elítélt 16,4%-a) volt

39 Balogh Jenő: Fiatalkorúak és büntetőjog. Bp. 1909. 21. oldal.

40 A  századforduló éveiben 65 törvényszéki és 315 járásbírósági
fogház működött Magyarországon.

41 Ahol tehették, a fogházakból külső vállalkozóknak adták bérbe 
a munkaerőt.

42 Kun —  Láday i. m. 384. oldal.

43 Uo. 390. oldal.

38


