
A  m agyar büntetőjog 
emlékei a  

kiskunfélegyházi 
Kiskun M úzeum ban

A  büntetőjognak, mint az egyik legősibb jogágnak az 
elmúlt századokban hatalmas írott és tárgyi emlék
anyaga keletkezett.

Hazánkban a X1X-XX. század fordulóján Vájná Kár
oly, a Budapesti Országos Gyűjtőfogház igazgatója is
merte fel annak szükségességét, hogy a büntetőjog emlé
kei összegyűjtésre és megismertetésre kerüljenek. Mint 
írta: „Fölkutattam a jelentéktelennek látszó forrásokat is, 
és ezeket, meg az alig szivárgó erecskéket olyan kútfővé 
törekedtem egyesíteni, amelyből bőven meríthessen, ki a 
régi adatokra szomjúhozik, akár kriminalista, akár törté
netíró, akár pedig régiségbúvár legyen is az.”

Úttörő munkájának két hatalmas eredménye született. 
1907-ben jelent meg „Hazai régi büntetések” című köny
ve, 1910-ben pedig javaslatára létrejött az Országos Bör
tönügyi Múzeum, amelyet az 5900/1910. számú 
igazságügyminiszteri rendelet állított fel. A megfogalma
zott célkitűzés szerint a Múzeum a „fő figyelmet olyan 
tárgyakra fordítja, amelyek a büntetés végrehajtásával, és 
általában a hatósági represszióval vagy prevencióval áll
nak összefüggésében.”

Ennek megfelelően a gyűjtemény három fő osztályra 
tagolódott, amelyek az eljárás, és a büntetés történetére, 
a büntetés végrehajtására, továbbá a fogvatartottak nép
rajzára, lélek- és embertanára vonatkozó tárgyakat mu
tatták be.

A több ezer darabos emlékanyag eredetileg a gyűjtő
fogházban, majd 1922-től az Igazságügyi Minisztérium 
Markó utcai palotájában nyert elhelyezést. A II. világhá
borúban súlyos károsodás érte a gyűjteményt, melynek 
maradéka 1949-ben Kiskunfélegyházára, a Kiskun Múze
umban került. Ebből az anyagból rendezte meg 1969-ben 
a kiváló jogtörténész, dr. Bónis György az azóta is látha
tó, kuriózumszámba menő, helytörténeti emlékekkel ki
egészített, számos érdeklődőt vonzó, „A magyar büntető
jog emlékei 1514-1919” című tárlatot.

Kiskunfélegyháza város középkori eredetű, de a török 
hódoltság idején teljesen elpusztult. 1743-ban népesítet
ték be újból az alapvetően a Jászságból jövő telepesek. A 
jó közlekedési helyen fekvő település 1753-ban a kivált
ságos Jászkun (Hármas) Kerület kiskunsági részének ka
pitányi székhelye, vagyis közigazgatási, igazságszolgál
tatási központja lett. A gyors fejlődést az 1774-es várossá 
nyilvánítás koronázta meg. A Kiskun Kerület hivatalai 
méltó elhelyezést kívántak, így hamarosan felépült a je
lenlegi múzeumnak otthont adó „tömlöcz” és a kerületi 
székház. Stílszerűen itt, a XVIII. századi börtönépületben 
láthatja az érdeklődő a tárlatot.

A kiállítás elsősorban XVIII-XX. századi tárgyakkal, 
írásos, fényképes dokumentumokkal szemlélteti a rendi 
és polgári kor hazai büntetőjogát.

A bejárati ajtón belépve, a földszinti folyosón az épü
let építésének iratmásolatai, az egykori őrség alabárdjai, 
bírói jogarok fogadják a látogatót. Az első teremben a 
középkor büntetőjogának kedvelt megszégyenítő, fenyí- 
tő eszközeit találjuk. E kor jellemzője a büntetések vég
rehajtásának nyilvánossága volt. A közösség előtti meg
szégyenítéssel, fenyítéssel akart a büntetőjog példát sta
tuálni és másokat visszarettenteni. E célt szolgálták a te
remben látható szégyenpad, a bűnt -  szöveggel, képpel -  
leíró, egykoron nyakba akasztott szégyentáblák, a szé- 
gyenkövek. A megszégyenítéshez gyakran társult fenyí
tés is, amelyet kéz-, nyak- és lábkalodák, deres, korbács 
szemléltet.

E helyiség szomszédságában láthatjuk a földalatti 
tömlöc lejáratát. Ezt vasrács zárja el, amin keresztül a 
szalmával felszórt pincére esik a pillantás. Ennek funkci
ója nem a büntetés végrehajtása, mint inkább a vizsgálati 
foglyok őrzése volt. Az ilyen, és ehhez hasonló sötét, 
nyirkos, rossz levegőjű pincékben őrizték egészen a pol
gári korig válogatás nélkül a felnőtteket és gyerekeket, 
férfiakat és nőket, első bűntetteseket és többszörös vissza
esőket, elmeháborodottakat.

Emellett helyezkedik el a halálbüntetés terme. Itt a lá
togató szemléltetést kap az elmúlt évszázadok kegyetlen, 
végtelen fantáziáról tanúskodó kivégzési eszközeiről és 
módjairól: a lefejezést, kerékbetörést, felnégyelést, karó
ba húzást pallosok, kivégzőkerék, más eszközök és szá
mos illusztráció mutatja be.

A középkor ismerte a minősített halálbüntetést is, 
amelynek során az elítélt halála előtt borzalmas kínokat 
állt ki a hússzaggatás, vakítás, nyelvégetés során. Ennek 
eszközei, pl. a sütögető vasak, hüvelykszorító, kínpad, 
nemcsak végrehajtásra, hanem az eljárás során a vallomás 
kicsikarására is szolgáltak. A terem egyik részét foglalja 
el a priccsel, asztallal, feszülettel berendezett siralomház.

E helyiségekből kilépve az emeletre vezető lépcső 
mellett látjuk a XIX. század közepétől a XX. század vé
géig alkalmazott oszlop-akasztófák egy példányát, a vég
rehajtó létrájával és az akasztó zsámollyal. A bitó mellett 
került kifüggesztésre Haynau 1849-ben kelt dicsérő leve
le az eljáró hóhér precíz munkájáért.

Az emelet folyosója és egyik tenne a XIX. század be
tyárvilágának állít emléket. Ekkoriban országszerte, de 
különösen az Alföldön, a Kiskunságban, Szeged környé
kén hihetetlen mértékben megromlott a közbiztonság, 
napirenden voltak az útonállások, rablások, gyilkossá
gok. A legendás betyárok, Rózsa Sándor, Zöld Marci, 
Milfait és társaik, valamint az ellenük küzdő pandúrok, 
csendbiztosok képeit, viseletét, fegyvereit láthatjuk a ki
állítás e részén.

A korabeli irodalomban, publicisztikában nem kevés 
romantikával ábrázolt betyárvilágnak a kiegyezés után,
1869-1872 között a kormány a rendkívüli felhatalmazás
sal bíró, gróf Ráday Gedeon, mint királyi biztos vezette, 
Szegedre küldött bizottság tevékenységével vetett véget.



E testület kemény kézzel törte meg a bűnözést, mely har
cot a szegedi vár képe, éheztető láda, rabkoporsó szem
léltet.

Innen sétánk a polgári korszak börtöneinek bemutatá
sához vezet. Hazánkban a nagy átalakulásokat sürgető 
reformkor kiválóságai. Deák Ferenc, Eötvös József, 
Szemere Bertalan fogalmazták meg, hogy a büntetésnek 
nem a sanyargatás, a bosszú a célja, hanem a megelőzés 
és a  nevelés. Ennek szellemében az 1878-as Csemegi- 
kódex büntetési rendszerének középpontjává a szabad
ságvesztést tette, melynek végrehajtását a polgári kor 
rendelkezései részletesen meghatározták.

Az állami igazságszolgáltatási szervezet 1871-es meg
teremtését követően az abszolutizmus idején létrehozott 
fegyintézeteken túl újakat is létesítettek, továbbá tör
vényszéki és járásbírósági fogházakat, javítóintézeteket 
építettek. Ezekben az elítéltek már nem tétlenül múlatták 
az időt, hanem a közösség és saját maguk számára hasz
nos munkát végeztek.

E korszakot a különböző intézetek látképei, alaprajzai 
szemléltetik az 1772-ben alapított első országos börtön
től (Dornus correctoria), a Pozsony vármegyei Szempc- 
től az 1896-ban létesített budapesti gyűjtőfogházig.

A rabok életét, munkáját számos fényképfelvétel mu
tatja be. Különösen érdekesek az -  időhiányban nem 
szenvedő -  fegyencek bámulatos kézügyességét bizonyí
tó, általuk készített türelem-üvegek (közönséges

Jog
italospalackokban, nagy türelemmel felépített szobor, 
épület-ábrázolások). A különböző rabmunkák anyaga 
változatos: szilvamagból, kavicsból, rongyból, kenyér
bélből készült alkotásokra csodálkozhatunk. Figyelemre 
méltó a gyűjtemény e részében egy váci rabnak az I. vi
lágháború idején készített, kb. 2 méter magas világórája, 
melyet csaknem egészében fából épített.

A szomszédságban elhelyezkedő, „A börtönőr lakása” 
című rész szabadkéményes tűzhellyel ellátott helyiségei 
a XIX-XX. század fordulójának kisvárosi enteriőrjét 
mutatják be.

A kiállítás utolsó terme a büntetőjognak a hatalom po
litikai ellenfeleivel szembeni felhasználását szemlélteti a 
Dózsa-parasztháborútól az 1919-es ellenforradalomig. 
Számos kép, plakát, okirat-másolatok (pl. II. Rákóczi Fe
renc 1703-as halálos ítélete, Wesselényi Miklós, Kossuth 
elítélésének dokumentumai), a Martinovics-összeeskü- 
vés vezetőinek kivégzőszéke mutatják be a magyar törté
nelem felkeléseinek, forradalmainak, mozgalmainak le
verését követő megtorlást.

A kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum kiállítása nem 
lélekemelő ugyan, de történelmünk és a hajdani büntető
jog megismeréséhez, szemléltetéséhez kiváló segítséget 
nyújtó tárlat, mely bátran ajánlható minden szakember és 
más érdeklődő számára.

Nánási László

003. november 6-án tanúi lehettünk Dr. Horváth At
tila egyetemi adjunktus (ELTE-ÁJK, PPKE-JÁK) 
oktató és kutató tudományos munkássága döntő fon

tosságú eseményét képező PhD védésének. A védés tár
gyát képező értekezés címe: A részvénytársaságok és a 
részvénytársasági jog kialakulása Magyarországon (külö
nös tekintettel a kereskedelmi jog fejlődésére)

A védésre kijelölt helyiség, az Eötvös Lóránd T u
dományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Ta
nácsterme 16 órakor zsúfolásig megtelt érdeklődő ta
nár kollégákkal. Fiatal doktorandusz hallgatókkal, 
valamint lelkes demonstrátorokkal, biztosítva a hiva
talos eljárás baráti hangulatban való lefolyását. M in
denki elfoglalta helyét és a falakat díszítő festm énye
ken ábrázolt, nagyra becsült jogtudósaink figyelő te
kintetei alatt bevonult az ÉLTE Doktori Tanácsa 
képviseletében a három tagú Bizottság: Dr. Ruszoly 
József elnök, egyetemi tanár, az Állam- és Jogtudo
mányok akadémiai doktora, Dr. Rácz Lajos egyetemi 
docens és Dr. Stipta István egyetemi tanár. A Bizott
ság elnöke hivatalosan megnyitotta a PhD védést, a 
titkár szerepét ellátó Dr. Rácz Lajos pedig ismertette 
a  jelölt szakmai önéletrajzát. Tekintettel arra, hogy a 
munkahelyi vita során a je lö lt m ár összefoglalta dok
tori dolgozata lényegét, ezúttal nem találta szüksé
gesnek a felszólalást, így sor kerülhetett az opponen
si vélem ények ismertetésére.

A  m agyar
részvénytársaságok és a  
részvénytársasági jog  
története

DR. HORVÁTH ATTILA PhD VÉDÉSÉRŐL
Dr. Zlinszky János, nyugalm azott egyetemi tanár, 

az Állam - és Jogtudom ányok akadémiai doktora, hi
vatalos bírálói tisztének eleget téve először is leszö
gezte, hogy a doktori értekezés formai és tartalmi kö
vetelményei megfelelnek a  fokozat elnyerésére előírt 
feltételeknek. Kiemelte, hogy a m unka önálló, je len
tős forrásanyagot szakszerűen felhasználó, azokból 
új eredm ényeket kim utató és további kutatandó kér
déseket feltáró megállapításokat tesz. Ezért javasol
ta, hogy a Bizottság a  nyilvános vitát tűzze ki és an
nak eredm ényétől is függően tegyen javaslatot a je 
lölt részére a tudományos fokozat odaítélésére.

A bírálat összegző javaslatát részletes, külön ta
nulm ánynak is beillő indoklás követte. A kiinduló
pontot a  dolgozat tárgyának és céljának meghatáro


