
Nem sokkal az amsterdami fenyítőházak megnyi
tását követően, a Hanza-városok is hasonló in
tézmények létesítéséről döntöttek.

Mint tudjuk, Bréma (1604), Lübeck (1613), Ham
burg (1618) és Dancka (Danzig) (1629) városai egy
mást követően nyitották meg az amsterdami Tuchthuis 
nyomán fenyítőházaikat,1 amelyeket tiszta formájuk
ban (cél, koncepció, rezsim) a németalföldi modellről 
mintáztak. A Hanza városok gazdasági ereje, az am- 
sterdamihoz hasonló társadalmi szerkezete, munka
erőigénye és szegénységproblémája hasonló megoldá
sokat szült. Von Hippel egy pillanatig sem kételkedik, 
hogy a minta nem London2 volt, hanem Amsterdam.3 
Első pillantásra, általánosságban is feltűnnek már a ha
sonlóságok, a házak alapítási processusainál, szerveze
tének kialakításánál, igazgatásánál, rezsimjének meg
formálásánál. Nyomós érv a minta kérdésének eldönté
sében az a Bréma levéltárában fellehető feljegyzés, 
amely szerint a város házának alapításához az amster
dami tanács segítségét kérte. Dancka levéltárában he
lyezte el az amsterdami alapító okiratot és házszabályt.

A német intézetek a holland minta után követték és 
erősen tartották a „becsületes jelleg” büntető filozófiá
ját. Magát a munkarendszert, sőt a munkafajtát, a ke- 
ményfareszelést is átvették a németalföldi elődtől. 
Hamburg abban is másolta az amsterdami rendszabá
lyokat, hogy lehetővé tette az intézet szabad látogatását 
nagyböjt idején. A modellkérdésben fontosnak látszik 
az is, hogy az amsterdami „vizespince”-fenyítést Danc
ka is bevezette.4 Az elnevezések is a holland mintát kö
vették: a Zuchtahus (Tugthuys, Tuchthuis), Raspelhaus 
(Rasphuys), Spinnhaus (Spinhuys) is az amsterdami 
elnevezésekből ered.

A német joghistóriában ugyan van némi előzménye 
a „fenyítőház” megnevezésnek: Harter említi, hogy 
Mainzban már az első alapításokat megelőzőn, egy he
lyi rendszabály (Policeyordnung Dezember 1595) a 
börtön mellett említi a fenyítőházat (Zuchtaus), mint 
büntető jellegű intézményt. A közigazgatási rendsza
bály, (amely tehát a rendészeti célok szolgálatára defi
niálta a házat, szemben a büntető igazságszolgáltatás 
büntetés-végrehajtási létesítményével) az amsterdami 
Tughthuys és a majdani brémai fenyítőház kategóriájá
hoz közelítette az intézetet. Hippel is tanúsítja, hogy 
Lübeckben, már a brémai intézetlétesítés előtti időkből 
szólnak iratok „fenyítőházról” (Oszerinte ez németal
földi hatás már.)5

Az első történelmi hullámban a fenyítőházak meg
alapításának indokai nyilván hasonlóak, de nem telje
sen azonosak. (Különösen nem a bekerítések idejét élő 
Angliával.) Amsterdamban, a világkereskedelem első 
keresztény központjában, a korai kapitalista gazdaság 
fellegvárában egyszerre kellett szembenézni a 
munkaerő-szükséglet kielégítésének szorító igényével 
és a munkásság szerveződéseinek veszélyével, a pro
testantizmus szegénységképének átalakulásával és a 
rendi társadalom hagyatékának kezelésével, felszámo
lásával. A hasonlóképpen iparosodott és kereskedelmi 
tevékenységből élő Hanza-városokban nagyobb prob-
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lémát jelentett az újkor kezdetének zavaros évtizedei
ben megszerveződő tömegkriminalitás, mely a német
földi bandavilág kialakulásával komoly kihívásként fe
nyegette a gazdag kereskedővárosokat.6

Az űn. első német alapítási hullám a 17. század első 
felében sajátos jegyet viselt magán: a szűk értelemben 
vett büntetés-végrehaj tásnak (mely a szabadságvesztés 
kapcsán tömlöcöztetésben és a közmunka szervezésé
ben merült ki) nem, vagy csak alig volt szerepe a rezsi- 
mek kialakításában. Ezek az intézetek a fegyelmező 
munka házai voltak. A történet-és jogtudományban 
hosszú ideje zajlik a polémia a házak büntető (bünte
tés-végrehajtási) jellegét illetően. Ezek az időnként 
ismétlődően fellángoló viták a börtöntörténeti kutatá
sok általánosan elfogadottnak tűnő tételét vitatják, 
hogy a fenyítőház eredetileg semmiképpen sem 
tekinthető büntetés-végrehajtási intézetnek. Többek ar
ra hivatkozva, hogy nem csak Amsterdamban, de 
Danckában is a büntető igazságszolgáltatással szoros 
kapcsolatban állottak a fenyítőházak, büntető intézmé
nyeknek tekintik őket. A vita mögött lényegében a kri
minalitásnak különféle mélységű definíciói állanak. 
Tagadhatatlan, hogy a korszakban a büntető igazság
szolgáltatás és a rendészet, a közigazgatás között 
megkérdőjelezhetetlenül szoros kapcsolat állott fönn.
Az is aligha vitatható, hogy a fenyítőház kezdetben 
mint állami, a jogszabályokat sértő és „kriminálisnak" 
tekintett nevezett magatartások szankciója volt. A csa
vargást, koldulást, a munkakerülést a koraújkorban a 
rendészeti jogalkotás üldözendő és büntetendő cselek
ményként rögzítette. A fenyítőházaknak a deviáns ma
gatartásokat szankcionáló karaktere kezdettől fennállt, 
és lényegében nem is változott. Idők folyamán átala
kultak viszont azok a devianciák, amelyek büntetésére 
a fenyítőházakat létrehozták, illetve utóbb alkalmazták. 
Helyenként kezdettől, máshol csak a működés későbbi 
fázisában, de befogadtak „súlyos” bűnelkövetőket is, 
akiket büntető ítélettel utaltak a házakba, és akik a bí
róság egyéb döntése esetén halált vagy súlyos testi 
büntetést érdemeltek volna.7

A Hanza városok fenyítőházainak másik, az amster- 
damitól elütő sajátja, hogy kezdettől fogva kétfunkció- 
jú  házakról van szó. A szakirodalom már a 17. század
ban magától értetődő fenyítőházi célként emlegette a 
koldusok elleni fellépés mellett az annak határ-és for
rásvidékéről származó, szükséget szenvedő személyek 
elhelyezését, vagyis a szegénygondozás feladatait.* 
Amsterdamban is fokozott figyelmet fordítottak a sze
gényügy kezelésére, de ott nem próbálták meg elintéz
ni egy füst alatt: külön szegényházakat, árvaházakat.....
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történeti szemle

létesítettek. Hamburg és Lübeck tanácsai az egyszerű
ség (és nyilván az olcsóság miatt is) egy fedél alatt 
igyekeztek megoldani a kérdést. 1645-ben Bréma is 
összevonta a különálló szegény-és fenyítőházat. Danc- 
ka pedig a kórházon belül létesített műhelyt 
(Werkstube).9 A szegénygondozás feladata szeren
csétlen módon meglehetősen megterhelte, és a 
fenyítőházak eredeti céljától idegen gondolkodásra és 
működésre kényszerítette az intézeteket. Utóbb a sze
génygondozás mellékvizein megérkeztek az árvaügy, 
az öreggondozás érintettjei, jelentkezett a kórházi 
funkció, sőt a tébolyultak kezelése és elhelyezése is. 
Ez azonban már átvezet egy újabb kérdéshez: a német 
vegyes modell kialakulásához.

A fenyítőházak elkriminalizálódása általános jelen
ség, és ebben a folyamatban sem az amsterdami házak, 
sem pedig a német alapítású intézetek nem tudták meg
védeni magukat a büntető igazságszolgáltatás határo
zott törekvéseivel szemben. A Hanza-városokban úgy 
védekeztek a becsületes karakterű intézetek megmara
dása érdekében az intervencióval szemben, hogy bün
tetés-végrehajtási intézeteket hoztak létre. A kifejezet
ten súlyos bűnöket elkövetők őrzésére alapították 
Hamburgban a Spinnhaust (1669), Danckában a Ras- 
phaust a fenyítőház udvarában (1690). Lübeckben kü
lön büntető intézet csak 1778-ban jött létre, de a 
fenyítőházat a Szent Anna kolostorban sikerrel óvták a 
kriminális elemek beözönlésétől.10

ZUCHTHAUS ZU BREMEN
Németföldön az első fenyítőház Brémában jött létre, 

bizonyítottan az amsterdami minta alapján, hiszen a 
brémai magisztrátus 1604-ben alapítási döntésének 
megerősítése érdekében megkérte az amsterdami Ház
tól a szabályzatait.11 (Amsterdammal Brémának ha
gyományosan jó kapcsolatai voltak, a megoldás tehát 
kézenfekvő volt). A brémai ház a német alapításokhoz 
hasonlóan, a városfalon kívül, a Stephanitornál12 1608- 
ban nyitotta meg kapuit13 és 1609-ben datálták az első 
házirendet és működési szabályzatot.14 Az 1609 január 
29-én kibocsátott házirend a nevelést és a munkáltatást 
állította filozófiája középpontjába, miként Amsterdam
ban is.15 A Házszabályzat szerint otthontalan kolduso
kat, könnyelmű személyeket és kisebb súlyú bűnöket 
elkövetőket vettek föl az intézetbe. Ez utóbbiakat kizá
rólag az alsóbíróságként eljáró városi tanács döntése 
alapján. Az első befogadott csoportokban azonban nem 
csupán városi döntés alapján kerülhettek be letartózta
tottak, hanem természetesen tartási és szállásolási költ
ségek fejében saját rokonok kérésére terhes család
tagok is. Számszerűen inkább ezek domináltak, a 
bűnelkövetők alárendelt szerepet játszottak. Ennek 
alapján állapítja meg Krause, hogy hasonlóan Amster
damhoz, itt sem jelentek meg túlnyomó többségben a 
bűnelkövetők, fennállásának első szakaszában, jellegé
ben ez az intézmény sem elsősorban büntetés-végre
hajtási intézet volt.16 Azután persze az idők folyamán, 
elsősorban a 18. században többségbe kerültek a mind- 

„ két nembéli súlyos bűnözők, velük töltötték fel az inté

zetet, amely mindinkább büntetés-végrehajtási intéz
ménnyé vált. A brémai büntetés-végrehajtás (eltekintve 
az elkülönítve őrzött, de mégis csak egy intézetben 
együtt fogva tartott férfi és női raboktól -  lényegében 
Amsterdam nyomán fejlődött. (Ott is bekövetkezett az 
elkriminalizálódás). Ezzel együtt még a 18. század vé
gén is jő hímek örvendett a brémai fenyítőház.

1790-ben készített leírás szerint a brémai fenyítőház 
nem tartozott a legnagyobbak közé. Építészetileg az 
épület négyszögletes alaprajzú, amelynek közepén nyi
tott tér volt. A zárkák ablakai erre nyíltak. A belső nyi
tott térségen át jutott a zárkákba elegendő levegő. Az 
előoldalról, az utcai frontról, ahol az épület bejárata 
volt, egy kis tágas előudvar nyílt. Ettől jobbra a ház 
konyhája, balra az inspektor és az elöljáró házát 
összekötő kis helyiség. A raktárnok (ételmester, Spei- 
sevater) lakása is az előudvarról nyílt.17 A bejárattal 
éppen szemközt egy nagy terem nyílt, ahol a nők dol
goztak. Ezen keresztül lehetett eljutni egy oldalsó he
lyiségbe, ahol a rabok ruháit tárolták. E teremből veze
tett át az út a tágas és világos börtönbe. A nagy, szabá
lyos négyszög alaprajzú terem akkora volt, amekkorát 
csak az épület megengedett. A föld alatt különböző 
méretű szobák voltak, ahol a férfiak dolgoztak, illetve 
aludtak. A várnagy (godnok) lakásában volt egy őrszo
ba, amelyik éjszakánként katonáknak adott otthont. A 
második emeleten egy közepes méretű munkatermet 
alakítottak ki, férfiak számára. A nőknek tágas alvóter
meik voltak. A női részleghez külön lépcső vezetett.Is 
A templom (Armenhauskirche) a földszinten volt, aho
vá misére vezették a foglyokat. A helyiségek az egész 
intézetben tiszták voltak. A rácsos, de nyitott ablakok 
bőven engedték be a friss levegőt.19 Az 1647 augusztus 
5-én tomboló vihar következtében a fenyítőház tornya 
leomlott, és az abban tárolt lőpor(?) felrobbant, többen 
meghaltak, a ház egy része kiégett. Utóbb újjáépítet
ték.20

A ház „bennlakóinak” (a foglyoknak) száma 40 kö
rül mozgott. A foglyokat elsősorban a brémai állam 
területéről fogadták. (Kivételesen Hannoverből és 01- 
denburgból is érkezhettek elítéltek. Összehasonlításul: 
Bréma lakóinak száma 40.000 fő. Wagnitz az arányt a 
város rendkívül következetesen betartatott erkölcsé
nek, a rendszeres vallási nevelésnek tudja be).21 Ami a 
bűnözőket illeti: azok legtöbbjét lopásért, szélhámos
ságért, prostitúcióért zárták be. Mindenféle népesség
ből érkeztek elítéltek: fiatal emberek lakták a Házat 
mindkét nemből. így volt ott boltossegéd, matróz, szol
ga, fiatal leányka egyaránt. A szülők is elhelyezhették 
rakoncátlan gyermekeiket a Házban, feltéve, ha eltartá
si költségeit fedezték. A foglalkoztatás a nőknél: gyap
júfonás, harisnyakötés, az erősebb férfiaknál: brazil fa 
reszelés (ezt végezték a föld alatt) gyengébb férfiak
nak: ló-, kecske-, tehénszőr fonás, amiből takarót szőt
tek.22 A rabsegélyezéssel kapcsolatban az intézet meg
tekintésekor Wagnitz el volt ragadtatva a polgárok 
adakozókészségétől: azok ugyanis nem csak a szegé
nyek, de a fenyítőház javára is létrehoztak egy alapot.23 
A fenyítőháznak ekkor hiányzott a belső rendtartása.24
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1813-ból is rendelkezünk még feljegyzéssel a Ház 
utóéletéről. Február 25-én kelt levelében a városi ta
nács elnöke a párizsi főbírónak és az igazságügyi mi
niszternek írott levelében azt írja a fenyítőházról, hogy 
.jelenleg mint igazságügyi épület és kényszerdologház 
működik, csupán két helyiségben, alig több, mint tizen
két személy helyezhető el; a letartóztatottak maradékát 
ablaktalan, hideg, nedves, egészségtelen zárkákba kell 
zárni.” Az elzártak száma ötven és hatvan között moz
gott, (gyakran ennek duplája is volt), így a vádlottakat 
és elítélteket a helyhiány miatt nem tudták szétválasz
tani. Ez az embertömeg szűk és egészségtelen helye
ken, rossz táplálkozással, ágy, takaró és ruha vonatko
zásában szükséget szenved, és mindezen szükségek kö
vetkeztében a kemény északi éghajlaton nagy valószí
nűséggel megbetegszik; gyógyszerek híján a halálozá
si arány igen magas volt: 200-ból 45, ami napról napra 
nőtt.25

ZUCHT, ARMEN, WEISEN UND 
WERCKHAUS ZU LÜBECK
A német nemzet szent római birodalmában második

ként 1613-ban Liibeck városa hívott életre 
fenyítőházat, az egykori Szent Anna kolostorban. A 
haarlemi előkép nyomán26 egy kombinált intézet szüle
tett: egy szegény-és árvaházzal együttesen létesített 
fenyítőház.27 A 17. század közepén az intézetet egy 
kórházzal ill. öregek otthonával egészítették ki.

Lübeck birodalmi város eredendően rendészeti, és 
nem büntető fenyítőházként hozta létre intézetét. Wag- 
nitz fogalmazott úgy, hogy a bennlévők nem durva 
bűnözők, hanem különféle „haszontalan népség.”28 El
lentétben az amsterdami modell fejlődésével, a város 
erősen ügyelt arra, hogy a ház kriminalizálódását meg
akadályozza. Elítélt bűnelkövetők csak kivételképpen 
jutottak az intézetbe. Ezeket -  nőket és férfiakat egy
aránt -  inkább a travemündei citadella építésére, kény
szermunkára küldték (erődmunkák!), és csak 1778-tól 
jelentek meg a fenyítőházban. Akkor is szigorúan elkü
lönített körletben helyezték el őket. Ezzel együtt (vagy 
talán éppen ezért), dacára a ház korai alapításának, na
gyobb szerepet az intézet a német büntetés-végrehajtás 
történetében nem játszott.29

WERK U ND ZUCHTAHAUS ZU HAMBURG
A hamburgi fenyítőházat kevéssel a haarlemi minta 

után berendezett Lübecki intézet megnyitását követően 
létesítették. A döntés már 1618-ban megszületett 
létesítésről, amelyet egy szegényház felállításával sze
rette volna a hatóság összekapcsolni. Az alapítási fo
lyamat azonban elnyúlt: a tervezés körüli viták és né
zeteltérések miatt négy évig húzódott a megnyitás.30 
1622 március 8-án bocsátották ki a Házszabályokat 
(Werk- und Zuchtahus- Ordnung), amelyek a Ház bel
ső rendjét és üzemét szabályozták.31 Az intézet egy va
lamivel későbbi leírása32 rávilágít az intézet céljára. Az 
intézet mottóját a kapu fölött olvashatták: „Laboré

Nutrior, Laboré Plector” (A munka megnevel, a mun
ka fegyelmez) vagy: „Ich bin ein solcher, dér sich 
durch Arbeit ernehret, Und ich bin ein solcher, dér 
durch Arbeit gezüchtiget wird” (Olyan vagyok, aki 
munkából tartja fenn magát, és akit a munka fegyel
mez.)

A hamburgi fenyítőházi rendtartás kimondja a 
preambulumban: a magas városi tanács szívéből és 
atyai jóindulattól vezéreltetve, miután szükségesnek 
ítélte, egy dolog- és fenyítőházat alapított, amelyben 
„a szegényeket ellátják, a koldusokat foglalkoztatják, 
és ahol ezek mindenféle veszélytől megóvatnak.”33 A 
házszabályok szerint a bentlakóknak két csoportjával 
lehetett számolni. Egyfelől a vétlen elszegényedettek
kel, akik a Werkhausban ellátáshoz jutottak, másfelől 
az úgynevezett „Züchtlingékkel,” a foglyokkal, „akik 
természettől fogva a mindenféle gonoszságra és rosz- 
szaságra készek” és ennek megfelelően „könnyelmű, 
vétkektől és bűntettekről felismerhető kicsapongó éle
tet visznek,” amelyet a fenyítőházban alkalmazott 
kényszermunkával lehet és kell megfegyelmezni, ne
hogy egy napon a hóhér kezébe essenek. Mindenesetre 
a fenyítőházi beutalások túlnyomó többsége kifejezet
ten megelőző intézkedésnek tekinthető, ami nem füg
gött büntetőbírósági ítélettől, sőt kifejezetten nélkülöz
te a törvénykezési döntést.34 A fenyítőházba zárás en
nek következtében nem volt büntetőjogi büntetés, ha
nem csupán biztonsági intézkedés, kényszerítő beuta
lás és munkára szorítás, amely lényegében a büntetés 
helyébe lépett. Hasonlóan a brémai intézethez, elsősor
ban ez a Ház is a koldus- és szegénygondozás intézmé
nye volt tehát, és kevésbé büntetés-végrehajtási intézet. 
Ennek megfelelően a kezdeti időkben csak elvétve 
küldtek bírói ítélet nyomán elítélteket az intézetbe. 
Csupán a század második felében, a századfordulóhoz 
közeledve sokasodtak meg a büntető igazságszolgálta
tás bírói aktusai a beutalás körül. (Ezzel megkezdődött 
az intézet elkriminalizálódása.)

Az igazságszolgáltatás büntető igényeinek erő
södése újabb intézetlapítást eredményezett. A német 
fenyítőházi fejlődésben is lényeges változást hozott a 
fenyítőháztól elkülönített hamburgi Spinnhaus (Fonó
ház) létesítése (1665).

1662-ben Peter Rentzel városi tanácsos végrende
letében 10.000 márkát hagyott a városra egy Fonóház 
felállítása céljából. Miután még életében gondoskodott 
megfelelő építési ingatlanról is, már 1665-ben állt az 
épület. 1669-ben bocsátották ki a ház rendtartását, a 
Spinnhausordnungot, amely szerint (hasonlóan a 
Zuchthaushoz) a berendezést és a rezsimet szervezni 
kellett.35

Az 1669-ben kibocsátott Spinnhaus-rendtartás sze
rint a Spinnhausba férfiakat és nőket egyaránt felvet
tek. Elhelyezésük megfelelő elkülönítéssel történt. Az 
intézet főként tolvajokat és hetérákat fogadott, olyano
kat, akiket már megbüntettek korábban tolvajlásért 
vagy prostitúció miatt, vagy egy további bűncselek
mény elkövetése miatt nem bocsátották szabadon.36

Hasonlóan a fenyítőházhoz, a Spinnhausban is so
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kan voltak. A túlzsúfoltság olyan szintű volt, hogy a 
beutalásra „várakozók” nagy száma miatt egy részüket 
kényszerűségből amerikai kolóniákra küldték a város 
vezetői.-’7 Az első negyven év bennlakóinak struktúrá
ját vizsgáló kutatás kimutatta, hogy ez a praxisban 
tényleges tovább alakult. Ezt látszik igazolni az is, 
hogy a rokonok, hozzátartozók kérésére beutaltak, a 
jelzett évtizedekben mindössze 10%-át képezték az 
össznépességnek. A maradó 90% bírói ítélettel jutott a 
Fonóházba. Ezek négyötöde az alsóbíróság, míg kerek 
egyötöde a Tanács, mint felsőbíróság ítélete alapján 
került a Házba. Az összes elítélt 70%-a szajhálkodásért 
került a Házba, 20% pedig lopásért.38 A Zuchthaustól, 
amely jellegében rendészeti célú fenyítőház 
(„Polizeizuchthaus”) lényegében tér el az 1666-ban 
építtetetett Spinnhaus, amely valódi büntetés-végrehaj
tási intézet, bűnözök fogva tartására (Criminal- 
zuchthaus).39

A büntetés-végrehajtás a Spinnhausban azt a célt kö
vette, hogy a foglyok teljes mértékben a kereszténység 
előírásai szerint bűnhődjenek bűneikért. Ennek 
megfelelően nem csupán prédikátora volt a háznak, de 
egy hitoktató alkalmazottja is, aki minden vasárnap hit
tanoktatást tartott a foglyoknak, és vizsgáztatta őket a 
keresztény tanításokban történt előmenetelükről.40 
Streng arról számol be, hogy 1669-ben az elsődleges 
cél a „tiszta Istenfélelem” kialakítása a foglyokban.41 
A munka a Házban fonás, gyapjúkártolás és szövés 
volt, hasonlóképpen a Zuchthaushoz. A munka, miként 
azt a kiküldött deputatio meg is határozta, büntető jel
leggel bírt. A javítás (javulás) felfogása, melyet a ham
burgi Fonóház is követett, súlypontjával inkább megfe
lelt a lutheránus hit keresztény-morális tanításának, 
mint a kálvinista tan által keményen hangsúlyozott 
munkatézisnek. Ez nem lehet meglepő, hiszen Ham
burg lutheránus város volt.

A Spinnhausnak, az eredeti fenyítőházi modellel 
szemben nem volt becsületes karaktere, sőt éppen a 
becstelen kriminálisok számára hozták létre. Ugyan 
explicite ezt a ház rendtartása így nem tartalmazza, a 
bíróság mégis úgy tekintette, mintha a Spinnhaus a sza
badságvesztés-büntetés egyik neme lenne, és így rend
re „fonóházbüntetésre” (Spinnhausstrafe) kezdték ítél
ni a delikvenseket. A bennlakók mintegy 90%-át 
kitevő kriminális elítéltek ennek a Háznak egyértelmű
en büntető jelleget kölcsönöztek, így a hamburgi 
Spinnhaus az első tipikusan büntető karakterű 
fenyítőház volt Németföldön, (másodikként Európá
ban, az elkriminalizálódott amsterdami modellt tekint
ve elsőnek). Krause nem győzi hangsúlyozni, hogy ezt 
az igen jelentős előrelépést az eddigiekben milyen ke
véssé méltatta figyelemre a szakirodalom.42 A nagy 
szerep, melyet a német fejlődésben a hamburgi 
Spinnhaus játszott, nem csak mai szemmel feltűnő, de 
észrevették a kortársak is. Ezt jelzi, hogy számtalan al
kalommal keresték meg a hamburgi Tanácsot, küldené 
meg a Ház rendtartását, amelyhez igazodott a közel 
azonos helyzetben lévő városok fenyítőház-ügye is. 
(Vö. Dancka, Königsberg)43

ZUCHTHAUS ZU D AN ZIG
A 17. század első felének utolsó nagy alapítása az 

1629-es, danckai fenyítőház létesítése. Hasonlóan Bré
mához, itt is az amsterdami modell a kiindulópont, de 
a brémai ház volt a közvetlen előkép. Ennek 
megfelelően a danckai fenyítőházban a koldusok, csa
vargók, és a rokonok kérésére (szabály szerint fiatalko
rú) beutaltak mellett kifejezetten bűncselekményért, 
mindkét nembéli elítéltek is felvételre kerültek. A 
kriminálisok az 1639-ben kelt Házszabályokban kifeje
zetten nem neveztettek meg, de kifejezetten megkülön
böztető szabályoknak alávetett csoportról beszél, aki
ket szigorúan el kell különíteni a többi bennlakótól, és 
akiknek megkülönböztető ruházatot kell viselniök. 
Szemben a többi, példaként is szolgáló intézettel, a ház 
lasjtromai szerint a bűnelkövetők jelentős mennyiségi 
mutatók alapján valóban jelentős szerepet játszottak.44 
Ezek inkább kiskriminálisok voltak, mert a súlyosabb 
elkövetők, a „grobe Maleficanten” nyilvános közmun
kára kerültek, és csak 1691-től ítélték őket fenyítőházi 
büntetésre (Zuchthausstrafe), miután egy szigorúan el
különített osztályt létesítettek és rendeztek be a 
fenyítőházban.45 (Az 1629-ben alapított danckai 
fenyítőházat a hamburgi minta alapján egészítették ki 
egy elkülönített részleggel, amelyet elítélt bűnözők 
számára nyitottak. Königbsberg azután nem titkoltan a 
hamburgi és a danckai minta után tartott fenn két házat: 
egyet a koldusoknak és egyet az elítélt bűnelkövetők
nek.46)

A danckai fenyítőház óriási jelentősége abban áll, 
hogy eltérően a többi német háztól, meglehetősen korai 
időben, a 17. század első felében már a büntetés-végre
hajtás egyik intézeteként funkcionált. Krause szerint 
nem nagyon lelt követőkre, mert a német földön az első 
nagy házalapítási hullám (melyhez Hamburg, Bréma, 
Lübeck, Kassel is tartozott) a danckai intézetalapítással 
véget ért, és legalább három évtizedet váratott magára 
a következő alapítási dömping.47

*

A fenyítőházak lassú térhódításával a fenyítőházi 
büntetés a 17. század végére szerény, de biztos helyet 
hódított meg magának a büntetések arzenáljában. 
Mindenestre a gyakorlat kikényszerítette a 
fenyítőházban végrehajtott szabadságvesztés-bünte
tést. Részben (a feudális praxishoz képest) rendkívüli 
büntető szankcióként, részben kegyelmi büntetéskén- 
t.48 Érdemes felfigyelnünk arra, hogy ebben az eset
ben Németországban (eltérőn Amsterdamtól és szá
mos más fenyítőháztól, nem a fenyítőházat kriminali
zálta a büntető igazságszolgáltatás, hanem egy saját, 
kriminalizált modellt hívott életre, elszigetelve a 
fenyítőháztól. (Ennek legjellegzetesebb mintája 
Königsberg, ahol eleve két Házat működtettek, egyet 
koldusok, egyet pedig bűnelkövetők számára.) Ezzel 
világossá vált, hogy a büntetés-végrehajtás kolonial- 
izációja (a kriminalizálódás) két útvonalon zajlott. 
Mindkettő célja a fenyítőház bekapcsolása volt a bün-
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Jog
tetés-végrehajtás praxisába, de más-más módon. 
Egyik a tiszta, becsületes karakterű fenyítőház elfogla
lása, kriminális elemekkel feltöltése, a másik pedig az 
eleve kriminalizált fenyítőház életre hívása. Utóbbi 
azért továbbított tisztább képletet az utókornak, mert 
„nyomás” nélkül formálódott és építette be a 
fenyítőházi eszme elemeit a büntetés-végrehajtásba, 
míg a másik esetben az expanziónak sokszor áldozatá
vá váltak a reformer megoldások. Hippel a 17. század 
eleji alapítási hullám nagy jelentőségét abban látta, 
hogy az megalapozta a fenyítőházi eszme terjedését. 
(Vagyis a kemény munka és szigorú fegyelem által 
történő nevelés princípiumát a társadalomba való visz- 
szatérés lehetőségének megalapozásával). A kezdeti 
(Hanza-) alapításokat több tucatnyi követte német föl
dön (is), bár eredeti profiljukat a házak megtartani se
hol nem tudták, beoltották az új büntetési célokat a
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