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Realitás és illúzió — az 1843. évi börtönügyi
törvényjavaslat vitái

.........számos hiányaink közöli ezen tárgy
az, mely a halasztás nélküli gyökeres 
orvoslási leginkább megkívánja "

(Deák Ferenc)

A mottónkul választott deáki mondat 1840. július 27-én 
hangzott el Zala vármegye közgyűlésén, amidőn az itjú, ám 
már tekintélyes reformer követtársával, Hcrtclendy Ká
rollyal bcteijésztétte jelentését országgyűlési működé
sükről.1 Ezen a diétán küldték ki a Karok és Rendek azt a 
választmányt, melynek feladatául egy törvényjavaslat ki
dolgozását szabták „a büntető törvénykönyvvel válhatatlan 
kapcsolatban lévő büntető- s javító rendszer behozása 
iránt”2. A 45 fős bizottságba 15 főrend került, a királyi tábla 
négy tagja, 16 vármegyei küldött, 5 városi követ, továbbá a 
veszprémi káptalan kanonokja, Dalmát, Horvát és Tót or
szágok követe, a szabad kerületek, Horvátország városai, a 
jelen nem lévők képviseletében cgy-egy követ.

Témánk szempontjából nem haszontalan ehelyütt citálni 
a rendek instructióját, melyet útravalóul adlak az országos 
bizottság munkálataihoz.

„Ezen választmány, tekintetbe vévén a külföld jelesebb 
büntető ’s javító börtöneinek elrendezését, javaslatot készít
sen az Ország különös körülményeihez képest azon rend
szernek legczclirányosabb módon mi alakban lehető alkal
mazása — az c végből szükséges fogházaknak hol, mennyi 
számban, s mi módon felállítása — azoknak felállítására, 
belső igazgatására s fenntartására megkívántató költségek
nek a lehetőségig kimerítő kiszámítása felől, s az iránt is, 
hogy azon költségek honnan fedeztessenek? egyszersmind 
pedig javaslatot készítsen a felől, hogy a most említett bör- 
töni s javító intézet mellett a büntetések törvényes czéljának 
elérése végett gyakorlati alkalmaztatás tekintetében az 
1827-ik évi országgyűlésről kiküldött országos választmány 
által javaslatképpen bemutatott büntető-törvénykönyvnek 
tökéletesítésére mik kívántainak? s mind ezekről készítendő 
munkálatát a legközelebbi országgyűlésnek okvetlenül be
mutatni kötclezlcssék.”

Nem lehet nem észrevenni azt a tényt, hogy itt a választ
mány lényegében egy börtönügyi javaslat benyújtására ka
pott megbízást; mellékesen megemlítve az 1827-cs javaslat 
kiegészítésének (s nem átdolgozásának, különösképpen 
nem teljes mellőzésének) feladatát. Még a bevezetőben is a 
büntető- s javítórendszer behozásáról szólt a törvényszöveg, 
mely a büntető törvénnyel „válhatatlan kapcsolatban” áll.

Hogy a választmány mandátumát kiteijesztőleg értelmez
te, s hogy munkájának eredményeképp Európa ekkor egyik 
legmodernebb s leghaladóbb büntető kódexét teremtette 
meg, az Deák Ferencnek, elvbarátainak, a liberális nemesi 
gondolkodóknak volt köszönhető.

A diéta feloszlását követő másfél év múltán gyülekezett 
először egybe az országos választmány, melyet 1841. no
vember 28-ra, Pestre hívtak össze. Első üléséi december 
elsején tartotta. Az alválasztmányokat, melyek a tervezete
ket fogalmazták és szerkesztették, 1842. január 3-án állítot
ták össze. S 1842. november 16-án már az országos választ
mányi vitákkal is végeztek a megbízottak.

I.

A kései olvasó talán furcsálbatja, hogy a büntetésvégrehaj- 
tás rendszeréről hamarabb döntöttek, mint magáról a bün
tető anyagi jogról. Napjainkban a büntetésvégrehajtás tulaj
donképpen a büntetőjog és az igazságszolgáltatás szolgája; 
szerepe eszközszerep; hatékonysága nem igen befolyásolja 
a jogpolitikai-politikai és tudományos célok s teóriák vezé
relte büntető anyagi jog tartalmi alakulását. Mindez látható 
abból is, hogy a büntetésvégrehajtás alapelveit még mindig 
nem kódex, hanem garanciális szempontból sokkal inkább 
vitatható törvényerejű rendelet foglalja össze (azt is csak 
1966-tól!)3. S mi több, a törvényerejű jogforrás elvi tételei
nek konkretizálását (az ún. büntetés végrehajtási szabályza
tot) már csupán miniszteri utasítás tartalmazza. Ezzel 
szemben a reformkor büntetőpolitikai koncepciója (ha 
egyáltalán merészelhetjük így nevezni a börlönjavítás hívei 
által felvázolt, s a „liberalizálódó” alsótáblával is elfogadta
tott elképzeléseket) meg volt győződve arról, hogy mint 
Deák kifejtette — „mindenekelőtt szükséges tudni, ki fog 
ítélni a bűnös fölött s minő lesz a büntetés. A börtönrendszer 
független attól, ki ítéli el a bűnöst, sőt megfordítva, inkább 
függ attól, hogy milyenek a börtönök, s kitől függnek azok, 
mert ugyanazon büntetés becsületes fogházban felére sem 
olyan terhes, mint egészségtelen börtönben, rossz bánás és 
élelmezés mellett. Előbb kell tehát megállapítani a börtön- 
rendszert, mint a büntetést”.

Tévedés ne essék, e nézet nem a büntető jogtudomány 
katedrákra visszaszorult okoskodásának terméke, hanem 
úgyszólván laikus liberálisok, a fogházjobbítás fanatikus 
híveinek szívós publicisztikai munkálkodásának eredmé
nye. Eötvös, Bállá, Szemere, Lukács, Bölöni — s nem ke
vésbé Kossuth — agitációja győzte meg a közvéleményt a 
tömlöcállapotok felülvizsgálásának szükségességéről. A 
reformokra fogékony vármegyei liberalizmus pedig befo
gadta a teóriát, fölfogta és magáévá tette azt az álláspontot, 
hogy a büntetőjog sikerének záloga, a büntetőrendszer meg
újításának feltétele a tömlöcállapotok gyökeres megváltoz
tatása. Nagy szerepet játszott ebben, hogy a magyar társa
dalom egyre nagyobb mértékben jutott nyugat-európai vál
tozások hírének birtokába. S ez nem csak a tudományos, 
politikai vagy művészeti területekre volt igaz, hanem a bör-
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•önügyre is. A magyar fogházjavító mozgalmat utazók ala
pították és ők bábáskodtak fölötte; főurak és köznemesek 
jutottak el Észak-Amcrikálól Franciaországig, Svájctól 
Hollandiáig, s bőséges tapasztalatokat gyűjtöttek a „nyuga
ti" fogházügy terén. S volt mit látni, volt mit csodálni, s volt 
min szégyenkezni is. A börtönügy Nyugaton a nagy kísér
letezés periódusát élte ekkor; „világszerte” épültek az újabb 
és újabb tervezésű és működésű fegyházépületek az expe
rimentum jegyében. Élet-halál harcát vívta a magán- és a 
hallgatórendszer, melyek egyike mellett sem szólt több el
lenérv, mint támogató argumentum. S nálunk? A felvilágo
sult abszolutizmus tiszteletre méltó kísérlete elvetélt,7 a 
törvényhatóságok feudális tömlöcökct üzemeltettek,8 s az 
az egy-két modern intézel is, mely szórványosan, itt-ott 
fölépült, a fogházjavítók sürgetésére kezdte meg működé
sét. Úgy véljük, híven szemlélteti a vármegyék kísérleteit a 
legmodernebbnek tartott Komárom megyei börtön felépíté
se, melynek szükségessége azért merült föl, mivel „a me
gyeházánál volt börtönök igen szűkek és rosszak levék.” Az 
állam azonban szűkén mérte a támogatást, a vármegye 
kasszája üres volt. S hogyan magasodtak végül is a falak? 
,A'i alap erre a megyei birtokosok ajánlataiból, főképpen 
pedig főispánunk, ifj. gróf Nádasdy Lipót hitvese, gróf For- 
ray Júlia által országszerte adakozások gyűjtése, nagy tánc
vigalom, s kiállítás által szereztetett be.”9 — jegyezte föl 
emlékirataiban Ghyczy Kálmán, a 43/44-es országgyűlésen 
Komárom vármegye követe. Közadakozásból épült börtön! 
Elképzelhető ennek alapján, hogy a fogházjavítás hívei — 
még ha arra nem is voltak képesek, hogy Magyarország 
fcgyházszükségletét „összeláncolják” — milyen nagy ha
tással voltak a kor közvéleményére.

Kevés dologban egyeztek meg az 1843-as országgyűlés 
kezdetén konzervatívok és reformerek; de a fogházjavítás
ban alig voltak nézetkülönbségek. Belátta a helyzet tartha
tatlanságát az a Dcssewffy Aurél is, aki a választmányban 
a konzervatív szárny vezéralakja lett, s akit a Kancellária a 
bizottsági munkálatok megkezdése előtt nyugat-európai 
„tanulmányútra” küldött, a már működő fegyintézeteket ta
nulmányozandó. A vita végül is nem alapvető kérdéseken, 
hanem árnyalatokon folyt.

A választmány tagjainak többsége konzervatív volt, Var
ga János számításai szerint a liberálisok legfeljebb 18 sza
vazatra számíthattak a viták során.10 A végeredmény persze 
nem feltétlenül a pillanatnyi erőviszonyokat tükrözte. Erős 
volt a hatása a közvéleménynek (nem véletlenül küzdött a 
konzervatív „párt” — sikerrel — a nyilvánosság kizárásá
ért, s a kikerülő információk megcenzúrázásáért.11 Nem 
hagyható figyelmen kívül a kormánypártiak taktikázása 
sem, melynek értelmében számos liberális követelést némi 
látszatellenállással elfogadtak, míg ennek fejében néhány 
„kemény” témánál megmakacsolták magukat.12

Feltehetően tudták a reformerek, hogy a börtönügyi ter
vezet kidolgozása fogja a legkevesebb problémát okozni, 
mert érezhetően az eljárásjogi és anyagi jogi kérdések felé 
fordult figyelmük. Szalay László 1840-ben publikált mun
kájában mindenféle kodifikáció elengedhetetlen feltételéül 
szabta meg az elvi kérdések előzetes tisztázását és megje
lölését. 1841. december 2-án ezt már a konzervatívok 
kezdeményezték, ti. „clnökileg javallatba hozatott a szak- 
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osztályoknak egy vagy több a 1 választmányok állal leendő 
kidolgoztatása, de mielőtt ez megtörténhetnék, szükséges 
lévén az alválasztmányi munkálatokban szabályul szolgá
landó fő elveknek az egész választmány által leendő meg
állapítása, erre nézve azon indítvány, hogy a tárgyalás ha- 
marítása végett egy alválasztmány az egész munkálatban 
előfordulható elveket, minden véleményadás nélkül úja 
öszve és azokat a választmány elé terjessze...”14 E héttagú 
bizottságban a liberális erők voltak többségben: Teleki Jó
zsef, Dcssewffy Aurél és Zarka Jánossal szemben Eötvös 
József, Deák Ferenc, Klauzál Gábor és Pulszky Ferenc. A 
megbízottak nyomban munkához láttak, s egy hét leforgása 
alatt összeállították 55 kérdést tartalmazó lajstromukat. 
Ezek között második helytől a börtönrendszert illető elvekre 
tett javaslatok sorakoztak. A kérdésekben nem sok vita bon
takozott ki. Egyhangúlag fogadta el a választmány a kül
döttségjavaslatát arra nézve, hogy kerületi börtönök állítta
ssanak föl. Indítványozták a befogott, de még felelősségre 
nem vont foglyok elkülönítését is a már „megítélt” raboktól. 
Ez ellen sem volt kifogás, habár eldöntését formai okokból 
elhalasztották, mondván ti. hogy „ezen kérdés tárgyalása a 
8-dik pont alatt, hol a törvényhatósági börtönök fordulnak 
elő, inkább helyén lenne”.15 Az alválasztmány elutasította 
az általa „dolgozónak” nevezett rendszer — lényegében a 
feudális gyakorlat — folytatását és az ekkor világszerte 
elfogadott pennsylvaniai (vagy magány-) és az aunburni 
(vagyis hallgató-) rendszer között ajánlott választást. E kér
désben jócskán megoszlottak a vélemények, ráadásul Eöt
vös, aki közismerten az aunburni szisztéma magyar nép
szerűsítője volt,16 szembefordult elvbarátaival.17 Ugyanak
kor számos konzervatív politikus nem tartotta megvalósít
hatónak a hallgató rendszer fegyelmének fenntartását, s a 
radikálisok mellé állt. Deák erősen ingadozott, egyik fél 
érvei sem győzték meg maradéktalanul. Ő kompromisszu
mot, egyfajta kísérletet ajánlott: cgy-egy börtön felállítását 
tapasztalatszerzés végett.18 A liberálisok ilyen megosztott
sága ellenére a — nézetünk szerint — haladóbb, pennsyl
vaniai rezsim bevezetése melleit döntöttek,19 A magány
rendszerrel kapcsolatos legfőbb aggályokat (ti. a rabok el
meállapotának megromlását a magánzárkákban) részben a 
rezsim szigorúságának enyhítésével, részben a mnnkakény- 
szer meghonosításával próbálták csillapítani. A kerületi 
börtönökbe kerülést döntően a kiszabott ítélet tartamától 
tették függővé, egyúttal a törvényhatósági börtönökre is a 
magányrendszer szerinti működést jelölve ki. Támogatólag 
nyilatkozott a választmány a fiatalkorúak (16 év alatti bűnö
sök) külön szervezett „javító iskolájáról", az alválaszt- 
mányra bízván a döntést: vajon a kerületi börtönökhöz 
avagy a törvényhatósági fogházakhoz kívánja-e csatolni 
ezen intézményeket? Az angliai transportatio és a francia 
rclcgatio, valamint a Nyugat-Európa-szertc elismert, csa
vargókra és munkakerülőkre, dologtalanokra „kik már a 
bűn örvényének szélén állanak” alkalmazott dologházi gya
korlat keveredéséből született az alválasztmány — egyéb
ként az. országos bizottság által elutasított— javaslata „dol
gozógyarmatok", puszták felállítása iránt20' A rabmunká
val kapcsolatban leszögezték, hogy a munkára szakmányt 
kell megállapítani, továbbá a rabot munkabérének egy része 
megillesse.



A másik nagy vitapont a börtönigazgatás volt A liberáli
sok célja az volt, hogy a börtönöket felügyelő Központi 
Bizottság függetlenül működjön a Helytartótanácstól. El
képzelésüket nem sikerült keresztülvinni. A Központi Bi
zottság a Helytartótanács részeként működjön — szögezte 
le a konzervatív többség, s tagjai évente utazzák be s el
lenőrizzék a börtönöket. 1

Ehelyütt az anyagi és eljárási törvényjavaslat kidolgozá
sára nem szándékunk kiterjeszkedni, néhány döntést a bün
tetési nemek megállapításánál megemlítünk, hiszen ezek 
áttételesen vagy közvetlenül akár, hatással voltak a büntetés 
végrehajtására.

A büntetési rendszer tárgyalásának talán legnagyobb vi
táját kavaró javaslat volt a halálbüntetés eltörlése. Még 
Mittermayer is merésznek tartotta e döntést, s bizonytalan
kodott azon következmények felmérésében, melyek ebből 
a börtönrendszerre hárulnak. A büntetési nemek közül egy
hangú döntés alapján törölték el a botbüntetést, s a verés 
mindenféle változatát, külön hangsúlyozva, hogy ezentúl a 
szabadságvesztés-büntetés „sanyarításai” között sem lehet 
helye. S végül a szabadságvesztés-büntetés tartalmára volt 
hatással az az inkább büntetéskiszabási gyakorlatot befolyá
soló határozat, miszerint a kódexben a börtönbüntetés mi
nimuma ne legyen előírva. A maximum kapcsán gedig vég
zés született az „örökös fogság” alkalmazásáról.

Ezen elvek segítségével készítette el javaslatát a börtönü
gyi albizottság, melynek tagjai közé a „nagyok” közül senki 
sem került A biztosok előtt nem állt megoldhatatlan fel
adat: a fontos kérdések tisztázottak voltak, lényegében csak 
a formába öntés várt rájuk. Mednyánszky Alajos elnöklete 
mellett látott munkához Busán Hermán, Dubravitzky Si
mon, Fogthüy János, Hertelendy Miksa, Kollárik István, 
Lengyel Pál, Olgyay Titus, Palóczy László, Pejachevich 
János, Pitrof János és Zichy Ödön. Egyikőjük nevével sem 
találkozhattunk a fogházjavító mozgalom képviselői között, 
de a liberális álláspontokat határozottan képviselte Pejache
vich és Palóczy.2

Az 1842. január 2-án megválasztott albizottmány június 
2-án már a munkálatok befejeztéről tehetett jelentést, jól
lehet a plánum tárgyalása november 14-éig váratott magára. 
Ez időre már mellékelhették a felkért építészek tervezeteit 
is, költségvetési ajánlataikkal egyetemben, amely befolyá
solhatta a börtönépítéssel kapcsolatos nézeteket is."

A tárgyalások kezdetén egy korábban mindenki figyelmét 
elkerülő elvi tétel leszögczésévcl foglalkoztak az országos 
választmány tagjai. A feudális gyakorlatban is megkülön
böztetett carcer és arestum mintájára „közelfogadást nyert” 
az „egyszerű fogságnak" felvétele, mely „egyedül a sza
badságtól való megfosztásból álljon”, rövid tartamú legyen, 
s kisebb súlyú vétségekre szolgáljon büntetésül, mint pél
dául a kisebb verekedések, a pénzbüntetést megfizetni nem 
tudók büntetésének átváltoztatására stb.

A plénum tárgyalásai most már zavartalanul folytak, a 
tervezeten csupán kisebb — inkább stiláris — módosításo
kat eszközöltek. November 29-én a jegyző már ráírhatta az 
aktákra: „Ezzel befejeztetvén a -rendszer javallat tárgyalá
sa, az kiadatott az abban munkálkodó Alválasztmánynak, 
hogy ezen javallatot a nagy gyűlésben tett módosításokhoz 
alkalmaztassa.”27

Az országos választmány által proponált büntető anyagi 
jogi törvénykönyv-tervezet a bizottmányi viták nyomán 
négy büntetési nemet hozott szóba: a szabadságvesztést, a 
hivatalvesztést, a pénzbüntetést és a bírói dorgálást A sza
badságvesztésen belül rabságot és fogságot nevezett meg. A 
törvényjavaslat nem fejti ki részletesen, hogy mely eltérése
ket feltételez a két típus között Leginkább a 9. §. szolgálhat 
alapul az elkülönítéshez, hiszen így szól: „Mindazon rabok, 
kikre az ítélőszék rabsági büntetést szabott...”; vagyis a 
bíróság határoz a büntetés neméről. Tartamban az anyagi 
jogi rész csupán annyit szögez le, hogy a fogság egy esz
tendőnél hosszabb nem lehet. A rabság lehetett életfogytig 
és határozott időre szóló, de mivel a minimumokat a tör
vénytervezetben nem jelölték meg, nincs kizárva, hogy a 
fogság időtartamánál jóval rövidebb is lehessen. A további 
differenciálást láthatóan a börtönrendszerről szóló harma
dik részre hagyták a törvényhozó szakemberek, amikor is 
csupán ennyit jegyeztek meg: „élelemre, ruhára, elzárásra 
és a teljesítendő munkára” vonatkozó szabályai „a börtön- 
rendszer T. czikkének rendszabásai alá fognak tartozni”. A 
bírói enyhítés esetét mindkét nemnél fenntartották: „midőn 
a fennforgó körümények annyira enyhítik a beszámítást, 
hogy azokhoz képest” a törvény által megszabott büntetés 
túl súlyos volna, akkor rabság helyett fogság, fogság helyett 
bírói dorgálás alkalmazható. Fölfelé ez kevesebb esetben 
lett volna megoldható, fogságból rabság csak három esetben 
válhatott:

-  Ha a fogság egy esztendőnél több lemre (halmazat és 
visszaesés értékelésénél), az egy esztendős maximum sza
bályának értelmében át kell váltani a fogságot rabságra, 
méghozzá 1:3 aránnyal számítva;

-  Ha eredetileg fogságra ítélt fogolyra olyan bűncselek
ményt bizonyítanak, mely rabsággal büntetendő (vagy ilyet 
fogsága alatt követ el, s ezért őt rabságra ítélik), a még 
hátralévő fogságbüntetés a fenti aránnyal rabságra számít
ható át, s börtönben kell letöltenie teljes büntetését;

-  hasonló az eset akkor is, ha rabsági büntetését töltve 
fogságot érdemlő bűncselekményt követ el a rab; úgy a 
fogság rabságra számítandó át.

A törvényalkotó értékelése nyilvánvaló tehát: a rabság 
háromszor nehezebb a fogságnál. A különbséget már a bör
tönügyi plánum szabályai fogalmazták meg.

Maga a javaslat 18 fejezetben, s azon belül 387 §-ban 
fogalmazta meg a börtönrendszerre vonatkozó szabályo
kat.29 (Ha már most tekintetbe vesszük, hogy legtöbb 
szakasz néhány mondatos volt; s ha egybevetjük az 1869. 
évi házszabályokról és szolgálati utasításokról szóló 
igazságügyminiszteri rendelettel (1869. február 10.), 
amelyik 3 részben, összesen 235 §-ban foglalta össze a 
csak fegyházakra vonatkozó előírásokat, nem tűnik 
megalapozottnak Varga János elmarasztaló szentenciája 
a törvény szövegezőinek túlzott aprólékosságáról és a 
részletekben történt elmerüléséről...)

A plánum megfogalmazói öt nagyobb egységben gondol
kodtak. Külön részt képeztek a nem elítéltként fogvatartot- 
tak körülményeivel (I—III. fejezet), a különböző szabadság
vesztés-büntetés fokozatokra ítéltekkel való bánásmóddal,
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felügyeletükkel, ellátásukkal (IV-VIII.), a börtönigazgatás
sal és felügyelettel (IX-XII., XIV.), a fegyintézetek fel
ügyelői és tisztségviselői elébe szabott utasításokkal (XIII.) 
s végül a fogházak, börtönök alapításával, építtetésével 
(XV-XVIII.) kapcsolatos szabályok.

Azt talán lehetne vitatni, hogy az utasításokat miért kellett 
a törvény kereteibe illeszteni, de az nyilvánvaló, hogy ez a 
megoldás a reformkori politikusok gondolkodásából logi
kusan következett A reformkor politikus-jogászai mindent 
a sajátos értelemben felfogott függetlenség-koncepcióval 
igyekeztek összhangba hozni. Jelen esetben ez azt a törek
vést eredményezte, hogy a központi kormányzat minél ki
sebb befolyással rendelkezzen a büntetésvégrehajtási inté
zetek irányításában, felügyeletében. S a börtönügyi tervezet 
vitái azt is világossá tették, hogy még a konzervatív politi
kusok is hajlanak e tendencia óvatos érvényesítésére. Bár a 
hasonló célból folyó felügyeleti polémia zátonyra futott 
(Dessewffy hívei ugyanis nem egyeztek bele egy Helytar
tótanácstól független felügyeleti szerv életrehívásába, de 
még abba sem, hogy a Helytartótanács országgyűlés felé 
történő beszámolási kötelezettségét jogszabályba foglal
ják); az utasítások mégis a törvénybe kerültek. Ezzel elejét 
vették (volna) a törvény végrehajtási utasításokon keresztül 
megvalósuló módosításának, értelmezésének, vagy akár el- 
szabotálásának. Nézetünk szerint a szabadságvesztés-bün
tetés egyébként is olyannyira alapjaiban érinti az emberi és 
állampolgári jogokat, hogy a 43-as javaslat készítőinek 
megoldása tűnhet a legmegnyugtatóbbnak. Végül is a tör
vényi elveknek, mint keretnek valós tartalmát a konkrét 
utasítások töltötték ki.

Ehelyütt nem célunk a börtönügyi javaslat tartalmi elem
zése. Összefoglaljuk ellenben azokat a törekvéseit, melyek 
valóban előremutatóak voltak, a korhoz képest (s jó néhány 
vonatkozásban még ma is) megbecsülendő erénynek tekin
tendők.

A fogházjavító mozgalom évtiztedes követelése tük
röződik abban a szabályban, mely az elítéltektől külön ke
zeli az „elzárandó vádlottak" ügyét, messzemenő tekintet
tel arra a tényre, hogy bűnösségük megállapítása előtt fo
golynak vagy rabnak tekinteni őket nem lehet. Részletekbe 
menően íija körül a plánum az elítéltekkel való (s abban a 
korban különösen) humánus bánásmódot. (Például a fo
golynak feltöretlenül kellett megkapnia levelét, hírlapokat 
járathatott, nem tagadhatták meg a látogatást tőlük.)

A bánásmóddal kapcsolatos elképzelések védelmére szá
mos garanciát építettek a szövegbe. így például az intézet
be való felvételkor hivatalos nyilvántartást kellett vezetni, 
amibe a befogadottal kapcsolatos minden lényeges adatot 
bejegyeztek. Emellett jegyzőkönyvet kellett felvenni a be
fogadás alkalmával elvett ruhadarabokról, tárgyakról és ér
tékekről; ezek meghatározását nem csak darabra, hanem 
becsértékben is meg kellett adni, s mindehhez szükséges 
volt két „hiteles tanú” jelenléte és aláírása. A hivatalos 
nyilvántartásról bizonylatot állítottak ki a letartóztatottnak 
csakúgy, mint rokonainak! Máshol pontosan meghatároz
ták, milyen jellegű fegyelmi kihágásra milyen fegyelmi 
büntetés volt kiszabható. A fegyelmi büntetések maximálva 
voltak (így például ágymegvonás 3 napra volt lehetséges, 
koplalta tás 4 napig, a legsúlyosabb vétség esetén a kenyéren 
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és vízen tartás legfeljebb 30 napig, nem lehet ennél hosz- 
szabb tartamú a sötétkamra kiszabása sem. S mindezt csak 
a börtönorvos alapos vizsgálata nyomán, annak engedélyé
vel lehetett végrehajtani! Az ítéletet semmiféle belső fe
gyelmi vétség hatására kiszabott büntetés nem hosszabbít
hatta meg, legfeljebb a bűncselekményszámba menő cse
lekményért a vonatkozó intézet helye szerint illetékes tör
vényhatóság által újabb eljárás volt lefolytatható. A fegyel
mi ügyekről és büntetésekről részletes jegyzőkönyvet kel
lett vezetni.

A javaslat egyik fő érdeme az országosan egységes (ma
gány-rendszerű) büntetésvégrehajtási rezsim bevezetésé
nek terve. Kellőképpen nem méltányolható jelentőségű lett 
volna a magyar büntetésvégrehajtásban, ha sikerül az egy
séges rezsim megteremtése, mely a büntetés hatékonyságá
nak egyik legalapvetőbb feltétele. Hazánkban még 1900- 
ban is a hatásosság döntő ellenfele a fegyintézetnek, illetve 
a börtönnek titulált intézetek közötti különbségek voltak. S 
mint már mondtuk, nézetünk szerint a kor tudománya és 
gyakorlata által kínált megoldások közül kétségtelenül a 
magányrendszer a nagyobb eredménnyel kecsegtető; ennek 
hátrányai sokkal inkább ellensúlyozhatók, mint az ún. hall
gató rendszeré.

A feudális tömlöcökkel való éles szembenállás fejeződik 
ki abban a törekvésben, mely az egységes magyar büntetés
végrehajtás megteremtésének feltételeként fogalmazza meg 
a börtönigazgatás viszonyainak részletes leírását, a börtö
nök felügyeletének pontos rögzítését. S bár ez utóbbinál a 
liberális célkitűzések vereséget szenvedtek, az mégis a ja
vaslatban maradt, hogy a Helytartótanács feladata évente 
„szabályos tudósításokat és számadatokat” valamennyi 
fegyintézettől bekérni, arról táblás jegyzéket készítve, azo
kat a királynak felterjeszteni, s a vármegyéknek, törvényha
tóságoknak megküldeni.

S ha a magyar jogi nyelv fejlődését tekintjük, nem mehe
tünk el szó nélkül amellett, hogy a 43-as javaslat kidolgo
zóinak sikerült a büntetésvégrehajtási nyelvezet kimunkálá
sa: világos, érthető szövegezésben, a börtönügyi terminoló
gia egyértelműsítésével terjesztették be a plánumot. Ennek 
legjelentősebb mozzanata a büntetésvégrehajtás fokozatai
nak kimunkálása (amelyet lényegében átvett a Csemegi-kó- 
dex is). Mindenekelőtt elkülönítve a vizsgálati foglyok ka
tegóriáját, ezek neve: „elzárt vádlott”, kiket fogházban tar
tanak. Ez az „elzárás” értelemszerűen jóval kedvezőbb kö- 
rülnmények között zajlott, mint a foglyok vagy rabok bün
tetésének foganatosítása.

A legenyhébb fokozat a „fogság”, vagy az „egyszerű fog
ság”, melyet „fogházban” hajtottak égre. Ezt követte a „rab
ság”, melynek alanya a „rab”, s „börtönben” tölti ki bünte
tését Különbséget tett azonban a fél évig tartó vagy azt 
meghaladó rabság között, s a hosszabb időtartamú börtön- 
büntetés letöltésére rendelte a kerületi börtönt. A kerületi 
börtönbe zártak körülményei némiképp sanyarúbbak voltak 
a fél évnél kevesebbre ítéltekénél (nem pontosan megfelel
ve, s csak körvonalakban, ez lényegében a Cseinegi-kódex 
börtön és fegyház fokozatának differenciálása...).

A tervezetet nem értékelhetjük megfelelő módon, ha nem 
körvonalazzuk a feltételeket, melyek között a szövegezők 
dolgoztak. A plánum, csakúgy, mint a 43-as javaslatok is-



mértebb, anyagi büntetőjogi és bűnvádi része a reformkor 
parttalan lelkesedésében, töretlen optimizmusában szüle
tett A fogházjavító mozgalom — s ennek nyomán a börtö
nügyi javaslat — szövegezői mindent tagadtak, ami a feu
dális tömlöcügyet jellemezte, vadonatújat követeltek min
den kérdésben. Nem kötötte a szellemi szárnyalást semmi; 
a már meglévőt megsemmisítendőnek, a vágyottat alapoktól 
újonnan építkezendőnek ítélték. A börtönügy kérdését tisz
tán szellemi oldalról közelítették: eszmék és nyugati model
lek alapján szerkesztettek. Minden „földhözragadt” korlát
tól mentesen képzelhették el a szerintük tökéletes modellt. 
Nem átalakítani, hanem teremteni akartak. Politikusok vol
tak, reformerek, gondolkodók, nem pedig tömlöcfclü- 
gyelők, rendőrök, „kriminológusok”. A realitás messze tűnt, 
előtört az illúzió. A mélységes emberséggel, a fogházjaví
tók humánus érveivel, a világ fejlettebb fertályának tapasz
talataival átitatott tervezetben saját észlelések hiányában a 
logikai érvelés győzedelmeskedett. így nem juthatott dia
dalra Deák megfontolt indítványa sem. Látható, hogy a 
többség meg volt győződve a magányrendszerű szisztéma 
kitűnőségéről. Annak anyagi vetületeit már nem mérlegel
ték. Eötvös ugyan szóvátette, hogy „a magányrendszer sze
rint egy rab szobája két harmadrésszel kerül több költségbe, 
mint a hallgató rendszernél”,32 Andrásy József, Esztergom 
vármegye követe azonban sommásan összegezte az ellen- 
véleményét: .Azért, hogy egyik rendszer olcsóbb, de kevés
bé czélirányos, azt el nem fogadhatjuk”.33 így történt, hogy 
még mielőtt a börtönépítés valós költségeit megismerhették 
volna a választmány tagjai, már döntöttek is annak beveze
téséről. Még a fél esztendővel későbbi ülésben sem voltak 
készen a tervezési és költségvetési munkálatok; Med- 
nyánszky Alajos ugyanakkor bejelentette, hogy maga a tör
vénytervezet már elkészült!34 így eshetett meg, hogy a 
végső kalkuláció szerint a javaslatba hozott tíz kerületi bör
tön létesítési összköltsége, a legolcsóbb megoldással szá
molva is, 4 500 000 forintot tett volna ki. Ráadásul a terve
zet készítői úgy vélték, hogy a törvényhatósági börtönök 
mintegy kilencven százalékát ugyancsak át kell építeni, 
ami szűkén számolva is 9 000 000 forintot jelentett volna.36 
Ezen elképesztő összeget látva — mely a fenntartásról nem 
is szólt — a főrendek reálisan hívták föl arra a figyelmet, 
hogy ez az ország által az összes fejlesztésre szánt pénzösz- 
szeget felemésztené!

De más aspektusból is illuzórikusnak tűnt a javaslat. Szé
chenyi nemhiába vádolta a fogházjavítókat túlzott filantro- 
pizmussal:37 azok a feltételek, amelyeket a tervezők a bün
tetésüket töltők részére elképzeltek, messze meghaladták a 
társadalom dolgozó néprétegeinek éléetszínvonalát. A fegy
intézet teljes ellátást (élelmezést, tiszta ruhát) biztosított 
volna a letartóztatottnak, állandó egészségügyi felügyeletet 
és ellátást, tisztálkodási feltételeket (fürdő, borbély), a ta
nulatlanoknak szakképzést. Ezek a gondolatok nem túlzók 
egy eszmékben gondolkodó humanista politikusnak és fog
házjavítónak, de bizony ellenérzést keltettek a társadalom
ban. Hiszen a keményen dolgozó, becsületes szegénynép 
létfeltételei ennek jócskán alatta maradtak. Gróf de la Motte 
erről a főrendi tábla ülésén így beszélt: „ha azáltal, hogy a 
magánrendszer behozatik, a gonosztevőknek nagyobb ré
szét lehetne jó útra hozni: úgy az minden áldozatokat meg

érdemelne, és ezt bizonyosan senki tagadni nem fogja; de 
mind amellett szem előtt kell tartani azt is: hogy jó embertől 
oly áldozatot ne kívánjunk, mely neki rettentő kárával, tán 
romlásával történik. Itt elvről van szó, ti. hogy magánrend
szer legyen-e vagy más? — a magánrendszerről tudjuk, 
hogy szerinte minden gonosztevőnek külön szobájának kell 
lenni, azt télen fűteni kell, felvigyázóra van szükség... és 
kérdem: azon megye mit fog tenni, ha neki száz vagy több 
szobákat kell építtetni, fűttetni és rájuk vigyázást eszközöl
tetni? — ennek következése az lesz: hogy a jó s csendes 
polgár áldozatja lesz a gonosztevőknek...’ 8

A javaslat szerkesztői illúzióktól telve nyúltak az ameri
kai viszonyok között kifejlesztett modellekhez, melyeket 
eszményi mintaként alkalmazva próbáltak rá a magyar va
lóságra. Ahogyan Palóczy László, Borsod vármegye követe 
a rendek vitájában megfogalmazta: „...a választmány tagjai 
nem függtek törvényhatósági instructióktól, hanem lelkiis- 
merctök szerint szavazó országos követek voltak...’

Persze, az országos választmány tagjaitól más nem is 
elvárható: ők a legtökéletesebbet, a legmodernebbet, a leg
értékesebbet szerették volna megalkotni. Éppen az lett vol
na csalódást keltő, ha nem ezt teszik.

A magyar büntetésvégrehajtás valóban megérett a meg
újulásra. Különös szükségét látta ennek a tömlöcügy, mely 
nehezen lelte helyét a feudális büntetésvégrehajtásban, ezért 
a lehető legellcntétesebb tulajdonságokat mutatta fel. Néze
tünk szerint a 43-as börtönügyi javaslatnak talán legna
gyobb érdeme, hogy a modem szabadságvesztés-büntetés 
fogalmát bevezette a magyar köztudatba, a magyar politikai 
és vármegyei végrehajtási „közvéleménnyel” megismertet
te a börtönügy legújabb elveit, követendő modelljeit.

III.

A választmány munkálatainak eredményét az 1843. július 
5-i (15.) országos ülésben leijesztciie a diéta elé. A viták 
azonban csak augusztus utolsó napjaiban kezdődtek meg a 
börtönügyi javaslat fölött, lévén, hogy a kerületi ülések 
hamarább tűzték napirendre magát a büntető törvényköny
vet.

A kerületi ülések tárgyalásai élesen radikális, majdnem- 
hogy forradalmi hangulatban zajlottak. S bármilyen furcsá
nak tűnik is, egyértelműen radikálisabb volt az ülések lég
köre, mint a választmányban. Hiányzott a konzervatív el- 
lcnlartás, tartalmi ellenvetés nélkül szavazták meg azokat a 
vitatott pontokat, amelyek a választmányban rendre külön
véleménybe kerültek (ezekről részletesebben majd alább).

A javaslat sarkalatos pontjait, mint például a magány
rendszerű börtönrezsim bevezetését, a kerületi börtönök ter
vezett szisztémáját, a fogházjavítás koncepcióját vita nélkül 
fogadta a követek gyülekezete: „mint a választmány által is 
ajánlott, egyetlen ellenszavazat nélkül, közfelkiáltással el
fogadtatott”.40

A tárgyalások mégis komoly vitával kezdődtek, igazi for
mai kérdésben. Több vármegye, köztük Nógrád és Pozsony 
is szóvá tette az instructiók hiányosságait. Indítványozták, 
hogy a polémiát ne kezdjék meg addig, míg a követek ki 
nem egészítették követutasításaikat, hiszen a börtönügyi 
döntéseknek feltehetően költségkihatásai is lesznek, erről
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azonban utasítás hiányában nem nyilatkozhatnak. Jellemző 
az ülések hangulatára, hogy a liberális küldöttek Beöthy 
felszólalására fordították a maguk pártjára a küldöttek zö
mét Bihar vármegye követe nem tartotta problémának az 
esetleges költségek fölötti döntést Mint mondta, az állam
nak, a kormányzatnak nem csak jogai, hanem kötelezettsé
gei is vannak, állja majd ő a költségeket! „a nemzet a nélkül 
is adott az ausztriai háznak egyszer és másszor is annyi 
pénzecskét, hogy az miután 300 év óta a nemzetért mit sem 
tett, a költségeket megajánlhatja.”41 A szavazás eredménye: 
28 vármegye a tárgyalások felvétele mellett szólt, 18 nem
mel voksolt, a többi követ tartózkodott így megkezdődhe
tett a választmányi plánum kerületi ülésbeli vitája.

Először Zsedényi Ede kapott szót, aki elóre tisztázott 
bizonyos vitatható kérdéseket, felhívta a figyelmet az új 
értelmezésű fogalmakra, s végül elmagyarázta a kerületi 
börtönök beosztásának minkétjéL (A költségvetési kérdésen 
túl ezekben lehetett ellenvetésekre számítani.42

Mint láttuk, alapvető kérdésekben egyhangú votummal 
döntött a gyűlés, úgyhogy lényegében általános elvi vita 
nem bontakozott ki. Mindenki megegyezett abban, hogy a 
jelenlegi börtönállapotokon változtatni kell, mert azok sem 
az erkölcsi, sem az egészségügyi követelményeknek nem 
felelnek meg. Elfogadták az érvelést, hogy a magányrend
szer egyszerűbb és áttekinthetőbb, biztonságosabb, humá
nusabb (mivel a testi büntetés kiküszöbölhető), továbbá 
pszichológiai elveken alapul, nem az erőszak alkalmazásán. 
Az ellene felhozott érvek közül két érdemleges veendő fi
gyelembe: egyfelől sokan hivatkoztak a meglehetősen ma
gas megtébolyodási arányra, másfelől a költségességre. Az 
első a követek szerint orvosolható, a második pedig, amikor 
a nemzet felemelkedéséről van szó, nem tekinthető érv
nek.43

A szakaszonkénti tárgyalások során csupán néhány mó
dosító javaslat hangzott el, melynek nagy része nem talál
kozott a többség véleményével. így Beöthy indítványozta a 
szülő anjták általánosnál kedvezőbb körülmények közé he
lyezését.  ̂Szentkirályi a legkevesebb kéthavonta történő 
fürösztést, Lónyay Gábor az cgycnruhakötelezettség el
törlését. Szóba került, hogy költségkímélés okán nyáron 
a rabokat gyalog kísérjék a kerületi börtönbe, s meg akarták 
szüntetni a lehetőséget, hogy a rab más vallású lelkészt 
hívhasson magához,47 javasolták, hogy fclckezctrc tekintet 
nélkül általános lelki gondozás legyen, erkölcsi tartalom
mal.48

A kerületi ülések radikális hangulatáról már szóltunk. 
Kiválóan példázza ezt az a néhány módosítás, amelyet a 
választmány munkálatán a kerületi gyűlések résztvevői ke
resztülvittek. Szentkirályi javaslatára a 364. §-ba belekerült, 
hogy a Helytartótanács a hozzá felterjesztett vármegyei bör
tönépítési terveket három hónapon belül köteles elbírálni. 
Elfogadták azt az indítványt is, hogy a rabok bérbeadása ne 
függjön a Helytartótanács engedélyétől, csak az intézet 
igazgatójától. A Helytartótanácshoz csak tájékoztatás vé
gett legyen kötelező a bejelentés.49 A választmányi munká
lat 9. mellékletében megfogalmazott különvéleményt (ti. 
hogy a Helytartótanácsot országgyűlésenkénti beszámolási 
kötelezettség terhelje a börtönügyek állapotáról) főszabály
ként illesztették a plánum szövegébe.50 
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Szeptember 12-én kényes ponthoz érkezett a vita. „A 
Rendek ekkoráig csak azt mondták ki, hogy magánrendszer 
legyen, s hogy ehhez szükséges börtönök építtessenek, de 
hogy ez kinek zsebéből kerüljön ki, elhatározva nincs”.51 
Újfent fölbukkant a követutasítások problémája, továbbá a 
teherviselés mikéntje. Semsey például „röviden és szára
zon” kijelentette, hogy vármegyéje, Abaúj nevében „semmi 
terhet a nemesség nyakára el nem vállal”.52 Mások, mint 
Ghyczy Komárom vármegyéből, ismét a napirend elhalasz
tását szorgalmazták. Egyszóval, a plánum „olvasatára a 
képviselő Táblát azon lázas ingerültség fogta cl, melyet a 
pénz, a fizetés említése hazánkban, s kivált jelen körülmé
nyek között szokott okozni.”53 Szeged követe maliciózusan 
szúrta közbe a tárgyalásokon: „Ha a nemesek börtönbe 
akarnak jutni, építsék meg azokat a maguk költségén.1,54 
Zsedényi felháborodottan támadta a garasoskodókat: „Ve
szi észre, hogy pénzről van szó, mert a liberalizmus szavai 
gyéren és gyöngén hallatszanak. Midőn a halálos büntetés 
eltörlése, kegyclmezési jog megszorítása, minszteri fe
lelősség valának szőnyegen, akkor számos követ úr utasítás 
nélkül is volt bátor felszólalni; de most, midőn a szegény 
adózó népen kell segíteni, s az a nemességnek egy kis 
áldozatába kerül, íme most senki sem mer utasítás nélkül 
szavazni.”55

Heves vita után 33 szavazattal 11 ellenében döntés szü
letett a közös teherviselésről is.56 Egyúttal egy deputatiot is 
kiküldöttek, melynek feladata volt a terhek megoszlásának 
kidolgozása, tekintettel az egyes vármegyék eltérő adottsá
gaira és szempontjaira (például a helyenként jóval alacso
nyabb bűnözési arány).57

Ezután még a vármegyék észrevételei alapján néhány 
módosítást eszközöltek a tíz kerületi börtön elhelyezését 
és a hozzá tartozó megyéket illetően (hivatkozva a Hely
tartótanács által a választmány rendelkezésére bocsátott 
tabellák hiányosságára és nem megbízható voltára). így 
az egyik kerületi börtön Nagykárolyból Szatmárnémetibe 
került, a második Pozscgából Pécsre. Debrecent a nagy
váradi kerülettől a nagykárolyihoz, Bercg vármegyét 
Kassától Nagykárolyhoz, Torna vármegyét Miskolctól 
Kassához rendelték.58

Ezzel a kerületi ülések tárgyalásai befejeződtek. Ösz- 
szesen hét ülésben tárgyalták a rendek a javaslatot, ami 
egyben azt is lehetővé tette, hogy az alsóiábla tárgyalá
sai! rövidebbre fogják. Az alapos előkészítés és a kerületi 
ülések vitái után a karok és rendek minössze négy alka
lommal foglalkoztak a börtönügyi plánummal. A közel 
négyszáz szakasz zökkenők nélkül jutott túl az alsótáb
lán. Itt is elhangzott néhány eredmény nélküli javaslat, 
részben súlyosítás, részben enyhítés érdekében. Karácso
nyi László például a fogolynak is tilalmazná a levelezést 
(mint súlyosító tényezőt), ugyanakkor a kisebb megbé
lyegzés okán indítványozta hogy a raboknak csak ke
resztnevük jegyeztessék tel.59 Zsedényi gyalog szállíttat
ná a rabokat a kerületi börtönbe, Szentkirályi államkölt- 
ségen tenné lehetővé az olvasási igény kielégítését.60 
Mint várható volt, itt is hangzott el támadás a költségek 
ellen: Szojka Imre szerint a választmány „lulbuzgolko- 
dott”, amikor a közös teherviselés „idétlen, törvénytelen 
és a nemesi szabadságot eltipró” intézményét a plánumba



szerkesztette.61 A költségek körül újra szóváltás támadt, 
de ismét megszavazták a vármegyék általi teher viselését. 
(Mint alább látni fogjuk, ennek a börtön igazgatás szem
pontjából volt kardinális jelentősége.) ^

Az alsótábla szeptemberben elkészítette üzenetét " a 
főrendek november harmadikán vettek tárgyalásba. Há
rom napig az „előleges kérdésekről” polemizáltak, majd 
november 7-én megkezdték a részletes, szakaszonkénti 
vitát.

IV.

A főrendiházi tárgyalás egy széleskörű, általános vitával 
kezdődött Ebben kétségtelenül része volt annak is, hogy a 
börtönügy kérdését a büntető anyagi javaslatot megelőzve 
tűzték napirendre, ily módon a büntetési rendszernél egyéb
ként fölbukkanó szankciókról egyéb időpontban vitázni a 
bárók nem tudtak. Ez a polémia lényegében megismételte a 
karok és rendek vitáit, újra és újra előbukkantak a „hagyo
mányos” érvek pro és kontra. Ami ebben az eszmecserében 
mégis figyelemre méltó, az a szakmai tájékozottság. A fel
szólalók többsége ismerte a külföldi szakirodalom legjele
sebb darabjait, a hivatkozott büntető intézetek számszerű 
eredményeivel és statisztikáival érveltek, többen börtönöket 
látogattak meg személyesen. Angol, francia és főként po
rosz intézeti tapasztalatok, Mittenncier, Howard és Julius 
eszméi támogatták a magyar főrendek állításait.

A tárgyalások kezdetén Apponyi György mindjárt néhány 
javaslattal élt, mely mindvégig befolyásolta a vita kimene
telét, a hozzászólók támogatták vagy megkérdőjelezték pro- 
pozícióit. Javasolta a tapasztalatok pótlásának okán egy 
mintabörtön felállítását (természetesen a tíz kerületi börtön 
helyett), a niagányrendszcmek csupán itt történő bevezeté
sét, a többi börtönök „lehetőséghez képest” javítását és vé
gül, mivel egyfajta „vegyes” rendszerre lehet így számítani, 
a hagyományos és az új, magán^rendszerű börtön súlya 
közötti aránykulcs megállapítását.

Mint láttuk, a „mintabörtön” felállítása már a választmá
nyi tárgyalásokon is fölbukkant. A főrendek most visszatér
tek ehhez a gondolathoz. A mintabörtönök mellett szólt 
egyfelől a tapasztalathiány, másfelől a költségkímélés. Akik 
azért támogatták a mintabörtön gondolatát, mert tartottak a 
magányrendszer esetleges negatív hatásaitól, vissza kíván
ták szorítani a magányrendszerű rezsim hatókörét A min
tabörtön természetesen azt jelentette volna, hogy országos 
jelleggel csak ebben az egy fegyintézetben próbálkoztak 
volna a magánclzásárok rendszerével. Eötvös kikelt ez el
len: „...mi Magyarországban sem a’ magány — sem a’ 
hallgatórendszemek mikénti hatásáról tapasztalást nem sze
rezhettünk; de tovább megyek, mint a’ mélt gróf úr, és azt 
mondom: hogy ezen tapasztalást nemcsak mi, de a’ világon 
semmi nép tökéletesen meg nem szerezhette még, és azt, 
hogy a’ mintabörtön felállítása által azt nem fogjuk ma
gunknak megszerezni”. Többen ugyan elfogadták ezt az 
érvelést, ám szólt egy másik érv is a mintabörtön mellett: a 
költségek. Elsőnek Barkóczy János kezdett el számolni. 
Egyfelől számításai szerint a magányrendszemek pusztán 
bevezetése 14-15 millióra rúgna, működtetése pedig leg

alább évi 1,5 millió forintra: „vallyon hiszik-e hogy az 
ország hajlandó és képes is ezen roppant tehert magára 
vállalni?” — tette fel hangosan is a kérdést. Másfelől ösze- 
hasonlítva a fejlett államok börtönügyi számadataival, so
kallta a kb. 24 000 zárka számát, hiszen Anglia sem bír 
többet 9000-nél, Franciaország 1800-nál!64

Az érvelés szinte azon nyomban eldöntötte a vitát. Hiába 
szólt Teleky Do'mokos ellene, mondván, hogy Nyugaton 
azért nem kellett annyi börtönt építeni, mert a tömlöcök 
nem voltak olyan elképesztő állapotban, mint nálunk; vagy 
hiába „csökkentette” Keglevich János a beruházások ősz- 
szegét, közölvén, hogy több törvényhatóság már megépítet
te magánvrendszerű börtönét, a vita kimenetele nem volt 
kétséges. 5 Szinte senki sem fogadta el a főrendiház tagjai 
közül mind a tíz börtön azonnali felépítésének eszméjét.

Nagyobb volt a megosztottság a börtönrendszer kérdésé
ben. Igaz, a magányrendszemek széles tábora volt (ellene 
beszélt Eötvös, mint a hallgató rendszer meggyőződéses 
híve, és Pyrker László egri érsek, aki Dickens regényei 
nyomán ellenezte a magánzárkák kegyellenségét), rendkí
vül sokan ingadoztak. Ezek pedig sorra az „is-is” megoldás 
mellett tették le voksukat. (Ennek persze következménye 
lett volna legalább kél mintabörtön építése.) A „vegyes 
rendszer” (értsd: a kerületi börtönben magányrendszer, a 
törvényhatóságokban az, ami eddig is volt) melletti döntés 
oldotta föl ezt a feszültséget. Hiába argumentált Eötvös, 
hogy a jelenlegi börtönök javítása lehetetlen, s több pénzt 
igényel, mint az újak építése, leszavazták. Sokan egyébként 
azért bizonytalankodtak, mert valami tartós félreértés foly
tán a hallgató- és a dolgozó rendszert azonosították egymás
sal. Hosszú ideig nem lehetett a köztudatban c kettőt elvá
lasztani, holott ekkor már Nyugaton (s a választmányi vi
tákban azonosképpen) nyíltan gondolkoztak a magáncclla- 
rendszer és a munkáltatás összekapcsolásáról.

A felsőtábla vitáiban — s ez nagyon érdekes adalék a 
hazai börtönügyi gondolkodás történetéhez — világosan 
kettévált a büntetés és a nevelés (javítás-oktatás) kérdése. 
Egyöntetűen elfogadták azt a tézist, hogy a büntetés nem 
nevelhet (nem is az a feladata), csak a vele párhuzamosan, 
jó időben és érzékkel alkalmazott nevelés (ekkor még 
döntően lelki gondozás).

A részletes tárgyalás nem tartott sokáig, a fő kérdések .. 
fentebbieken túl az ellenőrzés — kinevezés problémája 
volt.66 Jól látható a leginkább vitatott pontok sora a rendek 
második üzenetében.67 Tehát:

a) a mintabörtönök felállítása. (A rendek kénytelenek vol
tak belátni az anyagi feltételek megteremtésének lehetetlen
ségét, ezért az eszmébe belenyugodtak, de legalább négy 
kerületi börtönhöz ragaszkodtak.)

b) a megyei börtönök viszonyainak fenntartása. (Nem 
fogadták el, hogy a magányrendszert további törvényes ren
delkezésig ne alkalmazzák a megyei hatóságok. Azt ellen
ben elfogadták, hogy nem lehet azonnal általánosan beve
zetni a magánzárkarendszert. Javasolták, hogy ha a .javí
tás” költségkihatása nem haladja meg a kerületi (vagy új) 
börtön építkezésének 1/4-ét, akkor csak korszerűsítésre ke
rüljön sor, ha ennél többe kerülne, úgy már korszerű börtö
nöket építsenek inkább.)

c) a magány- és nem magányrendszerű büntetések ará-
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nyosítását elviekben szükségesnek és helyesnek ítélték, de 
a gyakorlati megvalósítását (különösen, míg el nem dől a 
végleges szisztéma) meglehetősen problematikusnak ítél
ték.

d) az „átmeneti” rendszer pláiiuma már csak kétségbee
sett kapálózás a feudális tömlöc olyan átalakításáért, mely 
garanciális elemekkel rendelkezne (pl. ha nedves, rosszul 
szellőző, „igazíltassék meg”, ha nem biztonságos, „kőfallal 
vétessék körül”. „Földszinten alul cső szobákba s helyekre 
soha és senki nem zárathatik.”

e) Kinevezések és költségek. A két kérdés szoros össze
függésben merült föl. A vármegyék ugyanis igényt tartottak 
a börtönök ellenőrzésére, a börtönigazgatói poszt betöltésé
re. Ezért ragaszkodtak ahhoz, hogy az „országos pénztár
ból” és ne a kincstár költségvetéséből finanszírozzák azo
kat. (A hatodik üzenetben történt a megegyezés: a rendel
kezés jogának fenntartása mellett lemondtak a rendek a 
fenntartás ilyen formájáról).

Q A központi kormányzat szerepe a börtönigazgatásban. 
A konzervatívok értelemszerűen a Helytartótanács minél 
szélesebb hatáskörét óhajtották, a radikálisok a tájékoztatási 
kötelezettségre kívánták visszaszorítani ezt az igényt.

A táblák közötti egyeztetés hat üzenetváltáson keresztül 
folyt, s ez mindkét fél számára elfogadható kompro
misszumos megoldást eredményezett. A választmány 
legfőbb eszméi is a javaslat részeként kerültek a feliratba, 
ugyanakkora kritikus pontok kellőképpen letompítva fogal
mazódtak meg.29 Mint ismeretes, lényegében már fölösle
gesen. Az uralkodó a börtönrendszerre vonatkozó törvény- 
tervezetet elutasította.70 Hivatkozásának alapja, hogy az ad
minisztratív úton is megvalósítható, önmagában nem igény
li a törvényi kereteket.

Valójában a börtönrendszerre vonatkozó javaslat már 
sokkal hamarabb elbukott. Akkor, amikor a költséghiányra 
hivatkozva megjelent a vitában a mintabörtön gondolata. 
Sőt, ez nemcsak a börtönügyi, hanem az anyagi javaslat 
pozícióit is gyengítette. Elismert alapelv volt tudniillik, 
hogy az anyagi javaslat gerincét a szabadságvesztés-bünte
tések képezik, azon belül is a magányrendszerű börtön. 
Márpedig ha a büntetvégrehajtás feltételei hiányoznak (egy
szerűen nincsenek magányrendszerű börtönök), értelmét 
veszti az anyagi jogi tervezet alapja és döntő része. A  min
tabörtön gondolata egyben a börtönügyi tervezetet is meg
kérdőjelezte: vajon mi értelme van külön törvény alkotásá
nak egy (vagy négy) börtön belső működésének szabályo
zására? Úgy véljük, hogy az 1843-as javaslatok bukásának 
— túl a tervezetek korukat megelőző radikalizmusán — ez 
is egyik fontos oka volt.
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és Heckenastnál, 1844. (Továbbiakban OGY. ír.) Az Orszá
gos Választmány jegyzőkönyvei. Hivatalos jelentés. (Továb
biakban: Vál. Jel.) I. kötet, 207-274. o.

12. Vö. az országos bizottság 7-9. üléseit az esküdtszék ügyében. 
OGY. Ir. I. Vál. Jel. 1841. december 15-18.

13. Szalay L.: Cbdificatio. Budapesti Szemle II. k. 157. o.
14. OGY. ír. I. Vál. Jel. 1841. december 2.

15. OGY. Ir. I, Vál. Jel. 1841. december 11.

16. Vo. Eötvös J. — Lukács M.: Fogházjavítás. Pesten kiadja 
Heckenast Gusztáv, 1842.

17. Szalay L.: Verhandlungen dér zűr Ausberei und eines Straf- 
gesetzbuchcs in den Jahren 1841-1843 niedergesetzten unga- 
rischen Reichsdeputation. In: Az 1843-iki büntetőjogi javas
latok anyaggyűjteménye. A Magyar Tudományos Akadémia 
megbízásából szerkeszti Fayer László. Budapest 1898. Kiadja 
a Magyar Tudományos akadémia. II. 529. o. Megjegyezni 
kívánjuk, hogy Fayer kitűnő munkája nagy segítségünkre 
volt, mégis, mivel gyűjteménye nem teljes (például a börtön
ügyi tervezet vitáit teljesen mellőzi), továbbá néhány helyen 
pontatlan, közvetlenül az országgyűlési irományból dolgoz
tunk.

18. Az Országos Bizottság jegyzőkönyvei. A hivatalos Jelentés
nél jóval nagyobb terjedelmű és a hozzászólókat név szerint 
megjelölő jegyzőkönyvei Fayer László adta ki a nádori titkos 
levéltárból Anyaggyűjteménye IV. kötelében, a 184^117. ol
dalakon. (Továbbiakban Vál. Jkv.) 202-203. o.

19. Pulszky Á. — Tauffcr E.: A börtönügy múltja, elmélete, jelen 
állása, különös tekintettel Magyarországra. Pest, 1867. Emich
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20. OGY. ír. I. Vál. Jel. 1841. december 14.
21. OGY. Ír. I. Vál. Jel. 1841. december 14 
22 .OGY. ír. Vál. Jel. 1841. december 22.
23. OGY. ír. I. Vál. Jel. 1842. január 3.
24. OGY. ír. I. Vál. Jel. 1842. június 2.
25. OGY. ír. I. Vál. Jel. november 14.
26. OGY. ír. I. Vál. Jel. november 14.

27. OGY. ír. I. Vál. Jel. november 29.
28. OGY. ír. I. 19. sz. A ’bűntettekről és a’ vétségekről

130-143. o.
29. OGY. ír. I. 19. sz. C. 1. A börtön-rendszerről 165-202. o.
30. Vő. Házszabályok és szolgálati utasítások, 1869. február 10.

31 Varga J.: i. m. 50. o.
32. Vál. Jkv. 1841. december 11.
33. Vál. Jkv. 1841. december 11.
34. OGY. Ir. I. Vál. Jel. 1842. június 2
35. Vál. Jkv. 1841. december 14.
36. A három építész kalkulációja szerint egy-egy börtön felállítá

sának (és csak felállításának) költségei a következőképpen 
festettek volna:
Zittcrbach:388.463 Ft 36 kr 

Graeffl:337.316 Ft 54 kr 
Cassano:322.266 Ft 11 kr 

(Ogy. ír. I. 19. sz. 28.)
A főrendek tiltakozó üzenete: Ogy. ír. II. 71. sz. 74.

37. Széchenyi I.: A Kelet Népe. Pesten Nyomt. Traltncr-Károlyi 
betűivel, 1841.

38. Felséges Első Ferdinánd... által Szabad Királyi Pozsony Vá
rosába 1843-dik évi május 14kére rendelt magyar or
szággyűlésen a’ méltóságos Fő-Rendeknél tartott országos 
ülések Naplója Pozsonyban. Az országgyűlési irományok ki- 
adóhivatalában. Pesten Landerer és Heckenast 1844. (Továb
biakban: FN.) II. 58. ülés 1843. október 28.

39 Felséges Első Ferdinánd... által szabad királyi Pozsony váro
sába 1843dik esztendei pünkösd hava 14dlk napjára rendelte
tett Magyarországi közgyűlésnek naplója a’ tekintetes Karok
nál és Rendeknél. Pozsonyban. Az országgyűlési irományok 
kiadóhivatalában. Pesten Landerer és Heckenastnál. 1844. 
(Továbbiakban: RN.) II-XLV1II. 1843. szeptember 20.

40. Az 1843. augusztus 28-i kerületi ülés. Az 1843-44-ik évi 
magyar országgyűlési alsó tábla kerületi üléseinek naplója. 
Szerkesztette és kiadta Kovács Ferencz, 1-6. kötet, Budapest

1894 Franklin. (Továbbiakban: KÜ.) 2. kötet, 359. o.

41. KÜ. 2. 1843. augusztus 28. 358. o.

42. KÜ. 2. 1843. augusztus 29. 360. o.

43. KÜ. 2. 1843. augusztus 28. 359. o.

44. KÜ. 2. 1843. augusztus 29. 360. o.

45. KÜ. 2. 1843. augusztus 29. 361. o.

46. KÜ. 2. 1843. augusztus 29. 361. o.
47. KÜ. 2.1843. augusztus29. 362. o.
48. KÜ. 2. 1843. augusztus 30. 363. o.

49. KÜ. 2. 1843. augusztus 30. 362. o.

50. KÜ. 2. 1843. szeptember 11. 424. o.

51. KÜ. 2. 1843. szeptember 12. 427. o.

52. KÜ. 2. 1843. szeptember 12. 426. o.

53. KÜ. 2. 1843. szeptember 12. 426. o.

54. KÜ. 2. 1843. szeptember 12. 431. o.

55. KÜ. 2. 1843. szeptember 12. 427. o.

56. KÜ. 2. 1843. szeptember 12. 430-431. o.

57. KÜ. 2. 1843. szeptember 12. 426. o.

58. 2. 1843. szeptember 12. 425. o.

59. RN. II. XLV. 1843. szeptember 15.

60. RN. II. XLV. 1843. szeptember 15.

61. RN. II. XLVII1. 1843. szeptember 20.

62. OGY. IR. II. 62. sz. 59-62. o. A lényegesebb módosítások a 
választmány eredeti javaslatán: Amennyiben a Helytartóta
nács hat hónap alatt nem nyilatkozik a vármegyék börtönter
veire, úgy azt, mint megadott engedélyt kell tekinteni. (113. 
§.) A  munkáltatásról az  igazgató a törvényhatóságoknak tesz 
jelentést, a Helytartótanács csupán tájékoztatja (143. §.) Az 
igazgató évente köteles táblás jegyzéket készíteni a magány
rezsi m űködéséről,ésabban javaslatait, véleményét is beleírni
(342. §.) A  jelenlegi állapotokról a Helytartótanácsnak azon
nal jelentést kell készíteni (364. §.) Néhány átrendezés még a 
kerületi börtönök körzeteiben (375-377. §.)

63. FN. II. LXI. 1843. november 3.

64. FN. II. LXI. 1843. november 3.

65. FN. II. LXII. 1843. november 4.

66. FN. II. LXIII. 1843. november 6. és LXIV. november 7.

67. OGY. Ir. II. 118. sz.

68. OGY. Ir. II. 61. sz., 62. sz., II. 118. sz., 187. sz. III. 252. sz., 
IV. 276., 313., 341., 389. sz.

69. OGY. ír. IV. 264. sz. 265-305. o.

70. Fayer L.: i. m. IV. CXI1I.
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