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magyar börtönügy fejlődéséről írt millenniumi 
visszatekintésében2 Mezey Barna úgy fogal
mazott, hogy „A magyar börtönügy históriája 

a sikeres harmonizációs folyamatoknak, a moderni
záció érdekében folytatott heroikus küzdelemnek a 
története. ” Talán egy szóval érdemes kiegészíteni. A 
sikeres szó mellé tenném azt a szót, hogy „és siker
telen. " Az is vita tárgyát képezheti, hogy egy-egy 
periódusban a siker, vagy a sikertelenség volt-e 
több?

A történelmi tapasztalatok alapján fontosnak tar
tom leszögezni, hogy egy sikeres börtönmodernizá
ció, reform, vagy mostani kifejezéssel élve „harmo
nizáció” kiindulása több féle lehet, mégpedig:

Először is megtörténhet az uralkodó, az irányító 
állami szervek utasítására. Másodszor lehet állami 
szerveken kívüli tudományos, vagy politikai kezde
ményezésekre. Harmadszor pedig lényegesnek tar
tom, hogy reformokat eredményezhet a börtön rend
szer tudatos, vagy spontán belső önfejlődése is. Ez az 
önfejlődés is jellemezte a magyar börtönügyet szinte 
egész története során.

Tény az is, hogy mindig szükséges a társadalmi 
egyetértés, hiszen e területen a reform, a modernizá
ció csak más területek fejlesztésével együtt lehet iga
zán eredményes. Sikeres modernizáció csak prospe
ráló társadalomban tehet, más időszakokban inkább 
a börtönök kapacitását lehet növelni úgy, hogy mo
dernizáció helyett, legfeljebb technikai korszerű
sítésről szólhatunk.

A börtön-történeti tudomány aránylag keveset 
foglalkozott eddig a modernizációs folyamat belső 
fejlődésével. (Hogy melyek ezek a minősítési feltéte
lek ez külön elemzést igényel.) Fontos, hogy a hazai 
jogelmélet szinte mindig színvonalasan, direkten, 
vagy indirekten meg tudta jelölni Deák Ferenctől 
napjainkig a komplex és magyar valóság adott tech
nikai korszerűsítés.

A probléma a gyakorlati megvalósítás területén 
mindig az volt, hogy a modernizációs folyamat egyes 
feltételeit -  különösen a technikai és még inkább a 
pénzügyi lehetőségeket nem akarták, vagy tudták 
biztosítani.

ELŐADÁS
Oláh Miklós:

Uralkodói
börfönmodernizációs 
kísérletek sikerei 
és kudarcai
a XVIII - XIX században 
Magyarországon1

Nem kell bizonyítani, hogy napjainkban is ez a 
helyzet, és biztos, hogy ez változni fog az uniós gaz
dasági lehetőségekkel. Persze ez nem csupán most 
alakul így. Csak utalok például arra, hogy Mária Te
rézia előírta a börtönépítést, de financiális hátteret 
nem teremtett hozzá. Az 1905-ös budapesti börtön- 
ügyi világkongresszus magyar javaslatra a fiatal el
ítéltek külön kezelését kezdeményezte. Öt esztendő 
volt szükséges ahhoz, hogy kijelöljenek 13 főü
gyészségi színhelyet erre. A szóban minden alkalom
mal hangzatosán támogatott terv alapján nyolc év 
kellett, hogy 1913-ban a Budapesti Gyűjtőfogházban 
kialakítsák az első ilyen részleget.

Igazi sikeres átalakulás, modernizálás csak több 
tényező együttes hatása eredménye alapján lehetsé
ges. Elegendő arra utalni, hogy a XVIII. század vé
gén az első uralkodói reformok elfogadhatatlanok 
voltak a magyarság számára, mivel több vonatkozás
ban az osztrák centralizációs törekvéseket szolgál
ták, és ezért társadalmi ellenkezést váltottak ki.

A magyar történelem során eddig csak egy perió
dusban találunk példát az elméleti, jogi, pénzügyi, 
társadalmi feltételek együttes biztosítására a XIX.



század utolsó harmadában. Ekkor sem sikerült a 
programot teljesen megvalósítani, hiszen egyes fo
lyamatoknak -  például a szemléletformálásnak -  át- 
ugorhatatlan időigénye van. Egy-két évtized alatt 
jelentős változások voltak, de a világháború előtti év
tizedben már másra koncentrálták az anyagi és szel
lemi erőforrásokat.

Az objektív adatokon és tényeken alapuló kutatá
sok azt támasztják alá, hogy eddig három félig sike
rült, teljesen különböző börtön reform volt Magyar- 
országon:

Az első a felvilágosodott Habsburg uralkodók 
(Mária Terézia és II. József) nevéhez fűződik és fő 
célja országos fegyintézet létrehozása és működteté
se, a kor színvonalán álló megyei börtönök létreho
zása volt. E célkitűzések talán negyedét valósították 
meg.

A második -  Deák Ferenc koncepciója megvalósí
tása szellemében történt -  modernizáció a dualizmus 
idején zajlott. A századfordulóra kiépült börtönrend
szer 9 országos, 65 törvényszéki és 365 járásbírósági 
fogházból állt. A férőhely a 17 ezret is meghaladta, 
míg a fogvatartottak létszáma 14-16 ezer között 
mozgott. Csak részben sikerült megvalósítani az ak
kor korszerű munkáltatást egészségügyi, oktatási, 
nevelési elveket. így ezen reform is csak háromne
gyedig valósult meg.

A harmadik egy a magyar politika felemás reform 
törekvésein, a börtön tudomány és a börtönügy belső 
fejlődésén alapuló, európai divatot speciális köntös
ben követő, céljait rébuszokban és naivan megfogal
mazó, de kétségtelen fé l eredményeket hozó, különö
sen a térség országaival történő összehasonlításban 
kimutatható fejlődés a XX század utolsó évtizedei
ben volt. Ekkor a belügyminiszter irányítása alól is
mét az igazságügyhöz csatolták a büntetés végrehaj
tást. megindult egy humanizációs folyamat Helsinki 
szellemében, átvették és néha eltúlozták a nyugaton 
divatos „treatmant” elveit nevelési szolgálat, illetve 
„szocialista nevelés” címszó alatt, megszervezték a 
tisztek felsőfokú és a tiszthelyettesek alap- és közép
fokú képzését, kibővítették a fogvatartottak informá
cióhoz való jutással, a családi kapcsolattal, a tanu
lással kapcsolatos jogait, megoldották a munkálta
tást, stb.

*

Részletesebben a deáki koncepció kialakulást 
megelőző uralkodói börtön modernizációs kísérlete
ket elemezve megállapíthatjuk, hogy a folyamat kez
dete a Constitutio Criminalis Theresiana -  Mária 
Terézia büntető törvénykönyve -  azért mert a szabad
ságvesztés büntetést beépítette a büntetendő cselek
ményeket szankcionáló formák közé. Megkülönböz
tette már a fogház és a börtönbüntetés mellett a do
logházat is. Mária Terézia minden megyét kötelezett 
saját börtön építésére. (Megjegyzem, hogy ekkor

__már volt börtöne minden megyének, melyeket a me-
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gyei várnagyok irányítottak.) A színvonal azonban a 
legtöbb helyen nem haladta meg a középkori 
carcerek állapotát.

Mária Terézia támogatásával létesült az első or
szágos börtön 1772-ben Esterházy Ferenc birtokán 
Szempcen (Szene). Ezt gáláns felajánlásnak 
minősítette több értékelés. Az adatok szerint megér
te az alapítónak is, hiszen miként az 1768. február 
20-án kelt udvari kancelláriai rendelet előírja, „ke
gyesen elhatároztuk, hogy az esztergomi főegyház
megye jövedelméből a létesítendő fegyház részére 
háromezer forint létesítessék.”3 Ez meglehetősen 
nagy összeg volt, hiszen később Szegeden is csak évi 
5 ezer forintot kapott az országos fenyítőház. Az ösz- 
szeget a korabeli költségekhez is viszonyíthatjuk.
1760-ban Batthyány József kalocsai érsek 20 ezer fo
rinttal alapított árvaházat. Tallóson a fentebb említett 
gróf Esterházy Ferenc magyar udvari kancellár 75 
fiú és 25 leány számára 10 ezer forint tőkével alapí
totta az árvaházat. A kizárólag katolikus gyerekeket 
mesterségekre tanították, és az összeget meg kellett 
toldani. A királynő egyébként minden megyének 
előírta az árvaház létesítését is, de pénzt erre sem tu
dott adni. Tehát lehet viszonyítani: 20, 10 és 3 ezer, 
pedig a börtön a legköltségesebb. Nem csoda, hogy 
csak nyomorúságosán tudták működtetni a börtönt a 
rabonként kért térítések ellenére is.

*

Megemlítem, hogy Mária Terézia több rendelete va
lóságos kincsesbánya a mai történészek, jogászok 
számára. Vizsgált témánk szempontjából ilyen az 
1765-ben kiadott utasítása, amely alapján rendszere
sen jelentést és kimutatást kellett küldeni a helytartó- 
tanácsnak a vármegyei foglyok számáról, bűneikről 
és ítéleteikről.

Az ország szélén, a Pozsonyhoz közeli szempei 
(szenei) börtön a magas rabszállítási költségek,4 az 
épületek rossz állapota (ezekre nem is költöttek), a 
rabmunkával produkált termékek eladhatatlansága 
miatt még a Tallósra történt áthelyezés után is műkö
désképtelen volt.

A reformokat reá jellemző konoksággal folytató
II. József büntető törvénykönyve, a Sacntio Crimi
nalis Josephina a szabadságvesztés-büntetésre épült, 
ami a börtönök fontosságát növelte. Eltörölte a halál- 
büntetést, amely helyett a humánusabbnak tartott ha
jóvontatást alkalmazták Szeged székhellyel. A ren
delkezésre álló adatok szerint egy-egy tavaszi vagy 
őszi Szeged-Arad útvonalon a hajóvontató rabok fe
le meghalt. Ha Péterváradtól húzták a hajót Szeged
re még ennél is többen átáztak, megbetegedtek, meg
haltak. Kivételképpen volt olyan rab -  igaz, hogy 
csak egy -  aki a következő évben is szerepel a listán.

Közismert, hogy II. József Szegedre helyezte az 
országos börtönt. A Csongrád Megyei Levéltárban 
tanulmányozható adatok szerint az ország minden 
megyéjéből, jelentős városából, uradalmából, sőt ka



történeti uem lí

tonai egységéből is szállítottak ide rabokat, így az itt 
kialakított gyakorlat mintájává lett ezek működteté
sének is.

Egyik legfontosabb eredmény az volt, hogy meg
oldották a rabok munkáltatását. A rabokat^ veszé
lyességük alapján osztályozták, ami meghatározta 
munkájukat is. A királyi leirat szerint az első osztály 
„hajóvontatónak van szánva: ezek rendeltetése a ha
jóvontatás a Maroson felfelé és ha ottan nincs dol
guk. Szegeden a legnehezebb munkára használtassa
nak." Később ezeket elkülönítve őrizték, és nem a 
fegyintézet igazgatója, hanem a területi katonai igaz
gatás diszponált felettük.

„A második osztály a férfi raboké, akiknek 
előírták, hogy „munkájuk a város tisztításából és más 
föld- és épületmunkából álljon. Ha azonban olyan 
nincs, úgy otthon gyapjút gyaratoljanak és fonjanak, 
gyékényt és kosarat kössenek.” Ezek a rabok a Bega- 
valamint a Ferenc-csatorna építésénél is dolgoztak, a 
katonai irányítás alatt lévő sáncmunkára ítélt rabok
kal együtt. Később a rabokat bérbe is adták egyes 
iparosoknak. A céhes mesterek nem alkalmazhatták 
őket, de a királyi számvevőszéki jelentésben talál
koztam a „munkadíj a kalapostól” rovattal is.5 Ercz- 
Iy Alajos számvevőségi tanácsos azért írhatta ezt 
1797-ben, mert Szegeden voltak olyan mesterségek, 
az úgynevezett török szakmák, amelyek nem tartoz
hattak a céhekhez, így munkaerőt is alkalmazhattak 
(Pl.: szattyánkészítő, gomb behúzó, papucsos, és a 
kalapos is.)

„Végül a harmadik osztályt képezzék az asszo
nyok. Ezeket „benn fonásra, gyaratolásra és az egész 
házban ruhamosásra kell használni." Ők szőttek is, 
sőt ingeket, pokrócokat varrtak.

A rabok munkáltatásával, ezzel kapcsolatos osztá
lyozásával a megyei börtönöknél is találkozunk. Csa- 
nád megye például 1804-ben dolgozta ki a börtön
szabályzatát.6 A rabokat öt csoportba osztották. A 
két legsúlyosabb kategória vasra verve elzárva töltöt
te egész büntetését. A középső kategória könnyű vas
ra verve kint a városban is végezhetett munkát, a Ma
ros gátat és a révet építette. A negyedik és ötödik ka
tegória munkavégzését visszautálták szolgabírói 
szintre. (A családtagok amúgy kötelesek voltak a 
rabtartásért fizetni.)

Nyomon lehet követni, hogy Csongrádban a török 
kiverése után gyorsan kiépítették az igazságszolgál
tatást, így a börtönt is. Az adatok szerint a „pipális ta
xát,” amit a dohányzóktól szedtek 1735-től, 1742- 
ben börtönépítésre fordították Makón.1 1744-ben 
már szerepel a megyei jegyzőkönyvben a börtönőr 
48 forintos fizetése. A börtön fölött az ügyész gyako
rolta a felügyeletet. A börtön vezetője a castellánus, 
a várnagy, aki még a városba is csak az ügyész enge
délyével mehetett ki. Ha a várost el akarta hagyni, azt 
az alispán engedélyezhette. A várnagyot később strá- 
zsamestemek is nevezték, de volt „tömlöcz hadnagy” 
is a titulusa. A vármegyeház udvarán az áristomhoz 
közel volt a lakása. A kulcsokat mindig magánál tar

totta. A törvényszék ülésein mindig ott volt. Minden 
vonatkozásban felelt a börtönért. Felügyelte a hajdú
kat, az étkezést, az orvos munkáját, a lelkészek tevé
kenységét. Ő készítette a nyilvántartásokat és a gaz
dasági elszámolásokat.

Az 1742-es börtön helyett 1832-ban építettek újat, 
amikor az új megyeháza is épült Makón. Megjegyez
zük, hogy Csanád megyében Battonyán és Nagyla
kon már 1820-ban épült börtön, ahol szolgabírók is 
tevékenykedtek.8 Csongrád Megye az akkori székhe
lyén, Szegváron, szintén a megyeházzal együtt épí
tett emeletes börtönt. A fenti példát még kiegészít
hetjük néhány érdekességgel. Vígh Zoltán kimutatá
sa szerint az utolsó nemesi felkelés seregébe Makó
ról 10 katonát a börtönből vittek.9 Makón is sok gon
dot okoztak a nemesekkel kapcsolatos eljárások.
1823-ban a megye új rendeletet fogadott el az 1806- 
os rendelet helyett. A statútum szerint a városi 
főkapitány bemehetett nyomozni a köznemesek há
zába is, igaz hogy csak a nemesek hadnagya kísére
tében.

Érdekes, hogy nem csupán Deák Ferenc és társai 
dolgoztak a törvényesség, a közbiztonság fejlesztési 
koncepción. A reformkorra, a deáki munka körülmé
nyeire jellemző, hogy 1829-ben Makón is összeült 
egy „Kigondoló Bizottság. " Ennek tagjai: Saátor Já
nos alispán, Vásárhelyi János főjegyző, Szilessy Pál 
tőügyész, Dániel János főszolgabíró voltak.10 Javas
lataik bekerültek az 1829-es megyei közbiztonsági 
szabályrendeletbe. A rendelet 10. fejezete a börtö
nökkel foglalkozik. A kép teljesen megegyezik Deák 
Ferenc megállapításaival, amit egy idézet is szemlél
tet: „A télen fagyásig való hideggel, nyáron fúlásig 
való meleggel küszködő, puszta kenyéren és vízen 
tengődő, többnyire földön fekvő, gyenge és durva ru
hákkal takaródzó rabok sanyarú körülmények között 
még jobban eldurvulnak, az erkölcsiséget -  a lelki- 
pásztorok minden igyekezete ellenére -  végleg 
számkivetik. Szerintük, ha a börtön a rabokat mun
kára és mesterség gyakorlására tanítaná, szabadulá
suk után kevesebben veszélyeztetnék újra a közbiz
tonságot. Megjegyezzük, hogy ekkor már Gyulán az 
aradi „rabdolgoztató intézet” mintájára működött 
ilyen intézet, amelyet a makóiak ismertek.

Makón 1832-ben építettek új börtönt a vármegye
házzal együtt. Ez lényegesen nagyobb volt és a tör
vényszék századfordulós megépítéséig töltötte be 
funkcióját.

Visszatérve a szegedi országos intézet tapasztala
taira még egy érdekes tény: a nők aránya több év ki
mutatása szerint meghaladta a fogvatartottak egyhar- 
madát. Bűneiket is felsorolták. A szokványos gyer
mek és anyósgyilkosság mellett főleg csak azért ke
rültek börtönbe, mert „megétették” hites férjüket. 
Persze ez akkoriban azt is jelentette, hogy arzént rak
tak só helyett az ember elé. Ezekkel a „békés” asszo
nyokkal nem akartak és tudtak a megyei, városi, 
kegyúri börtönben foglalkozni, inkább Szegedre 
küldték őket a tekintetes nemes inspektor úr gondja-__



ira bízván. Annál is inkább ezt tették, mert gyakran 
szültek is a menyecskék a börtönéveik alatt.

Természetesen a nemeseknek nem volt kötelező 
dolgozni az országos, a megyei, a városi és kegyúri 
börtönben sem. Ez meglehetősen nagy gondot oko
zott, hiszen az igazgatói jelentések szerint nemes volt 
a rabok több mint fele, jó néhány időszakban. Mi le
hetett ennek az oka? Szerintem főleg az. hogy a me
gyéknél, sőt városoknál is már ekkor hasznosították 
a rabok munkaerejét, mint ahogy fentebb Csanád 
Megye példáját ismertettem.

A másik ok lehetett, hogy több nemes csak 
kegyelemből menekült meg az akasztófától, hiszen 
félig-meddig rokonok voltak az ítélethozókkal, a fog
vatartókkal. Ekkor még a bírákat is választották, akik 
el akarták kerülni a családi összefonódás látszatát, és 
inkább Szegedre küldték a delikvenst. Mai szóval és 
fogalommal egy korrupció vád elleni védekezés is 
szerepet játszott az ilyenek Szegedre küldésében.

A nemesek az igazgatói jelentések szerint sok 
gondot okoztak, amelyekből csak egyet idézek: „A 
nemesek nemcsak a testi büntetés alól való mentes
ség előjogát hozták magukkal a fenyítőházba, ahol a 
nem nemes raboktól elkülönítve, tehát megkülön
böztetve voltak, hanem társadalmi kiváltságos hely
zetük külső jeleit is. Ha módjukban állott ugyanis dí
szes ruhában jártak. Hiszen mindenik rab a saját ru
háját viselte, ha volt neki, és amíg tartott. A nemes 
urak közül tehát ki mentében, ki bundában vagy su
bában, esetleg szűrben, meg piros mellényben, ki pe
dig mák színű ujjasban és nadrágban, copfosan, s 
béklyóban vert lábán sarkantyús csizmában járt.”11

Mi volt még modem a szegedi országos intézet te
vékenységében? Az egészségügyi ellátás feltétlen 
ezek közé tartozott. Alkalmaztak orvost, vásároltak 
gyógyszereket, sőt voltak rab kórtermek is. Sobay 
György külön ügyelt arra, hogy járványokat ne hur
coljanak be rabok. Befogadáskor a szabályzat szerint 
„a törzsfoglár jelenlétében a poroszló által mezíte
lenre is le kell vetkőztetni, orvossal meg kell vizsgál
tatni” a rabot. Sobay a magyar börtönorvoslás első 
nagy alakja még azt is szabályozta, hogy „tilos a ha
lottakat szállító kocsira ülni, a lovakat is azokon ülve 
kell hajtani, a kocsin lévő szalmát azonnal el kell éget
ni.” Személyesen ellenőrizte, hogy minden héten tisz
tálkodjanak, és tiszta fehérneműt vegyenek a rabok. A 
nőknél még a rendszeres fésülködést is szabályozta.

A rabok jó útra térítése a lelkészek feladata volt. A 
napirendbe beépítették a rendszeres imát, a misét, és 
keretet biztosítottak minden nagyobb vallás gyakor
lására is.

Nagyon alapos volt a börtön-adminisztráció. Ez 
azóta is kitörölhetetlenül megmaradt, szokásjoggá 
vált már kétszáz éve. A megyék is követték a szege
di példát az adminisztráció területén. Nyelvtörténeti 
emléknek is jelentős egy-egy magyarul, vagy két 
esetleg három nyelven küldött perirat.

Miért volt kudarc mégis a szegedi országos fegy-
__intézet létesítésének kísérlete a félévszázados műkö-
38

dése ellenére? Első sorban azért, mert nem biztosítot
tak kellő anyagi erőforrást a működéshez. A rabot 
küldőktől is lassan csörgött a térítés, és még lassab
ban a rabok hazaküldésének költsége, hiszen a rabot 
a származási, vagy bűnelkövetési helyére kellett 
visszatoloncolni.

A Habsburgok szempontjából lényeges szempont 
volt az is, hogy 1832-ben I. Ferenc császár fonto
sabbnak tartotta az osztrákok számára veszélyes 
olasz függetlenségért harcolók transzponálását Sze
gedre, mint a magyar börtönügy modernizálását. 
Szegedre 685 olaszt hoztak „munkára és vallásosság
ra” nevelés indokával. Megjegyezzük, hogy még 
püspök is volt a „transzportáltak” között. Őket ítélet 
nélkül itt „felejtették.” 1848 októberében Kossuth 
Lajos szabadíttatta ki őket.

Az elmondottakból kiderül, hogy bizonyos 
fejlődés ellenére, az uralkodói börtön-modernizációs 
elképzelések nem valósultak meg, majd lekerültek a 
napirendről. Ennek ellenére igaza van Nagy Ferenc
nek és Lőrincz Józsefnek közös alapvető munkájuk
ban, amikor megállapítják a szegedi országos fegyin
tézetről, hogy a „fenntartási, működtetési viszontag
ságai ellenére elismerésre méltó kísérlet volt az ad
dig kaotikus állapotokkal szemben a rendszeres mun
kával történő javítás eszméinek megvalósításában.12

Az uralkodói kísérletek kudarca után a feladat a 
reform országgyűlésre, a reform erőkre várt. Ekkor 
lesz Deák Ferenc szerepe jelentős. Mezey Barna több 
művében részletesen kifejtette, hogy Deák Ferenc 
milyen döntő munkát végzett a magyar büntetőjog 
reform-tervezet kidolgozásában. Deák Ferenc bör
tönügy reformjával kapcsolatos elgondolásai évszá
zadokra meghatározták a magyar börtönügy fej
lődését akkor is, ha nem a megvalósítható feltételek
ből indult ki azzal, hogy a nagyon drága magány
rendszer mellett tette le a voksot.

Megítélésem szerint szerencsére ma is hat a deáki 
szemlélet. Most különösen fontos ez, hiszen napiren
den van a társadalmi szankciókat és intézkedéseket 
érvényesítő egész intézményhálózat fejlesztése. A 
történelemben pedig nincsenek előzményeket eltörlő 
eredményes modernizációk. A börtön tudomány fon
tos szerepe, hogy segítsen kimutatni az adekvát ma
gyar megvalósítható lehetőségeket.

Az uralkodói törekvések kudarca és a deáki kon
cepció is megmutatta, hogy kész receptek alkalmaz- 
hatatlanok más közegben, tehát a most esedékes bör
tön reformoknak számolni kell a magyar sajátossá
gokkal és a fejlődés nehéz meghatározottságaival is. 
A mostani modernizáció során nem egyszerű átállás
ról van szó, hanem olyan gyökeres átalakulásról, 
amely a későbbiek során a felgyorsult fejlődés adap
tálására is alkalmas. Úgy kell behoznunk régi elma
radásokat, követni az európai fejlődést, hogy közben 
nehogy új elmaradások keletkezzenek.

A deáki koncepció arra is példa, hogy nélkülözhe
tetlen a szaktudás a változás szükségességének felis
merésében, az adekvát megoldások megtalálásában.



történeti síim le

a divatos zsákutcák elkerülésében, a reformok felké
szült elfogadásában, az oktrojált, kudarcra ítélt meg
oldások kikerülésében. Ebben jelentős szerepe van a 
Magyar Börtönügyi Társaságnak, annak történeti és 
más szekcióinak, a magyar jogtudománynak.

Olyan belső folyamatokra van szükség a börtön
ügyben is, amelyek Deák, Tauffer, Finkey -  és 
folytathatnám a neveket — szellemében európai 
színvonalon, a magyar sajátosságok szerint oldják 
meg a modernizáció elméleti és gyakorlati felada
tait.

Teljesen igaz, hogy most nincs más út, mint a 
börtönmodernizáció. Mezey Barna 2000-ben a 
Börtönügyi Szemlében írt cikke szerint a moder
nizáció útvonala kijelölt jogi és a technikai terüle
ten, az európai harmonizáció alapján. Ez feltétlen
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igaz. Megjegyzem, hogy egy modern börtön meg
teremtésének számos más feltétele is van: fejlődés 
kell az irányításban, a nevelés és szakképzés terü
letein, a személyi állomány különböző szintjei 
szereplők munkájában, a társadalmi közreműkö
désben, a fogvatartottakkal való differenciált fog
lalkozásban, az őrzés, fegyelmezés, nyilvántartás 
területén. A magyar jogtudomány, és a börtönnel 
kapcsolatos más tudományágak képesek érdemi 
partnerként közreműködni ebben a folyamatban, 
biztosítják a modernizáció személyi feltételeit.

Meggyőződésem, hogy a magyar büntetés-végre
hajtásban van egy olyan belső fejlődési szellemi ka
pacitás is, amely biztosíthatja a megalapozott euró
pai igényeknek és magyar követelményeknek 
megfelelő fejlődést.'2

6 Csongrád Megyei Levéltár (CSML) Közgyűlési iratok 
2058/1829.

7 CSM. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 1742.
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Szlemenics Pál 1783. január 22-én született Kecske
méten -  a korabeli fogalmazás szerinti -  cívis 
családban.1 Szíjgyártómester apja, József és édes

anyja, Ivitz Erzsébet nagy gondot fordítottak gyerme
kük iskoláztatására. Alap- és gimnáziumi tanulmányait 
a piaristák, szülővárosában működő iskolájában folytat
ta, az utolsó évet pedig a rend pesti intézményében fe
jezte be.

Ezt követően a váci egyházmegye papnövendékei 
közé lépett, ahol 1798-1800 között bölcsészetet és hit
tudományt tanult.

Szlemenics azonban nem érzett elhivatottságot az 
egyházi pályához, ezért a pesti egyetem jogi karán foly
tatta tanulmányait 1801-1804-ben. Itt nagy hatással 
volt rá a magánjog professzora, Kelemen Imre, de a jo
gi előadások mellett a bölcsészkaron is hallgatta a ma
gyar nyelvtudomány úttörőjét, Révai Miklóst. Tanul
mányai mellett gyakorlati ismeretek szerzése érdekében 
a pesti királyi táblán jegyzőként is tevékenykedett.

Az egyetemi évek alatt szerzett ismeretei megerősítet
ték elhatározását, amelyet professzorai is bátorítottak, 
hogy az oktatásban tevékenykedjen. így tanulmányai 
befejeztével a kassai királyi akadémia politika tanszéké
re pályázott. Ennek sikertelensége után gróf Esterházy
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Nánási László:

Szlemenics Pál élete 
és munkássága

Ferenc Moson vármegyei főispán titkára és fiainak okta
tója lett. A család alapvetően Bécsben tartózkodott, így 
Szlemenicsnek módja volt arra, hogy itt is joggyakorla
tot folytasson egy udvari ügyvivő oldalán.

Szlemenics életének alapvető változására 1809 no
vemberében került sor, amikor pályázata alapján kine
vezést nyert a pozsonyi királyi akadémia hazai magán
jogi és büntetőjogi tanszékére rendes tanárnak. Ekkor 
indult el azon a több évtizedes oktatói, tudományos pá
lyán, amelyen a korszak meghatározó jelentőségű jog
tudósává vált.
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