történeti szemle

Rasphuis, a legendás amsterdami fenyítőház his
tóriája 1578-ra nyúlik vissza, amikor is a városi
magistratus hosszas vita után felfüggesztett egy,
- a jog szerint lopásért amúgy kijáró - kiszabott halálbüntetést. A tanácsosok vélekedése szerint az elkövetett
cselekményért túl súlyos lett volna az élet elvétele.
1588-ban az amsterdami magistratus jegyzőkönyvében
feljegyezték, hogy a tanács egy tizenhat éves visszaeső
betörő és tolvaj ügyét tárgyalva vonakodott levonni a
jogi konzekvenciát: túl súlyosnak találta a halálra szóló
ítéletet a fiatal fiúra. A konkrét döntést elodázva határo
zatot hozott arról, hogy feltétlenül szükséges
„megfelelő megoldást lelni az ilyetén polgári származá
sú gyermekek számára, hogy tartós munkával, amenynyire csak lehetséges, jobb életre neveljék őket”.11589.
július 19-én a város urai újabb döntésre jutottak. Mivel
igen elszaporodott a városban a fiatalkorú bűnözés,
ugyanakkor a polgárok nem találják helyesnek fiaik
testfenyítéssel, csonkítással vagy halállal történő bünte
tését, „ezért a polgármester föltette a kérdést: nem lenne-e tanácsosabb olyan házat alapítani, ahová a csavar
gókat, vétkeseket, korhelyeket s valamennyi efféléket
bezárnának, s őket ott munkára szorítanák oly időtar
tamban, amit az esküdtek vétkükkel és bűnükkel arány
ban állónak vélnek.”2
E végzés alapján megszületett az az új büntetés-vég
rehajtási intézeti modell, melyet fenyítőház illetve do
logház (általában idézett megjelölései szerint Rasp(Raspel-), Spinn-, Corrections-, Arbeits-, Werk-,
Zuchthaus) néven ismer a joghistória. A büntetés-vég
rehajtási jog tudományában e fenyítőház úgy ismeretes,
mint a modem börtön első jelentkezése, az a börtöntí
pus, melyben áttörte a tömlöc évszázados falait a mun
káltatás és javítás eszméje. A folyamat, melynek egyik
fókuszáló pontja lett az amsterdami döntés, már régóta
megindult, s korántsem ért véget 1589-ben. A szabad
ság-vesztés átalakulásának történeti fejlődése, mely a
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A legendás amsterdami fenyítőház, a Rasphuis
középkori tömlöcök világától megteremtette a hidat a
korszerű, humánus börtönmodellekig, érintette mind a
vallás, a politika, a gazdaság, mind a jog világát. A 16.
században olyan társadalmi folyamatok játszódtak le,
amelyek provokálták a büntetés-végrehajtást, és végső
soron a modem szabadságvesztés-büntetetés kialakulá
sát is előkészítették. A humanista eszme, a munka átér-
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tékelése, a nevelés ideája a polgári életeszmény terjedé
sekor, a kapitalizáció társadalmi expanziója idején, a re
formáció és ellenreformáció harcában alakult ki.

Foglalkozás a Rasphuis börtönben
A FOLYAMAT FIZIKAI KÖ RN YEZETE:
A TÖ M LÖ C
A középkor végén Európában a mindennapi életet az
erőszak, a rablás és útonállás, a háborúk, az ínség, a
nyomor és a járványok jellemezték. A társadalom több
ségét kitevő szegényeknek a megélhetéséért mindennap
kemény harcot kellett vívnia a természettel és a társadal
mi környezettel. A békés életkörülmények is kemények
és egyszerűek voltak, a bűnre válaszul adandó „rossz,”
amelyet a büntetésnek kellett kifejeznie, nem lehetett
„humánus”. A büntetés lényege, hogy a bűnt elkövetőt
hátrányos helyzetbe hozza, rosszabb és kellemetlenebb
körülmények közé, mint ahol addig volt. A büntetési
rendszer valamennyi országban a hétköznapi kegyetlen
ségekhez igazodott. A középkor fő büntetése, a poena
ordinaria, a halálbüntetés volt, melyet csupán kiegészí
tettek a nyilvános végrehajtás keretében szervezett
csonkítások, verések. A vagyonbüntetés évszázadokon
át csak a gazdagok büntetése lehetett. A becsületbüntetések csak a korabeli zárt közösségekben (falvakban,
városokban) élőket érintette, a kitaszítottak, az ország
utakon vándorlók tömegeit nem lehetett így büntetni.
A „szabadsággal” büntetés is csak erős korlátok kö
zött érvényesülhetett. Az előkelőket nemesi előjogaik
óvták a tömlöctől (legfeljebb a felségsértés, hűtlenség
elkövetőiként juthattak a hírhedt politikai börtönök egyi-
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kébe, a Towerba, a Bastilleba vagy Kufstein, esetleg
Munkács várába). A jobbágyokat a földesúri törvény
székek kedvetlenül vonták el bezárással a robottól és
egyéb járadékok teljesítésétől, inkább más megoldáso
kat (főleg testi büntetéseket) kerestek. így a carcer a rab
lók, útonállók, latrok és egyéb törvényen kívüli
gonosztevők otthonává lett. Fennmaradása és elfogadá
sa érdekében a tömlőé hasonulni volt kénytelen a bünte
tés-végrehajtás barbár gyakorlatához, a vérpadok elborzasztó látványához: a kezét-lábát veszített, félholtra vert
elítéltek szenvedéseihez igazodva maga a börtön is sanyargatóvá lett. A középkorban Európa tömlöcei a kon
tinens minden táján hasonlóak voltak. A börtönök föld
alatti vermek vagy vártomyok cellái, erődítmények ka
zamatái voltak, ahol férőhelyre tekintet nélkül zsúfolták
össze a befogott, ítéletre váró vagy már megszentenciázott rabokat; nőket, férfiakat, gyermekeket vegyesen, al
kalmanként még a megtébolyodottakkal is összezárva
őket. A bilincsbe vert, vagy falhoz láncolt foglyok néha
évekig nem láthattak napfényt. A carcer sötét volt és le
vegőtlen; mocskos és bűzös. Deklarált célja volt a biz
tonságos őrzés mellett a bezártak fizikai gyötrése is.
(Jellemző a tömlöcállapotokra, hogy például Magyaror
szágon a három esztendő, tömlöcre szóló ítéletet még a
18. század végén is halálbüntetéssel egyenértékűnek tar
tottak az ítélkező hatóságok). Mindezek közös eredő
jeként a börtönbüntetés, bár jelenlévő büntetési nem volt
a büntető gyakorlatban, csak különleges szankció-nem
ként bukkant fel a büntető praxisban. S miután a legsú
lyosabb bűnökkel vádolt vagy azokért elítélt gonosz
tevők, a kor filozófiája szerint a törvényen kívülre kerül
tek, a közösségből kitaszítottak lakták a tömlöcöket,
becstelenségük megfertőzött mindenkit, akit közéjük ve
tettek. A tömlöc becstelenséget hordozott, a belőle kike
rültek már soha nem állhatták a társadalomban erényes
emberek közé, soha többé nem tekintették őket igaznak
és erkölcsösnek.

A Z ÁTALAKULÁS ELMÉLETI HÁTTERE;
A REFO RM ÁCIÓ
Amikor 1573-ban véget ért Álba rémuralma, és 1578ban Amszterdamban a forrongó nép elűzte a spanyolba
rát tanácsot, nagy fordulat állt be a vallás ügyében is. A
protestáns hitet választó észak-németal földi tartomá
nyokban a római egyház befolyásának megszűntével az
apáca- és szerzetesrendeket feloszlatták, kolostoraikat
bezárták.-’ A polgárság a szekularizált kolostorokban a
szegény és beteggondozás intézeteit hozta létre. Árvahá
zat, ispotályt, tébolydát, öregek számára gondozóházat,
valamint dolog-és javítóházat is felállítottak.4 A németalföldi szegénypolitika tehát komplex módon, egyszerre
gondoskodott a rászorulókról. Kihasználva az építészeti
adottságokat, a szegény-, öreg- beteg- és árvagondozás
egymástól elkülönülten, önálló intézetekben történhetett
meg. Ennek az összetett szemléletmódnak volt köszön
hető, hogy nem alakultak ki vegyes funkciójú házak Né
metalföldön. így a fenyítőházak is - igaz csak rövidebb
ideig, - „tiszta” funkciójú intézetek maradhattak.

A keresztény egyház megreformálásának eszmeáramlatai a büntetőjogra is jelentős következményekkel
járó új szemlélettel közeledtek a szegénységhez és a
munkához. Komoly összetevője volt a fenyítőházak fel
állításához vezető folyamatnak a kolostori szegénygon
dozás megszűnése, amelynek következtében az ún. rá
szorulók köréből kikerülő, addig karitatív alapokon el
látott szegénytömegek az utakra, utcákra sodródtak.5
A katolicizmus közvetítette társadalmi szegénység
képen száznyolcvan fokot fordított Luther. A protes
táns egyház megközelítése éppen ellentéte volt a kato
likusénak. Ott dicsőség dolga volt szegénynek lenni, itt
a henyeség bizonyítéka. Ott az egyház arra bíztatta hí
veit, hogy alamizsnával, adományokkal tartsák el a sze
gényeket, itt a munkaképes dologtalant bűnözőnek titu
lálták. Persze változott a munka értékrendje is. Míg a
középkor becsült munkája a gondozó-gyámolító, lelki
hivatások gyakorlása, a reformációval a fizikai munka
értékelése került előtérbe. Ez a megváltozott felfogás
az első dologházak kialakításának egyik fontos
ösztönzője lett. Az emberi munka új értékelése, a szor
galomról és a polgári munkálkodásról vallott protestáns
felfogás megnyitotta az utat egy új munkaképlet irányá
ba. Ez az átértékelés jelentős lépést jelentett a munka
becsületének megteremtéséhez, amelyet a középkor
szétrombolt.6 A munkakerülők büntetése, a dologtalanok munkához szoktatása programmá vált a reformált
vallást követő államokban. (Sőt nem csak munkára
kényszerítése, de lehetőség szerint munkával történő
ellátása is).
A V Á LTO ZÁ SO K G A Z D A S Á G I K Ö Z EG E:
A PO LG Á R O SO D Á S
A polgárosodó társadalomnak a büntetéseket illető hu
manista megközelítése úgyszintén nagyban hozzájárult
az új modell kialakításához. A középkori városok pol
gári szolidaritása a polgárosodó társadalmakban a
nincstelenekről való gondoskodás állami feladatává
vált. Angliában például Ridley, London püspöke 1550ben benyújtott javaslatában szegénygondozást segítő
intézetek alapítását javasolta. Eszerint a Christusspitalban (a szürke testvérek kolostorában) szegény gyerme
kek nevelőintézetének létrehozását indítványozta, a St
Thomasspitalban és a St Bartholomaespitalban nyomo
rékok és betegek ellátására alkalmas intézet berendezé
sét, s végül egy harmadik típusú házat a koldusok és
csavargók számára. Ennek céljaira ajánlotta fel az ural
kodó a legendás Bridewell Palast-ot, melyet a városnak
ajándékozott,7 s ahonnan számos kutató az angol bör
tönügy históriáját eredezteti. Hippel egyértelműen a
szegényügy környékén keresi forrását a fenyítőházi
mozgalomnak. „A londoni és angol fenyítőházak a 16.
század közepe óta organikus összefüggésben alakultak
az ottani szegénytörvényhozással, eszközként a
fenyegető módon jelenlevő kóborlás elleni harcban
alapíttattak. ”8 Németalföldön a protestáns államvallás
intézményesítésével, a szerzetesrendek feloszlatásával
a szekularizált kolostorokban a szegény- és beteggon

dozás intézményeit hozták létre.9 Végső soron Bar is
ennek az álláspontnak a közelében véli, hogy a
fenyítőházak, dologházak (Zuchchtháuser = Werk-und
Arbeitsháuser) a 17. század elején nagyrészt rendőri/rendészeti céllal jöttek létre, a munkanélküli csa
vargó tömegek kezelésére.10
Nem lebecsülendő a társadalmi átalakulás hatása sem
a dologházügyre. Az új eszme terjedésének útvonala jel
zi a gazdasági-társadalmi hátteret is: az angol dologházak
(„bridewells”), a holland reszelő-és fonóházak, majd a
német fenyítőházak mind Európa polgárosodott zónájá
ban jöttek létre. Nem véletlen az sem, hogy a kapitalizá
lódó ipar és kereskedelem nagy hatással volt a börtönügy
fejlődésére. A 17. és 18. század merkantilista politikája a
börtönnépességben az olcsó potenciális munkaerőt fe
dezte föl, s próbálkozott a dologházi üzemek beépítésé
vel az iparfejlesztési folyamatokba. A reszocializációs
eszme nem kevéssé ezen törekvések jegyében lett a profitgyarapítási gondolat kifejeződésévé a büntetés-végre
hajtás területén.11 Különösen Angliában, ahol a bekeríté
sek miatt csavargótömegek lepték el az ország útjait és
nagyvárosait, és ahol a belpolitika fő feladatai közé tarto
zott a közbiztonság megteremtése és a kóborló munkake
rülők „beszoktatása” a manufaktúrákba, gyárakba. A do
logházi mozgalom jelentős tényezőjeként értékelhető a
szociális szükségállapot kibontakozása, mely a gazdaság
átalakulásával és a paraszti állapot felbomlásával együtt
zuhant a társadalomra.12 1600 táján az európai
munkaerőpiacon már jelentős munkaerőhiány lépett fel,
részben az Újvilág elszívó hatásának eredményeképpen,
részben pedig a harmincéves háború lakosságot meg
tizedelő hatásaként.13 Ezzel egy időben nyert teret a bün
tetésben a munka. Büntető manufaktúrák bukkantak fel
szerte Európában, amelyek jellemzője már az iparosodás
és a kapitalizmus elvárásainak határozott kifejeződése.14
Reebs ezt a korszakot úgy jellemzi, mint átmenetet „a
gazdaságilag értelmetlen borzalmaktól a munkakénysze
rig” A dologházak eredeti célkitűzése a nincstelen
munkakerülők niegfegyelmezése és munkára szoktatása
volt. Korabeli beszámolók tanúskodnak arról, hogy a
holland dologházakból kikerülő munkaerő keresett áru
cikke lett a németalföldi piacoknak.
A koldusok, bűnelkövetők, csavargók, vagabundok
munkaereje felértékelődött. Rendkívül egyszerű gazda
sági helyzet volt ez. Ebben a kényszerű helyzetben szü
lettek meg a kényszerdologházak, a fenyítőházak, ame
lyek legfontosabb feladata volt a dologtalan elemeket
munkára kényszeríteni ahelyett, hogy a gyakorlatnak
megfelelő beidegződések szerint megcsonkították vagy
elpusztították volna őket. A tartós emberhiány értékes
sé tette a munkaerőt, a bűnelkövetők további pusztítása
teljesen értelmetlen lett volna. A szabadságvesztés-bün
tetés vette át a testi és halálbüntetések helyét, egyfajta
humanitás lépett a borzalmak helyébe, a korábbi
vesztőhelyek helyén fenyítőházakat emeltek.15 Ezek az
intézetek annak ellenére, hogy még hurcolták magukkal
a tradíciókat, a középkori büntetési hagyományokat,
már nyilvánvalóvá teszik alapvetésükben a munka köz
ponti szerepét.16

A KO N TIN EN S ELSŐ D O LO G H ÁZAI
Hosszabb vita után e célra az addigi klarissa-kolostor mel
lett döntöttek, mint amely erre a célra leginkább
megfelelőnek látszott. 17 1595. áprilisában befejeződött a
berendezés és 1596. február 3-án beutalták az első 12 fog
lyot a Reszelőházba (rasphuis). 18 November 13-án arról
döntött a városi tanács, hogy célszerű lenne a nők számá
ra is külön házat létesíteni. Olyan fonóházat, ahol a fiatal
lányok és más nők, akik koldulásból vagy csavargásból
élnek, gyapjúfonással foglalkozhassanak. 1597-ben nyílt
meg az Ursula nővérek kolostorában a Szövőház: spinhuis (ergasterium feminarum, netoria domus) néven.
1600. november 27-én újabb határozata született a tanács
nak: a becsületes polgárok gyermekeinek és a vétkes be
zártak elkülönítésére felállították a fiatalkorúak külön há
zát. Az intézet 1603-ban nyitotta meg kapuit, ugyancsak a
klarissa kolostor épületegyüttesében, de a férfidologházon
kívül, külön bejárattal (secrethuis).
. Az udvar, amelyre a kapun át be lehetett lépni,
négyszögletes alaprajzú volt, oldalán két- és háromszin
tes épületekkel. Ezekben az épületekben a 4-12 fős cso
portokba osztott beutaltak kaptak elhelyezést különféle
méretű szobákban.19 Az intézetben eredetileg kilenc he
lyiség volt, amelyek egyaránt szolgáltak hálószobaként
és munkateremként (valószínűleg ez csak a rossz időre
vonatkozott, mert egyébként az udvaron folyt a munka).
A helyiségeknek súlyos, kettős ajtaja volt, azok az ud
varra nyíltak. Az ablakok nem voltak üvegezettek, csu
pán erős vasráccsal látták el őket. A lakóhelyiségekben
nem volt fűtés.20 Az épületkülső is meghatározó módon
engedett következtetni a falak és a kapu mögötti életre.
A főbejárat fölött egy reliefet helyeztek el. Vad állatok
húztak egy kocsit, akiket korbáccsal ösztökéltek moz
gásra. E fölött egy szimbolikus értelmű jelmondatot he
lyeztek el: „Erény megzabolázni azokat, akik másokat
félelembe ejtenek. ”21 A biztonsági feltételek már nagy
részben abból fakadóan garantáltak voltak, hogy az in
tézet egy magára hagyott kolostorban lelt otthonra. A
kolostorépítkezés zárt formája, korábban a kolostoréle
tet óvta a külvilágtól; most megfordult a hangsúly. Im
máron a benti életet kellett a falak mögött tartani a kül
világ érdekében. A változás nem okozott nehézséget. A
zárt, ablak nélküli építési mód és a bejárati kaput védő
vaskos ajtók álltak a cél szolgálatában.
Az új típusú intézet megnevezésére alkalmazott termi
nológia korántsem egységes. A Tuchthuis, Zuchthaus ál
talános jelentése a német nyelv szerint is a legszigorúbb,
a legsúlyosabb bűncselekményekért elítéltek végrehajtá
si intézete, amelynek a magyar nyelvben meghonosodott
elnevezése: fegyház. A 16-17. század Zuchthausa azon
ban éppen a másik végletet jelenti: a kiskriminális, ki
sebb vétségeket elkövető, kihágó, a becsületes élet szélén
tengődő társadalmi csoportok, a szegények, csavargók,
vagabundok, kistolvajok, szajhák, romlott életet élők be
fogadó háza volt, azzal a céllal, hogy a társadalom hasz
nos tagjává válik az elzárt és „becsületes karakterrel” ke
rül ki onnan. A szakirodalomban nem véletlenül fordítot
ták ezeket a házakat inkább dologházaknak. Azonban a
Werkahus, Arbeitshaus már más intézményre fenntartott
fogalom. Használják a szakmai szakterminológiában a

holland mintájú házak után létrejött, egészen más karak
terű, vegyes jellegű délnémet-osztrák intézetek megjelö
lésére, a 19. század szegényügyi szóhasználatában szerep
lő intézményre, a dologházra, sőt a magyar joggyakorlat
ban az 1913-ban bevezetett, s a határozatlan tartamú sza
badságvesztés megjelölésére is. Ezért alkalmasabbnak
ítéljük a németalföldi modell megjelölését a magyar
szaknyelvben elterjedt fenyítőház elnevezéssel illetni,
amely megfelel a Zuchthuas fogalmának is. A 18-19.
századi Zuchthaus pedig már fegyintézet, fegyház érte
lemben használandó. Kari von Jagemann a dologház
(Arbeitshaus) elnevezést ajánlja, kifejezetten ellenezve a
„Zucht-” megjelölést, mert az egyházi tartalomra utal,
holott szerinte a munkáltatás bekapcsolásának célja a
büntetésben nem az, hogy szigorú, súlyos munkával,
mintegy testi büntetésként terheljék az elítélteket, hanem
a munkáltatás rendszerességével szoktatni a bűnelkö
vetőt felelősségteljes, kötelezettségtudói magatartásra.
Nem a munka súlyosságát, hanem szabályozottságát kell
tehát alkalmazni. A cél egy remélt szellemi változás,
amelyben egy tisztes élet képe jelenik meg. A munka a
büntetés-végrehajtásban ezt szolgálja. A szónak ebben az
értelmében tehát sokkal inkább kell nevelőházról
(Korrektionshaus) vagy javítóházról (Besserungsanstait)
beszélnünk. Róbert von Hippel bizonysága szerint az
amsterdami házaknak első megnevezése „dolog-és javí
tóház volt,” a fenyítő jelző még nem szerepelt. Ez hang
súlyt ad a szándéknak, már ti. hogy itt az eredeti gondo
lat szerint a munkán és javításon van a hangsúly, nem pe
dig a fenyítésen és a büntetésen.22

A D O LO G H Á Z LAKÓI
A büntetőjogot ekkor még nem kezelte elkülönített jog
ágként sem a praxis, sem az elmélet. így történhetett,
hogy a közigazgatási, a szociális rendészeti és a krimi
nális terrénum között rövid időre képlékennyé vált ha
táron forradalmi eszmék kerülhettek a brutális büntető
ítélkezési gyakorlat világába. A munkát nevelő eszköz
zé minősítő intézeti praxis alkalmasnak látszott a koldu
sok és csavargók elleni harcra, a neveletlenek és herdálók megfegyelmezésére, a lusta és tiszteletlen diákok
megfenyítésére, csak úgy mint a szajhák és munkake
rülők tisztes élethez szoktatására vagy a fiatalkorú bűn
elkövetők megbüntetésére.23
Az amsterdami dologházban a beutaltaknak két jel
legzetes csoportja volt. Egy részük a felsőség (rendé
szeti szervek, bíróság, magistratus) döntése alapján ju
tott ide, míg a többieket rokonaik, szüleik kérvénye
alapján helyezték el a Házakban.
Hatósági intézkedéssel léptek fel a munkaképes kol
dusok, csavargók, prostituáltak, züllött életet élők ellen.
Ez a kör határozta meg az intézet korai korszakának jel
legét. Mellettük a züllött életet élők, kisebb
bűnelkövetők (tolvajok például, akikre a tárgy csekély
értéke és fiatalságuk miatt nem testi büntetést vagy ha
lált) is vendégeivé váltak a rasphuisnak vagy a spinhuisnak. (Ők testi fenyítés helyett bírói ítélettel jutottak
meghatározott időre az intézetbe).24 A bezárás alapja

rendszerint rendészeti intézkedés volt. A bírói büntető
ítélet a 17. század végén válik általánossá, de addigra
már meg is változik a ház karaktere.25
Mivel a dologház felállításának meghirdetett célja
volt a delikvensek munkához szoktatása és becsületes
életre késztetése, alkalmasnak látszott neveletlen, fegyelmezhetetlen, korhely, ingyenélő rokonok elhelye
zésére. Már kevéssel a megnyitás után gyakorlattá lett,
hogy sikerületlen gyermekeket, vásott kölyköket, her
dáló rokonokat, sőt barátokat (!) kényszemevelésre az
intézetbe adjanak.26 Hippel szerint ezek köre a 17. szá
zad végén bővült ki, amikor is 1693-ban verés és meg
bélyegzés mellett már szabtak ki 2-8-10-12 évi
fenyítőházat.27 A nőknél 1664-től tud bizonyítékot olya
nokra, akik bírói ítélettel kerültek be, megbélyegzéssel,
esetleg veréssel súlyosbítva.28 Ezzel megkezdődött a
fenyítőházak kriminalizálódása, az eredeti célok lebom
lása és helyettük a bűntető intézeti struktúra leépülése.
Rosenfeld közöl egy 1765-ből származó beszámolót,
egy, az intézeteket meglátogató szemtanú leírását,
amely világosan bizonyítja a kriminalizálódást. A Rasphuisban „csupa férfiak, részben megbélyegezve, rész
ben halálra ítélve őriztetnek”.29

M UNKÁLTATÁS, N EVELÉS,
RESZO CIALIZÁCIÓ
A dologház célja a munkára és becsületes életre neve
lés. Ezzel összhangban három olyan új elem jelent meg
a börtönügy történetében, amely korábban jobbára is
meretlen volt. Ezek: a munka, a nevelés és a reszocailizáció. Ez a három új elem a szó szoros értelmében
forradalmasította a börtönügyet. A középkor mocskos,
sanyargató tömlöcéből modern, célokkal rendelkező in
tézményeket formált.
A munkavégzéshez szükséges berendezkedésnek kü
lönösen nagy jelentősége volt az amsterdami Házban,
miután a kálvinista munka-éthosz egyik elvárása volt a
munka általi nevelés. A bezártak többsége a brazil szí
nes keményfa apró darabokra törését, illetve reszelését
végezte (amely alapanyaga lett egy festéknek), innen az
elnevezés is: „reszelő-ház”.30 Egy 1765-ben keltezett le
írás szerint a férfiak félmeztelenül dolgoztak, feketék
voltak a kékfa reszeléstől. A nagy udvar tele volt resze
lendő fával. A híradás szerint a munka nagyon nehéz és
mocskos volt.31 Dolgoztak még a bennlakók szövéssel
és fonással is az első emeleten. Bormitius 1625-ben ar
ról számolt be, hogy némi kézműves munka is folyt az
intézetben: a foglyokat különféle „műtárgyak” előál
lítására oktatták, a műveltebbek szakmai képzésben is
részesültek. A munka nem annyira a szakértelem elsa
játításánál fogva, mint inkább a fegyelmezés eszköze
ként jelent meg.32 A munkáltatás ilyen célját egy külön
leges építészeti megoldás, a vizespince (a „vizipumpa”)
intézménye fejezi ki a leghívebben: a lusta, dologra
nem fogható, nehezen fegyelmezhető foglyokat egy ké
ziszivattyú társaságában a pincébe zárták. Az amsterda
mi csatornarendszerrel összeköttetésben álló tenger a
pincehelyiséget időről időre az apály-dagály függvé

nyében elárasztotta vízzel. A víz olyan sugárban ömlött
befelé, amilyen kiemelő-képessége volt a szivattyúnak.
A fegyelmi büntetésre ítéltnek saját testi erejével kellett
kipumpálnia a vizet, hogy ne fulladjon meg. Saját életé
ért kellett tehát dolgoznia.33 (Korabeli feljegyzések sze
rint a szorgalom nélküli munkakerülőkre nagy hatással
volt a pincében eltöltött néhány óra, rendszerint, javultan” bocsátották ki onnan.)
Fegyelmi büntetésként egyébként alkalmazták az éheztetést, illetve a testfenyítő büntetéseket, a vizes pince csu
pán ultima ratioként jelent meg a ház gyakorlatában.
A munka megjelenése a szabadságvesztés-büntetés
ben alapjaiban alakította át a szabadságvesztés-bünte
tést. Ettől fogva annak általános és alapvető elvévé vált.
Kezdetben jelentős viták zajlottak a nyilvános és az in
tézeti munka közötti különbségekről, sokan a középko
ri opera publica felelevenítését is alkalmasnak tartották,
mások ezt a munkáltatás nevelő és reszocializációs jel
lege miatt vitatták.
A nyilvános munkában a financiális hasznosság és a
becsületbüntetések hajdani tradíciója keveredett. A
nyilvánosan foglalkoztatott elítélteket építkezéseken,
útkarbantartásokon, és -javításokon, köztéri takarításon
alkalmazták. Hagyományosan összeláncolva, felfegy
verzett felügyelő kíséretében indultak el munkára min
den reggel, és sötétedésig dolgoztak az ebédszünet ki
vételével. A legfőbb kifogás volt e büntetési megoldás
ellen, hogy a publikum szemeláttára a kényszermunká
val foglalkoztatottak egészen bizonyosan elveszítették
még becsületük maradványát is, így reszocializációjuk
megnehezült.34
Bár a protestáns Németalföldön a szegénygondozás
részeként hívták életre a fenyítőházakat, a protestáns
etika a bűnözőt nem tartotta sokkal rosszabbnak, mint a
munkakerülőt. Logikusnak látszik tehát a szegényügyi
gondoskodás és a büntetés-végrehajtás ilyetén összevo
nása. Csakhogy Amsterdamban nem az történt, amivel
később szerte Európában kísérleteztek, hogy ti. a tömlöcöt bővítették ki kiegészítő- vagy költségenyhítő
elemként a munkáltatással (miként a későbbi alapítású
német házaknál általában), hanem éppen fordítva: a
munkáltatás igénye, mint főfunkció vonta magához a
büntetés-végrehajtást.
„Ne félj! Én nem bosszulom meg a vadságot, csak
kikényszentem a jót. Kemény a kezem, de szeretettel
van teli a lelkem” szólt a Peter Comelissoon Hooft
megfogalmazta jelmondat a női dologház bejárata fö
lött. A nevelés szorosan tapadt a munka fegyelmező
funkciójához, de ennél többet jelentett. Ekkor és itt
kezdődött meg a bennlakók nevelése-oktatása. A Rasphuisben külön oktatási terem is rendelkezésre állott,
mindenekelőtt az olvasni nem tudó rabok számára,
ahol is biztosították a katekizmus olvasását. Rendsze
res lelki gondozás, lelkészek és tanítók közreműködése
a jobbításban, természetes részévé lett a bűnelkövetők
kezelésének. Az 1597. március 14-én kibocsájtott tar
tományi körlevél (Octroy by de Staaten van Hollandt
en Wesfrieslandt) így fogalmazott: a dologház célja,
hogy „a haszontalan fiatalságot Istenfélő, becsületes

életre nevelje, és a várost, amennyire csak lehet, meg
tisztítsa a csőcseléktől”. Ennek érdekében délutánon
ként egy-két órányi lelki gondozás és oktatás volt a na
pi programba iktatva, a világi oktatásra közel ilyen idő
tartamban esténként került sor. A javító eszme viharos
térhódítása a büntetésről szóló nézetek átértékelését
hozta, de a börtönről vallott tudományos gondolatok
megfogalmazódása még váratott magára. Azt majd a
felvilágosodás gondolkozói és politikusai végezték el.
A kegyetlen testi büntetések, a kivégzések tömeges
gyakorlata ellen fellépő filozófusok, tudósok, szakem
berek és politikusok a középkori gyakorlattal szemben
majd csak a következő században tették szabályszerű
büntetőjogi büntetéssé a szabadságvesztés-büntetést.35
Az igazságos és humánus büntetések követelése csak
akkor nyitott utat a büntetési elméletek előtt, megkezd
ve a büntetőjog büntetéstani fertályának tudományos
művelését.36 A fény századának zászlóvivői a polgár
szabadságának és biztonságának deklarációjával a bün
tetőjogban a szabadságvesztés-büntetés diadalmenetét
alapozták meg, de nem tehették volna ezt a dologházi
modell 16-17. századi kiépítése és elméleti-gyakorlati
tapasztalatai nélkül.
A reszocializáció, vagyis a társadalomba történő
visszatérés, a hasznos polgárként munkálkodás elő
feltétele volt, hogy ne legyen becstelenítő hatása a
benntartózkodásnak. Mint már említettük, a középkor
elítéltje a bűn elkövetésének bírói konstatálásával el
veszítette jogait a társadalomban. Akit bevetetettek a
tömlöcbe, legfeljebb az illetékesek méltányosságában
reménykedhetett. A tömlöcben együvé zárt megrög
zött bűnismétlők és a fiatalkorúak, az első ízben vétők
kényszerű találkozása a carcert a bűn iskolájává avat
ta. A tisztes társadalom nem szívesen vállalt közössé
get e vegyes körből kiszabadultakkal. Vagyis a bünte
tésüket letöltők kényszerpályára kerültek, útjuk egye
nesen kanyarodott vissza a bűnözéshez. Az amszter
dami dologházi modell lényege volt tehát e becstelen
karaktertől megszabadítani a bezártakat. Minthogy az
egész intézmény a bennlakók társadalmi visszatérését
szolgálta, a Házból a polgári társadalomba kilépő nem
lehetett „becseden.” A becsületes jelleget úgy igyeke
zett fenntartani a magistratus, hogy a Házba utaltak és
felvettek körét korlátozta a kisbűnösökre (mint láttuk:
kistolvajokra, prostituáltakra, csavargókra), és gondo
san ügyeltek a fiatalkorúak és az idősebbek elkülöní
tésére is. Ezt a célt megkönnyítette, hogy párhuzamo
san a rasphuis-val tovább működött a városi carcer a
súlyos bűnelkövetők számára. Sajnos a Ház túl soká
ig nem tudta megőrizni ezt a státusát, mert a szabad
ságvesztés-büntetések elterjedésével, más lehetőség
híján lassan feltöltődött az intézet bűnöző elemekkel.
E folyamat felszámolta a dologház tisztaságát, távo
labb került a korábbi „becsületes” cél. Ugyanakkor
azonban nagyjelentőségű lépés történt: a büntetés
végrehajtás „gyarmatosította” a dologházat, s ezzel a
börtönügy integráns részévé tette a munkát, a nevelést
és a társadalomba való visszatérés biztosításának esz
méjét.
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Jog
A SPINHUIS ÉS A SECRETHUIS
A protestáns munkaethosz megvalósításához alkalmat
lannak bizonyult a hagyományos, közös elhelyezésű
börtön, a férfiak, nők és gyermekek, koldusok, szegé
nyek, tébolyultak válogatás nélküli egységes elhelyezé
se. Nem véletlen tehát, hogy már két esztendővel a
Tuchthuis megnyitását követően, a férfiaktól elkülöní
tett női fenyítőházat állítottak fel, ahol mindenekelőtt a
szövésnek könnyebb illetve terhesebb változatait alkal
mazták. Ezért nevezték Spinnhuisnak (Szövőháznak).37
Érdekessége, hogy a Spinnhaus elnevezés a későbbiek
ben átszállt a német fenyítőházakra, dologházakra,
utóbb a szövőmunkát alkalmazó fegyházakat is e név
vel illették. A külön fenyítőházi egységről 1596. no
vember 13-án döntött a tanács: „Nem lenne tanulság
nélkül való a nőket egy külön házban elhelyezni, egy fo 
nóházba zárni, ahol a fiatal lányok és mások, kik koldu
lással vagy csavargásból élnek, gyapjúfonással
foglalkoztassanak. "Js
A női fenyítőház elhelyezésére is egy üres kolostort,
az Ursulák zárdáját rendelte a hatóság. A biztonsági in
tézkedések itt enyhébbek voltak, mint a férfiaknál: en
nek az épületnek már voltak ugyan ablakai, de azokat
sűrűn berácsozták, s megszüntették az ablaknyitás
lehetőségét.39 A bejárati ajtó fölött itt is jelmondat dí
szelgett. „Ne rettegj, én nem a gonoszságot bosszulom
meg, hanem a jóságot kényszerítem ki. Kemény a ke
zem, de a lelkem nyájas.” 1644-ben az intézetet átalakí
tották, új épületbe költözött. Egy korabeli beszámoló
arról ír, hogy a dolgozó termekben szép és világos be
rendezés van, nagy ablakokról szól a leírás. Építészeti
szempontokra is tekintettel voltak, mert az asszonyok
(mindenekelőtt prostituáltak) szövéssel, fonással, kötés
sel, horgolással foglalkoztak. A munka egy 1765. évi
beszámoló szerint már a kötés, fonás és varrás. A nőket
a nagy teremben három oldalon sorba ültették le, mint
az iskolában. Az egyik oldal varrt, a másik font, a har
madik pedig kötött. Reggel mindannyian megkapták az
napi porciójukat, amivel végezni kellett estére.40 A
munkakényszert az udvarban központi helyen álló szé
gyenfa (pellengér) szimbolizálta, amelyhez azokat kö
tötték ki, akik megtagadták a munkát. A lustákat,
munkakerülőket meghatározott csapásszámú testfenyí
téssel sújtották. Éjszakára a nőket közös hálótermekbe
zárták. Az elhelyezés „feszített létszámára” utal, hogy
egy ágyban három nő volt kénytelen aludni. 1661-ben a
Spinnahusban 15 fő elhelyezéséről beszéltek, az új inté
zetben (1664-től) már 52 személy nyert befogadást.41A
Rosenfeld által közzétett 1765. évi beszámoló szerint a
a kriminalizálódás a nőknél is bekövetkezett. „Ott öreg
és fiatal kurvák, tolvajok és gyilkosok voltak, akik meg
érdemelt büntetésüket töltötték, és 3, 10, 20 esztendőre
és életfogytiglan maradtak itt.42 Az öltözetük általában
szegényes volt, de a látogatók megjegyezték, hogy
akadtak közöttük kifejezetten jól öltözöttek is, sőt gyé
mánt fülbevalót viselők is.
A (büntetés)végrehajtás korábban természetes egysé
gének megtörése, legalább „hosszirányú” felbontása, a
nők és férfiak elkülönítését hozta tehát. A nemek sze16

rinti szétválasztás mellett egy harmadik igény (és inté
zeti forma) is megjelent, amely elválasztotta a fiatalko
rúakat és a gyermekeket is a felnőttektől. Ez az épület
az eredeti fenyítőháznak, a Tuchthuisnak otthont adó
klarissza kolostor elhagyatott melléképülete volt, ame
lyet már korábban is oktatásra és nevelésre használtak.
Ébben az épületben rendezték be a fiatalkorúak
fenyítőházát is.43 A fiatalkorúak speciális kezelésének
igénye nyomán született meg 1693-ban a Separates
Tuchthuis, mely a fiatalkorúak intézete volt. 1600. no
vember 27-én született meg a tanács döntése nyomán a
fiatalkorúak külön háza a becsületes polgárok gyerme
keinek és a vétkes bezártak elkülönítésére. A különház
1603-ban nyitja meg kapuit, ugyancsak a klarissza ko
lostor épületegyüttesében, de a férfidologházon kívül,
külön bejárattal. Separat- vagy secrethuisnak hívták,44
szemben a férfi-fenyítőházzal, amelynek a fő célja a ke
ménység volt. Itt a fiatalkorúakat kizárólag magánzár
kában helyezték el, s a közös termek voltak az oktató-és
képző helyiségek.

A D O LO GH ÁZI MODELL
ELTERJEDÉSE EURÓ PÁBAN
A holland példa hamarosan követőkre talált. A konti
nensen (ahol nem formálódott olyan sajátos börtönügyi
praxis, mint a Bridewell mintáján Angliában,45) a krimi
nológiai zsákutcába jutott büntető joggyakorlat öröm
mel fogadta az új kísérletet.
Az európai államok közül elsőként a Hanza-városok
figyeltek fel a holland próbálkozásokra. Bréma 1609ben, Lübeck 1613-ban, Kassel 1617-ben, Hamburg
1622-ben, Dancka 1629-ben döntött dologház felállítá
sa mellett, s nyitottak intézeteket a németalföldihez ha
sonló elképzelésekkel.46 Néhány kivételtől eltekintve
hosszabb szünet következett a dologház-alapítások
ügyében. Csak a századforduló környékén gyorsult fel
ismét a folyamat. Spandau (1687), Berlin (1712) is do
logházhoz jutott, majd tömegesen létesültek az intéze
tek. Igaz, ezek a Házak már a németalföldi minta krimi
nalizált változatát vették át, bennük már kezdettől fog
va főszerepet játszottak a súlyos bűnözők. A német
„hullám” áthúzódott osztrák területre is, és áttételesen
hazánkban is éreztette hatását. (Magyarország első
fenyítőháza, a szempci Domus Correctoria 1772-ban
nyitotta meg kapuit). A dologház elsősorban a német ál
lamokban jellemző. A franciák, olaszok, spanyolok a
gályarabságot, majd a gyarmatokat részesítették előny
ben, amely nyilván összefüggésben volt a földrajzi
adottságokkal, és bizonyos értelemben a dologház esz
méjének protestáns indíttatásával is.
A büntetésvégrehajtás nagyobbik része azonban a
középkori alapokon fejlődött tovább. A városi karcerek,
a várbörtönök, az erődítési munkák, a leláncolás, a sú
lyos fegyházak és kényszermunkák gyakorlata a min
dennapi igazságszolgáltatás része maradt. A mocskos,
levegőtlen, sötét tömlöcökben egészségtelen körülmé
nyek között, leláncolva sínylődő rabok világa sokkal
jellemzőbb volt a 18. századra, mint a holland reformok

létrehozta modem nevelő intézeteké. A büntetésvégre
hajtásnak ebben a rétegében még a humanizálás volt na
pirenden, s távolabbinak tetszett a valódi reformok in
tézményesítése. Az igazi változásokat a változás igé
nyének kellett megelőznie, amely igény föltámasztása a
börtönjavító mozgalom kiválóságaira várt. Közöttük
elsősorban is John Howardra, a legendás angol
filantrópra.47
Az amsterdami és az amsterdami minták után felállí
tott fenyítőházak rövid időn belül szomorú kriminalizálódási folyamaton mentek át. Fenntartóik képtelenek vol
tak fenntartani becsületes karakterüket, nem tudták meg
akadályozni a súlyos bűnöző elemek megjelenését. Leg
többjük „borzalmak házává” változott, a nevelő gondolat
helyébe a sötét és kemény testi fenyítés, valamint a fog
lyok munkaerejének kiaknázása lépett. Az elkülönítő
gondolat (már ti. a kiskriminálisok külön kezelése) áldo
zatává vált a vegyes bezárásnak.48 Tulajdonképpen John
Howard és Wagnitz leírásai a börtönök borzalmairól ezt
az elkriminalizálódott állapotot tükrözik.
***
Az amsterdami fenyítőházak első ízben határoztak meg
egységes büntetés-végrehajtási célt, amelyhez igazodnia
kellett az építészeti megoldásoknak is.49 Jörg Amdt sze
rint kétségtelen, hogy az amsterdami fenyítőházak be-

rendezése, építészeti megoldásai a büntetés-végrehajtás
történetében első ízben tükröztek vissza valamiféle vég
rehajtási koncepciót, mely a puszta őrzés és kínzáson
túlmenően további célokat határozott meg a rabokkal
való bánásmódban.511Amdt véleménye szerint a szabad
ságvesztés, mint büntetés önállóan és a modem szabad
ságeszményhez igazodóan teljes egészében első ízben a
fenyítőházak kapcsán jelent meg az európai történet
ben.51 Ezen az állásponton van Günther Kaiser is. Azzal,
hogy a fenyítőházak alapítói a fegyelmet állították a re
zsim középpontjába, és hogy a végrehajtást a nevelés és
a munka szempontjából átgondolták, forradalmat indí
tottak útjára. Miután a munkával nevelés a kálvinista
munkaerkölcs értelmében születetett, elválhatatlanná
lett a lelki gondozástól. A vallás jelenléte, az erkölcsi
gondozás messzemenő biztosítéka volt a sikernek. A pu
ritán szigor kemény intézeti rendszabályokat követelt, a
fegyelmezés számos intézeti elemét provokálta ki, hi
szen deklarált célja volt a munkára, fegyelmezett, szabá
lyozott életre szorítás.52 Dünkel ugyancsak a nevelés és
javítás eszméinek áttörésében látja a határt a modem és
a régi között. -5-1 Az új modell nemet mondott a középkor
elrettentési teóriájára, a testi-és halálbüntetések uralmá
ra és megalapozta a büntetés-végrehajtásnak a szabad
ságra, mint elvonandó értékre, a munkára, mint nevelő
eszközre építő javító koncepcióját.54
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HÍREK
• „A rendvédelmi szakképzés története” címmel tar
tott két napos konferenciát - Lamperth Mónika bel
ügyminiszter védnöksége alatt - 2002. novemberé
ben a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelemtörté
neti Tudományos Társaság és a Vám- és Pénzügyőr
Múzeum.

• „Pázmány Nap”-ot rendeztek 2003. május 7-én a
Pázmány Péter Egyetemen. Konferenciát tartottak a
Rákóczi-szabadságharc 300. évfordulója alkalmá
ból, kerekasztal-beszélgetést folytattak a Kar elmúlt
nyolc évéről. Pázmány-napi tánccal és mulatsággal
zárult a nap.

• A RUBICON folyóirat szerkesztősége által rende
zett Mesterkurzus c. előadássorozat egyik részeként
került megrendezésre 2003. január végén a „Bortör
ténelem” c. konferencia. A két napos tanácskozáson
jogtörténészek, néprajzosok, termelők és más szak
emberek előadásait hallgatták meg az érdeklődők.
• 2003. februárjában került sor az ELTE Állam- és
Jogtudományi Kar tanácstermében a Kar oktatói ál
tal írt és 2002-ben megjelent könyvek bemutatójára.

• A Magyar Tudományos Akadémia Gazdaság- és
Jogtudományok Osztálya Filozófiai és Történettu
dományok osztálya, Nyelv- és Irodalomtudományok
osztálya 2003. május 7-8-án „A haza bölcse” cím
mel tartotta Deák Ferencre emlékező ülését.
Előadást tartottak; Molnár András levéltárigazgató,
Pajkossy Gábor, Takács Péter, Katus László a törté
nettudományok kandidátusai, Voigt Vilmos a nép
rajztudomány doktora, Imre László az MTA dokto
ra és Kosáry Domokos, az MTA rendes tagja.

• Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara „A jogászképzés aktuális problémái” címmel rendezett konfe
renciát 2003. március 6-7-én. Nyitóelőadást tartot
tak Bárándy Péter igazságügyminiszter és Magyar
Bálint oktatási miniszter.

• A Széchenyi István Egyetem Jog- és Gazdaságtudo
mányi Kar Állam- és Jogtudományi Intézet 2003.
május 16-17-én konferenciát tartott a jogi és igazga
tási képzés jelenlegi helyzetéről. A konferencia so
rán felavatták Deák Ferenc mellszobrát is.

• 2003. március 25-29. között került sor Budapesten a
Baseli Egyetem és az ELTE Állam- és Jogtudomá
nyi Kar német nyelvű konferenciájára. A kitűnő
kapcsolat további erősödését jelentette a nagyszerű
hangulatú és az előadók alapos felkészültségét tanú
sító előadássorozat, amely nem nélkülözte a baráti
beszélgetéseket, kirándulásokat sem.

• A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, a Jogtörténeti Tanszék és a Deák
Ferenc Továbbképző Intézet 2003. május 26-án em
lékülést rendezett „Deák Ferenc, a jogász” címmel.
Előadást tartottak Polt Péter legfőbb ügyész, Zlinszky János prodékán, intézetvezető, Kajtár István
tanszékvezető egyetemi tanár, Mezey Barna dékán,
tanszékvezető, Balogh Judit docens, Stipta István in
tézetigazgató, Máté Gábor tanszékvezető, Homoki
Nagy Mária docens.

• Tudományos Konferenciát rendezett az ELTE Ál
lam- és Jogtudományi Karának Doktori Tanácsa
2003. április 4-én „Tíz éves a doktori képzés az Ál
lam- és Jogtudományi Karon. Az előadók hat szek
cióban tartottak nagy sikerű előadásokat.
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