
„...Közületek hát mindenki felszólíttatik, köte
lességéhez hűen járjon el és hivatalában munkálkod
jon azért, hogy ez a mű sikerrel megvalósíttassék és 
hogy a szükséget szenvedő emberek, kik a fe le
lősségetekre vannak bízva, szorgalmassá váljanak és 
[a veszélyektől j  teljesen megoltalmazhassanak.

És Krisztusnak ezen szegény és szükséget 
szenvedői irányában tanúsított gondoskodástokért 
az ő keze által jutalmaztattok és az ő  áldása nyomán 
ebben és az eljövendő világban is az örök boldogsá
got nyeritek e l”.(A Bridewell alapító leveléből)1

A Briedwell -  a javítóházak történetében kitün
tetett figyelmet élvez már másfél évszázada, mióta a 
börtönügy tudományos kutatása megindult. Ez az 
eredetileg Londonban megnyitott szociális intéz
mény utóbb Anglia jellegzetes szegényház-hálózatá
nak mintaképévé és névadójává is vált. Alapításának 
közvetlen oka a szegénykérdés 16. századi felbuk
kanása és kriminalizálódása volt a szigetországban.

ELSZEGÉNYEDÉS ÉS
SZEGÉNYTÖRVÉNYHOZÁS ANGLIÁBAN

A ló. századi szegénykérdés újszerű problémaként 
érte Angliát. A szegénység korábbi, kezelhető és 
a társadalmi struktúrához igazodó fogalma mel

lé egy újabb, agresszív, a társadalomra komoly ve
szélyt jelentő, kihívásaiban új válaszokat igénylő jelen
ség zárkózott fel. A több forrásból táplálkozó új és 
minden addig ismert
nél szélesebb és mé
lyebb elszegényedési . '•> '■>*£ Y*
hullám, és ennek kö
vetkezménye, az or
szágutakon megjele
nő csavargó-és bűnö
ző tömeg új társadal
mi megközelítéseket 
igényelt.

A rózsák háború
ját a Bosworth-i 
csatával lezáró, és 
VII. Henrikként 
(1485-1509) trónra 
lépő első Tudor 
uralkodó legfonto
sabb feladatának te
kintette a főurak 
magánhadseregeinek leszerelését, az évtizedes küz
delmekben felduzzadt zsoldos csapatok szélnek 
eresztését. A munkáját veszített martalócok a túlélés 
legkézenfekvőbb megoldását választották: a rablást. 
A 15. és 16. század fordulójának legrettegettebb kó
borló bandái, a volt zsoldosok fegyveres csoportjai 
végigfosztogatták a szigetország falvait, majd lassan 
elérték a városokat is. Nem kevéssé az ő megfékezé
sükre bocsátották ki utóbb az ún. „véres törvénye-

Mezey Barna:

A  Bridewell-jelenség
két”, amelyeket ugyan általában a koldusok, munka- 
nélküliek ellen hozták, de fő célpontjuk a bűnöző 
munkanélküliség megfékezése volt.2

A hagyományos történetírás által abszolutizált, a 
mai tudományosság véleménye szerint relatív prob
lémát jelentő, de mindenképpen jelenlévő gond volt 
a mezőgazdaság termelési struktúrájának átalakulá
sából adódó új nincstelenség. A 15. és 16. század 
fordulóján Angliában a hagyományos, gabonater
melésre építő mezőgazdálkodás kereteit szétfeszítet
te a posztóipar által inspirált állattenyésztés elterje
dése. A korábban szántóföldnek használt területek 
jelentős részét a földesurak nem műveltették tovább, 
hanem azokat a földművelésből kivonva és a juhte
nyésztés szolgálatába állítva legelőként hasznosítot
ták (inclosure, elzárás, bekerítés). Mindez akkor zaj
lott, amikor -Angliában legkorábban -  a hagyomá
nyos feudális járadékokat fölváltotta a pénzjáradék, 
a jobbágyok személyi kötöttségei meglazultak majd 
megszűntek. A jövedelem fokozása érdekében vál
lalkozó földbirtokosok a közösségi földek bekeríté
sekor a parasztbérlőket jogi akadályok nélkül űzhet
ték el földjeikről és alakíthattak ki versenyképes 
gazdaságokat (amelyek alkalmasak voltak az „ere
deti tőkefelhalmozás” folyamatának kiteljesítésére a 
mezőgazdaságban).3 „A régi kisparaszt, a yeoman,

ily módon az újkor
ban mindinkább a 
nagyok áldozata 
lett, különböző igé
nyeit az úriföld és a 
közföldek haszná
latára, a tárgy ias tu
lajdonjog a paraszt
helyről leapasztot
ta, a megmaradt ki
csiny földet tehát 
inkább eladta és 
bérmunkássá sze
gődött el a birtoko
kon vagy a váro
sokban.”4 Ezek a 
folyamatok végső 
fokon a parasztság 
elszegényedéséhez, 

jelentősnek mondható részének földönfutóvá válá
sához vezettek. Földnélküli, birtoktalan nincstele
nek tömege került az országutakra, akik kivetve ott
honukból és megélhetésükből enyhébb esetben kol
dulással próbáltak megélni, egyébként bűnözésből 
igyekeztek megélhetésüket biztosítani.

A munkanélküliség harmadik nagy forrása a VIII. 
Henrik (1509-1547) által kikényszerített egyházi re
formok végrehajtásának mellékágaként a kolostorok
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feloszlatásával és birtokaik gazdasági szerkezetének 
átalakulásával volt kapcsolatos. 1536 és 1552 között 
az angol egyház birtokait az állam kisajátította, an
nak háromnegyed részét kiárusította, és ez a folya
mat a kolostorok korábbi szolgálónépét úgyszintén 
az országúira vetette. A vállalkozó földbirtokosok 
által fölvásárolt, megszerzett korábbi kolostorbirto
kok a bekerített földekhez hasonlóan átmenetileg 
szintén a textilipart kiszolgáló állattenyésztés szol
gálatába álltak.5 Az egyre szélesedő munkanélküli
ség és elszegényedés nem csupán a mindegyre nehe
zebben élhető mindennapi biztonságot veszélyeztet
te. de már felkelésekben, zendülésekben is megnyil
vánult. 1536-ban a grace-i zarándoklat, 1549-ben a 
devoni (Comwall), majd ugyanebben az évben a 
norfolki felkelések figyelmeztettek a kérdés kezelé
sének szükségességére.

A fent jelzett folyamatok hatását tetézte a népes
ségszaporulat is: Anglia lakossága dinamikusan nö
vekedett, és 1500-1626 között már meg is duplázó
dott.6

A helyi és a központi hatalom egyaránt észlelte az 
alapvetően megváltozott viszonyokat, és viszonylag 
rugalmasan is reagált azokra. A törvényhozás rész
ben az okok egy részének felszámolásával igyeke
zett megoldást találni, részben a következmények 
enyhítésével próbálkozott.

Legislatív úton kísérletezett a királyi hatalom a 
bekerítések korlátozásával. Tiltotta azon házak el
rontását, amelyekhez legalább 20 acre föld tartozott, 
maximálták a tartható juhok számát, meghatározott 
arányt állítottak fel és szabtak meg a szántóföld és 
legelő között (először 1489-ben). A törvényhozói 
törekvés látványos vereséget szenvedett a vállalko
zó birtokosok és a nyilvánvalóan velük rokonszen
vező békebírák ellenállásán.

Nem vezetett több sikerre az útonálló csavargók
kal szemben hozott törvények végrehajtása sem. A 
csavargók elleni fellépés fő eszközéül kezdetben a 
kor felfogásának megfelelően a büntetőjogot válasz
tották. Az ún. csavargótörvények, Edward „véres 
törvényhozása” szigorú kriminális szankciókkal 
kényszerítette (volna) a vagabund társadalmi eleme
ket munkára.7 A befogott csavargó mellkasára „V” 
betűt sütöttek, a „vagabond” kifejezés tükrözésekép
pen (a veszedelmes csavargó, zsivány szélhámos bé
lyege „R” [rogue] volt), és munkakerülését vala
mely kereskedőnél letöltendő két év rossz koszton, 
kemény rabszolgasággal büntették. Ha ezt a bünteté
sét megtörve, gazdájától elcsavargott, vagy 14 nap
nál hosszabb ideig távol maradt, homlokán S betű
vel („slave”) bélyegezték meg és életfogytiglani 
rabszolgaságra ítélték. Második szökés esetén: ki
végzés volt jutalma.8 Azonban sem a fülük levágá
sával, sem a harmadszorra hallállal fenyegető ren
delkezések (1536) nem voltak képesek rövid távon 
felszámolni a hullámzó lakosság bűnözését.

A törvényhozás érzékelte a szegénység differen-
__ciált voltát, így a munkanélküliséggel sújtott, földjé-
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tői fosztott parasztság és szolgálónép más jellegű 
problémáját. Érzékelte, de eltérő válaszokat nem 
igen tudott adni. A kolduláson kapott munkanélkülit 
szintén büntetőjogi eszközökkel (korbácsolással, 
fogsággal, rabszolgasággal) kényszerítette (volna) 
munkára, mint a fegyveres útonállót (1547, 1572).9 
Az egymást követő uralkodók mindegyikénél látha
tóan egyazon cél érvényesült. A világos kettős cél 
VII. Henrik. Vili. Henrik, majd VI. Edward alatt: 
szervezetté és tömegessé vált a koldus-és csavargó
világ elleni energikus fellépés és a csavargómozgal
mak letörése, a csavargók megbüntetése egyfelől, a 
valódi szükséget szenvedők lehetséges szervezett 
segélyezésének megoldása másfelől.

Persze, miként a kontinensen, a szigetországban 
is égető kérdéssé vált a szegénygondozás feladat
körének kiterjedése, ezzel összefüggésben a szociá
lis gondoskodás szervezetté tétele, szabályozása, rö
viden a szegényügy rendezése. Az angol jogtörténe
lemben régi hagyományai voltak a szegénygondozás 
szervezésének. Már a 14. században kezdetét vette a 
szegénytörvényhozás, amit fel- és megerősített a 
nagy pestis (1349). A külső és belső háborúk csak 
fokozták a nyomást, majd a jobbágyság felszabadu
lása miatt megváltozott szociális viszonyok problé
mái keltették föl a törvényhozás figyelmét. A ha
gyományos lakóközösségi szolidaritás, illetve az 
egyházi karitatív tevékenység keretében a 15-16. 
században azonban már nem tudták kezelni a sze
gényügyet. Új megoldásokat kellett keresni, ame
lyek a szegénygondozás, a munkával ellátás, a sze
gények gyermekeinek szakmára taníttatása terepére 
is kiterjedt. A 16. századi angol törvényhozásban ta
pasztalható volt a kontinensen már régebb óta alkal
mazott megkülönböztetés is az idegen és a saját sze
gény között.

1572-től egymás után láttak napvilágot a sze
génygondozási törvények, amelyek fő megoldása 
volt a helyi közigazgatásra telepített egyházközségi 
szegénygondozás. Az egyházközségi szegénygon
dozás keretében szervezett közösségi adományozás 
folyt. Az egyházgondok és a négy választott „sze
génygondozó” gyűjtötte be a kezdetben önkéntes, 
majd a szegénység szélesedtével váló adományo
kat. A mind nagyobb terhet jelentő szegénységfi
nanszírozás a közösségeket bezárkózásra szorította. 
Tilos volt az alamizsnaadás, a segélyt a szegények a 
közösség szervezetén keresztül érhették el. Ennél 
fogva a falvak, egyházközségek éppen elegendőnek 
tartották saját szegényeik eltartását, az idegen kére- 
getőket, csavargó koldusokat bűnözőként kezelve 
kikorbácsolták a helységből, és hazatoloncolták (ha 
fellelhető volt származási helyük). A szegénygon
dozás ilyen szervezése kifejezetten ellene hatott a 
szűkölködő családok befogadásának: a közösségek 
nem fogadtak be újabb eltartandó famíliákat. A he
lyi hatóságok így váltak szívélyes végrehajtóivá a 
központi, csavargóellenes intézkedéseknek, üldö
zőivé a kóborló „hullámzó lakosságnak”. így vál-
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laltak inkább menhelylétesítést (a saját) nyomoré
kok, munkanélküliek, aggastyánok számára, mint 
hogy rettegjenek az országutak csavargótö
megeitől.10

A BRIDEWELL PLACE

A fővárosban élő, szükséget szenvedők megtá- 
mogatására elsőként tett javaslatot Ridley, 
London püspöke, méghozzá szegénygondozó 

intézetek alapítása formájában. Indítványa szerint 
Londonnak legalább három intézetre lenne szüksége: 
egy a szegény gyermekek nevelőintézeteként (me
lyet ő a Christuss- 
pitalban [a szürke 
testvérek kolosto
rában] képzelt el), 
másik a nyomoré
kok és betegek el
látására (talán a 
St. Thomasspital- 
ban és a St. Bart- 
haomaespitalban) 
és végül egy har
madik a koldusok 
és csavargók szá
mára.

A munkanél
küli csavargók el
helyezésének. fe
gyelmezésének és munkába állításának céljaira 
ajánlotta fel a király egyik kastélyát, a St. Bride’s 
Well (Bridewell) piacét," amelyet London városá
nak ajándékozott.12 Az intézet alapító okirata meg
határozta a létesítés főbb céljait. „Tekintve, hogy a 
legkiválóbb és nagyrabecsült hercegek, a mi leg
utóbbi szuverén uraink, VIII. Henrik és VI. Edward 
királyok bőkezű nagyvonalúságukkal és jóságos 
szeretetükkel ezen város szegényeinek megsegítésé
re és támogatására kibocsátott kiváltságlevelük által 
adták, és az ünnepélyes megállapodás okmányával 
megerősítették mind maguk mind utódaik által meg
valósítandóként nevezve, nevezett város önjogú és 
közönséges polgárainak (céljára) négy különböző 
ispotály, vagyis VIII. Henrik király által az úgyne
vezett Bartholomew the Little ispotály, s VI. 
Edward által másik három ispotály, az úgynevezett 
Christ’s hospital, a Bridewell piacé és a St Thomas 
hospital, csak úgy mint néhány földterület és lakás, 
javára és ellátására az olyan szegényeknek, akik ott 
segítségére lelhetnek, átadattak. És királyi felségjo
guk által az önjogú és közönséges polgárok fölött a 
jobb ellenőrzés céljából és mások fölött is, akiket a 
kiváltságlevélben nevezett dolgok érintenek, hatás
kört és hatalmat adnak, vezetők és tisztek kiváloga
tására és keresésére, és ugyancsak megfelelő és se
gítő parancsoknak a jó rend érdekében történő ki
adására. Ezen szabadságlevél ereje által mi, a meg

nevezett teljes korúakra és közönséges polgárokra 
ezeket a szabályokat és parancsokat az itt következő 
formában és módon kibocsátottuk és rendeltük.” 13 
Vagyis a legáltalánosabb megfogalmazásban egyfe
lől szegénygondozási céllal alapították az intézetet, 
a benne segítségre találó szegényeknek „javára és 
ellátására,” másfelől egy utóbb megvilágított kifeje
zés, „a jó rend érdekében.” amelynek egyik eleme a 
„polgárok fölött a jobb ellenőrzés” megvalósítása, 
„...mert ezen igen ajánlatos és figyelemreméltó po
litika által a csavargás, mely mindenféle erény ellen: 
sége, visszaszoríttatik, és kiperzseltetik...”14

Az 1555-ben alapított és 1557-ben megnyitott in
tézet jellegét a korabeli szóhasználatból nehezen le

het csak kibonta
ni. Az egyes szer
zőknél használt 
elnevezések sze
rint a Bridewell 
szerepelt mint do
logház, Workho- 
use (Stow), mint 
ispotály, kórház, 
Hospital (Nort- 
houk), illetve bör
tönként, Prison- 
ként is (How- 
ard).15 A House 
of occupation 
( fo g la lk o z ta tó  
ház) mellett 

1575-től megjelent javítóház, „a House of correc- 
tion” meghatározás is.16 Ebből a vegyes terminoló
giából (is) eredt az a vita. amely a Bridewell funkci
ója környékén támadt. Ugyanis kétségtelen tény, 
hogy utóbb a büntető intézetek elfogadott közös 
meghatározásává vált a Briedwell megnevezéssel17: 
a londoni mintájára később Anglia-szerte épülő 
ilyen típusú intézeteket szintén bridewelleknek 
hívták.18 John Howardnál már egyenesen a fegyinté
zet szinonimája a Bridewell.19 Nem céltalan tehát az 
alapító dokumentum segítségével szemügyre venni, 
kik kerültek be és milyen módon a házba.

A rendelkezések szerint a Házban „a szűkölködő 
és csavargó koldusoknak gyenge utódai erényesen 
felneveltetnek; számos beteg, sérült és szerencsétlen 
ember elláttatik és elszállásoltatik, betegségéből ki- 
gyógyíttatik; a durva és erőszakos szolgálók a szük
séges munkára való szoktatás által megtörettet- 
nek.”20 A Bridewell lakói tehát csavargó koldusok, 
betegek, rokkantak, segítségre szoruló fiatalkorúak, 
erőszakos szolganép és munkakerülők voltak. Az 
alapító dokumentum hallgat a kriminális elemekről, 
szó sem esik bűnelkövetők elzárásáról, fogva tartá
sáról. A csavargás, koldulás, erőszakosság elleni fel
lépés rendészeti karaktert kölcsönzött az intézetnek, 
amint arról a bekerülés módjáról a felügyelőknek 
szóló előírások is tanúskodnak. „Feladatotok, hogy 
naponta s amennyire az alkalom megköveteli, ebben
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az ispotályban [Hospital] a pénztáros és ennek az is
potálynak a vezetése előtt megjelenjetek, az ilyen
fajta szolgálat teljesítésére készen és akarva; neve
zett Pénztáros és a vezetőség vagy közülük valaki 
által kiadott parancsok, a tisztviselők egyikének 
vagy a vezetés távollétében más választott tisztek el
igazítása szerint.

Látogassatok meg minden nap minden egyes ke
rületet, melyek ellenőrző útvonalaitok számára kije
löltettek. és ezeket a kerületeket tisztítsátok meg a 
koldusoktól és mindenféle csavargó népségtől, és az 
ott talált ilyenféléket űzzétek el vagy hozzátok a 
Bridewellbe. Hasonlóképpen jelenjetek meg, a régi 
szokásoknak megfelelően a polgármester előtt a 
Guildhallban, a Session Houseban és a Bridewell- 
ben és ott teljesítsétek szolgálatotokat, ahogyan az 
megparancsoltatott, és ahogyan azt az alkalom 
megkívánja.”21 A bentlakók tehát a kerületi felügye
lők által az utcáról összefogdosott és beutalt koldu
sok és csavargók voltak. Az eljárás tisztán rendésze
ti, sem a felügyelők tevékenységének, sem a beuta
lásnak nincsenek igazságügyi vonatkozásai.

A felügyelők jellegzetes alakjai voltak a londoni 
utcáknak. „Fenyítő pálcáitokat tartsátok mindig ke
zetekben, viseljétek kék egyenruhátokat, kivéve, ha 
számotokra mást engedélyeztek. Minden egyes tör
vényszéki napon a nevezett fenyítő pálcát a törvény
szék épületében adjátok át a bíróság elnökének és 
miután a tárgyalás lezárult, azokat ismét jogszerűen 
magatokhoz vehetitek, s azokat a vezető csak általa
tok okozott jogsértés vagy a kötelezettségetek meg
sértése miatt tarthatja vissza. Mindezeket a dolgokat 
teljesítsétek legvégső erőtökig, miként azokat a pa
rancsokat is, melyek alább írva itt következnek és 
minden más jó utasítást, amelyeket fentieknek meg
felelően a város jóléte érdekében kibocsáttatni szük
séges, s melyek igénylik, hogy rájuk figyeljetek és 
megőrizzétek. És ne törődjetek más ember dolgai
val, de ha a tisztek közül valakit jogtalanságon értek, 
tájékoztassátok arról a vezetőt és a továbbiakban ne 
avatkozzatok az ügybe.”22

A kontinesen, ahol a németalföldi javítóházak va
lóságos forradalmat indítottak el23 a rendészeti eljá
rások és a büntetés-végrehajtás körében, nagy vita 
bontakozott ki a „modell” kapcsán arról, hogy 
mennyiben maradt meg a Bridewell, mint intéz
ménytípus a szegénygondozás körében, és mennyi
ben kapcsolódik a büntetés-végrehajtás fejlődési vo
nulatához. Hippel, az eddigi legalaposabb elemzés
ben azon az állásponton van, hogy bár a Bridewell 
eszméje hatott a büntetések végrehajtására, maga az 
intézet klasszikusan a szegénygondozás zónájába 
esett. Mindvégig „szegényekről” szólnak a források, 
akiket itt tartanak. Semmi sem bizonyítja tehát, hogy 
a Bridewell „mintabörtön” lett volna,24 büntető spe
cifikálása meglehetősen nehézkes, mint azt Con- 
rad,25 Lieberwirt26 és Schwind-Blau27 megkísérlik. 
Ezt megerősíti Wolfgang Sellert is. Sellert nyomaté-

__kosítja, hogy a Bridewell a szegényügy kezelésének
24

eszköze, a „thriftless poor” (elsősorban koldus- és 
csavargóréteg) elhelyezésére szolgált. A probléma 
elsősorban tehát nem az igazságszolgáltatás, hanem a 
szegénygondozás keretében jelent meg.28 Ezt látszik 
megerősíteni a tény, hogy bár kétségkívül jutottak be 
(kis)kriminális elemek is a Bridewellbe, soha nem 
bírói ítélet alapján. A beutalás rendészeti döntéssel 
történt. A ház feladatául azt szabták, hogy szabadítsa 
meg a várost a csavargóktól.29 Wolfgang Sellert csak 
olyan, kissé erőltetett összeköttetést lát a büntetőjog 
és a szegényházi jelleg között, hogy -  mint mondja -  
„a szándékos koldulás már korábban is büntetendő 
cselekmény volt, elkövetői testi büntetéssel bűnhőd
tek.” Miután a koldulás, csavargás ellenében jött lét
re az új intézet, némi büntető jelleget hordozott. Vi
szont nem bizonyítható, hogy kezdetekkor került 
volna be súlyosabb bűn elkövetője a házba.'11 Más 
kérdés, hogy utóbb a Bridewell is átesett a kontinens
re oly jellemző elkriminalizálódási folyamaton és va
lódi büntető intézménnyé vált. Feltehetően ezért ke
zeli Hinrich Rüping a londoni „house of correctiont,” 
mint „a tulajdonképpeni büntetés-végrehajtás” 16. 
századi fejlődésének egyik állomását.31 Igaz ugyan, 
hogy úgy látja: a londoni intézetben „munka és bün
tetés” által érvényesített fegyelmezés útján kívánták 
elérni a nevelési célt, ám azt is beismeri, hogy a ren
dészeti, preventív céltételezés egyértelművé tette, 
hogy a ház kifejezetten a lustaság és a munkakerülés 
elleni harc eszközeként jelenjen meg.32

A munkáltatás a Bridewellben. mint fentebb lát
tuk, a szűkölködők ellátása mellett a munkakerülők 
szorgalmas életre nevelésének céljából az intézet fő 
célkitűzései közé emelkedett. Egyfelől rendelkeztek 
az alapítók, hogy a lusta naplopók és dologkerülők 
„szükséges munkára való szoktatás által” megtöret- 
tessenek, ugyanakkor igyekeztek arra is biztosítéko
kat keresni, hogy a társadalomba visszatérők teljes 
értékű tagjai legyenek a társadalomnak. (A „becsü
letes karakter” a kontinens javítóházainak évszáza
don át deklarált princípiuma volt.) Jól szemlélteti ezt 
a fiatalkorúak gondozásáról és neveléséről szóló 
rendelkezés. Eszerint „Hasonlóképpen, (ha) a pénz
táros (a többi vezetők legalább egyikével) ennek a 
háznak egyik gyermekét szolgálónak adja ki, legyen 
elővigyázatos tekintettel arra, kihez kerül, de főként, 
hogy becsületes emberként bánjanak vele és az olya
nok, akik ebben a helyzetben vannak, (vagyis) a 
gyermekeket oltalmazzák és nekik a foglalkozást, 
szolgálatot vagy tevékenységet tanítsák meg, hogy 
később a közösségnek jó tagja lehessen. Mert ha 
nem ilyen gondoskodásban részesülnének, a gyer
mekek még a szüleiknél is szegényebbek lehetnek, 
és hasonlóképpen rossz tagjai a közösségnek, nagy 
bánatára annak, aki őket naponta ebben a házban tá
mogatja és nem tudnának közelebb kerülni ahhoz, 
hogy a város becsületes polgárává legyenek; s hogy 
ehhez (megfelelő) helyzetbe jussanak, mielőtt a 
gyermekek felnőtt életükbe kerülnének, meg kell 
őket tanítani írni, olvasni és számolni...”. 33



Láthatóan megfogalmazódik az idézett részben a 
munkára, foglalkozásra, szakmára nevelés nagy je
lentősége, a becsületes polgárrá válás lehetősége. Fi
gyelemreméltó, hogy a fiatalkorúak gondos nevelé
sére adott instrukciókban a veszélyt nem a kriminali
zálódásban látják az alapítók, hanem az újratermelő
dő szegénységben. Nem büntetés, fenyítés okán ren
delik tehát a munkát, hanem az elsajátított szorga
lom, szakértelem társadalmi hasznossága miatt.

A bentlakók elhelyezésére szolgáló belső beren
dezkedés is ellentmond a büntető jellegnek. Két típu
sú helyiséggel rendelkezett ugyanis a Bridewell: ún. 
összejöveteli helyiségekkel és nagy nyitott hálóter
mekkel. A célja tehát sem biztonsági megfontoláso
kat, sem elkülönítési törekvéseket nem tükrözött, 
szolgálta ellenben a gondozást és a közös munkál
tatást.34

A KRIMINALIZÁLÓDÁS

Az angol szegénygondozásról szóló 1562-ben 
született törvény a szegénygondozást a helyi 
hatóságok kötelezettségévé tette. 1576-ban 

előírták, hogy a grófságok létesítsenek javítóházakat 
(houses of correction). Az 1600. évi szegénytörvény 
a munkaképes szegények lakóhelyeinek berendezési 
költségeit a közösségekre hárította.35 Világos inté
zettípusok szolgálták a megjelölt célt: javítóházak és 
szegényházak. Pike arról ír, hogy Erzsébet regnálá
sának vége felé már csak igen vékony választóvonal 
húzódott a javítóház és szegényház között. Míg a ja
vítóház rendészeti intézetként működött a munkake
rülőkkel szemben, addig a szegényház a munkát lel
ni nem képesek számára biztosított megélhetést.36 A 
két intézet meglehetős könnyedséggel átjárható volt. 
Aki nem volt munkaképtelen, azt a szegényházból 
egyszerűen átirányították a javítóházba. Mivel Er
zsébet utasítását nem hajtották következetesen végre,
I. Jakab 1609-ben újfent elrendelte, hogy minden 
grófság létesítsen javítóházakat, amelyek felügyele
tét a békebíró lássa el. Ezzel lényegében megpecsé
telte a javítóházak sorsát. Az úgyszintén a békebírók 
rendelkezése alá rendelt börtönök száma oly kevés 
volt, (néhány grófság egyáltalán nem volt birtokában 
börtönnek) hogy a gyakorlat a javítóházak elkrimina- 
lizálása irányába hatott. A javítóházakat többfelé 
börtönnek kezdték használni a hatóságok.37 Ennek 
következtében az állapotok a 17-18. századra mind
két típusban elszomorítókká váltak. A szükség össze
keverte a kategóriákat, összemosta a szegénygondo
zási, rendészeti és büntető funkciókat, miként a kon
tinensen is. 1668-ban II. Károlynak már azt kellett 
elrendelnie, hogy dolgozni kell a javítóházban és el 
kell különíteni az előzetes letartóztatottaktól a súlyos 
bűnözőket. Vagyis a karitatív, a rendészeti és a bün
tető jellegű intézetek közötti mezsgyék eltűnését, a 
határok feloldódását regisztrálhatjuk, és ily módon a 
legagresszívabb típus, a büntetés-végrehajtási mo

dell expanzióját rögzíthetjük. A megidézett rendel
kezések az eredeti javítóházi eszme teljes összeomlá
sát tanúsítják.38

Ha büntetőjogi szemüvegen keresztül nézzük a 
londoni alapítást, a Bridewellben már a megtorlás 
eszközszerepe helyett a jobbítás eszméje dominált, 
amelyet a munka útján láttak megvalósíthatónak. Ez
zel a középkori büntetőjogi módszerek (a brutális 
megtorlás és a véres elrettentés) tagadása is megje
lent a rendészeti és büntetőjogi gondolkodásban. Az 
új modell nemet mondott a középkor elrettentési teó
riájára, a testi- és halálbüntetések uralmára.39 Mivel 
a javítóházak (köztük a Bridewell) elkriminalizáló- 
dása a modellt átvezette a büntetőjog terrénumába, a 
befolyása a büntetés-végrehajtás fejlődésére megkér
dőjelezhetetlen.

A bezárás és a kényszermunkáltatás kétségkívül 
fenyítő jelleget kölcsönzött a Bridewell-modellnek. 
Nyilván ebből fakadt Jörg Amdt véleménye is, amely 
szerint a szabadságvesztés, mint büntetés teljes épsé
gében első ízben a fenyítőházak (A Bridewell és az ő 
felfogásában ezzel egy tekintet alá eső amsterdami 
Rasphuis és Spinnhuis) kapcsán jelent meg az euró
pai történetben.40 Ezen az állásponton van Kaiser is. 
Mivel a fenyítőházak alapítói a fegyelmet állították a 
rezsim középpontjába, és mivel a végrehajtást átgon
dolták a nevelés és a munka szempontjából, forradal
mat indítottak útjára. A munkával (munkára) nevelés 
a szigetországban a gazdasági kényszer (az eredeti 
tőkefelhalmozás folyamata), a kontinensen pedig a 
kálvinista munkaerkölcs értelmében született. Ez lé
nyeges különbséggel járt, mert az angol intézetekben 
nem lett olyan centrális szerepe a lelki gondozásnak, 
mint Európa más fertályán. Amsterdamban a protes
tantizmus elválhatatlanná tette a munkáltatással ne
velést a lelki gondozástól. Ott a vallás jelenléte, az 
erkölcsi gondozás messzemenő biztosítéka volt a si
kernek. A puritán szigor kemény intézeti rendszabá
lyokat követelt, a fegyelmezés számos intézeti ele
mét provokálta ki, hiszen deklarált célja volt a mun
kára, fegyelmezett, szabályozott életre szorítás.41 
Dünkel ugyancsak a nevelés és javítás eszméinek át
törésében látja a határt a modem és a régi között.42 A 
londoni intézetben a rendészeti praxis kikövetelte 
szigor uralkodott. Az alapítólevél szerint az elítélte
ket azért kell hasznos munkával foglalkoztatni, hogy 
„erkölcsi megjavulásuk után a társadalomba vissza
térhessenek.”43

Jó példa a fentiekre Bury intézete is (1588), amely 
ugyancsak a Bridewell-eszme jegyében született 
meg. Egyfelől ugyan az egész intézetben eluralko
dott a kriminális jelleg, másfelől azonban sikerült 
fenntartani a kriminalizálódás idején is a nevelést, 
mint célt. A továbbiakban pedig alig lehetett megkü
lönböztetni a house of correctiont, a javítóházat a 
prisontól, a közönséges börtöntől.44

Bury alapításakor a békebírói közgyűlés leszö
gezte, hogy „...számtalan törvény, intézkedés és el
lenszer rendeltetetett és intézményesíttetett vala



mennyi gazfickó, csavargó, nyakas gazember, nap
lopó és tekergő személyek elnyomására és megbün
tetésére egyúttal a koros és tehetetlen személyek tá
mogatására és munkához juttatására a királyságon 
belül, miként számtalan kötelezettségük és felada
tuk között a békebíróknak is hatalom adatott a meg
nevezett törvények és rendelkezések alkalmankénti 
érvényre juttatására a mindenható Úristen dicsősé
gére és az állam hasznára. Mindenhol, ahol a hét
köznapi tapasztalat szerint, a csavargók, naplopók, 
kóborlók, vad gazfickók, gazdátlan férfiak, szemér
metlen és beteges gondolkodású személyek száma 
undorító módon tömegesen növekszik őfelsége tör
vénye ellenére, nagy terhére és nyugtalanságára a 
közösségnek, sok nehéz és bűnös sérelmet és zavar
gást okozva a mindenható Úristen ellenében.

Mi, fenn említett békebírók egybegyülekezve és 
összetalálkozva a fenn nevezett általános gyűlésben, 
rendeljük ezen és a hasonló iszonyatosságok orvoslá
sára, melyek az előbb említett századkerület határain 
belül támadtak vagy növekedtek, ezen dokumentu
mok, parancsok, dekrétumok és rendeletek által, 
hogy egy megfelelő Ház építtessék vagy előirányoz- 
tassék, ami javítóháznak neveztessék és ez Bury vá
rosában berendeztessék, az előbb már említett Thin- 
goe századkerületben. És mindazon személyek, kik a 
törvényt megszegik vagy a két nevezett Act tartalmá
val ellentétesen élnek, a nevezett századkerültben 
vagy a határokon minden egyes békebíró jogkörénél 
fogva, azokat akik a századkerületben vagy a határo
kon laknak, ha ilyeneket elkövetnek és ez leleplező
dik, megbüntesse, munkára szorítsa és a parancsok
nak, óvintézkedéseknek és korlátozásoknak megfele
lően kezelje őket. amiként az itt megvilágosíttatott és 
elővezettetett.”45

Vagyis a kóborlást, csavargást büntetendő cselek
ményként minősítő rendelet a Buryben létesítendő
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1. A  NEMZET JOGI ÖNTUDATA'
ÉS A HÁZASSÁG VÉDELME

Az állam és az egyház közötti jogi kapcsolat moderni
zációja körében került sor a vallásszabadságról 

(1895. évi XLIII. tvc.), a zsidó vallás bevett vallássá 
nyilvánításáról (1895. évi XLIV. tvc.), az állami 
anyakönyvezésről (1894. évi XXXIII. tvc.) és a gyer
mekek vallásáról (1894. évi XXXII. tvc.) szóló törvé
nyek mellett 1894-ben a kötelező polgári házasságkötés 
(1894. évi XXXI. tvc. továbbiakban Ht.)1 bevezetésére 
Magyarországon. A Ht. a házassági jog polgári alapok
ra való helyezését valósította meg amellett, hogy egyes 
anyagi jogi intézmények tekintetében magán viselte a 
felekezeti jogok befolyását, új, egységes eljárási jog 
megteremtésével pedig nem is próbálkozott. Az egyhá
zak által különösen nagy érdeklődéssel -  és fenntartás
sal -  követett jogalkotási folyamat során2 rendkívül 
fontosnak tűnt annak vizsgálata, hogy -  a Szilágyi 
Dezső igazságügyi miniszter által 1893. november 29- 
én jegyzet törvényjavaslat általános indokolásának sza
vait idézve -  a kötelező polgári házasságkötés milyen 
hatást fog gyakorolni „a nemzet jogi és erkölcsi felfo
gására, ” és ezen belül az állami hatáskör az egyes pol
gárok vallási elkötelezettségét milyen módon fogja be
folyásolni.

A házassági jog reformját a felekezeti .jogok sokfé
lesége és határozatlansága, azoknak többé-kevésbé 
ellenőrizhetetlen alkalmazása” mellett szükségessé tette 
a modem polgári állam egyik tartópillérének tekinthető 
azon cél is, hogy „az állami és az egyházi jogkörök a
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házasság terén” egymástól elkülönüljenek. „A javaslat 
abból indult ki, hogy a házasság olyan intézmény, 
melyben közjogi, magánjogi s erkölcsi elemek össze 
vannak forrva, és mint a polgári jogrendnek alapvető in
tézménye, e jellegét csak akkép tarthatja meg, ha létre
jötténél az állam közreműködése biztosítva van.”3 Az 
egyházak ellenérzésével szemben a törvényelőkészítő 
bizottság azon a véleményen volt, hogy a Ht. hatályba
lépése előtt hatályosuló felekezeti jogrendek nem jelen
tették „az erkölcsi érzetnek erősbödését” annak ellené
re, hogy „valláserkölcsi elemek a hitfelekezeti jogrend
szerek folytán a jogi elemekkel szoros kapcsolatba ju
tottak,” „mert a mi a vallási tételek határozottsága foly
tán el is éretett, azt sok részben a jogi tételek ellentmon
dása és határozatlansága ismét lerontotta,” és így a 
nemzet erkölcsi felfogására zavarólag hatott. Különö
sen ingatagnak látta a házassági jogi szabályokat a ve-__


