
nek gondolatmenete szerint -  munka összefoglaló, 
kézikönyv-jellegü haszna egészíti ki, utalva itt arra 
is, hogy a mintegy száz évvel korábbi Tripartitum a 
korabeli peres eljárás gyakorlati aspektusait nem tár
gyalja, Kithonich munkájába azonban saját bevallása 
szerint is a korabeli ítélkezési gyakorlat egyes esetei, 
szakmai tapasztalatai kézzelfoghatóan beépültek. 
(XXV-XXXI.) Könyve elején maga írta erről latinul: 
„Mindazt, amit itt a nyilvánosság elé és hasznára bo
csátók, ő császári és királyi felsége alatt a királyi 
táblán, Thurzó György nádor és királyi helytartó ide
jében, 1610-ben és 1612-ben a pozsonyi, 1611-ben 
pedig az eperjesi oktávális törvényszékeken, továbbá 
az említett rendkívüli bíráskodások során a magam 
tapasztalatából gyűjtöttem. ” (Kászoni János fordítá
sa). A kötet két bevezető tanulmánya után követke
zik a Directio kétnyelvű szövegközlésc. A horvát 
fordítás Névén Jovanovic, a Zágrábi Egyetem Bölc- 
sészettudányi Kara klasszika-filológusának munkája. 
(Praefatio: LXII-LXXXII1., Directio szövege 
1-571. p.) A szöveget egy latin-horvát terminológiai 
szótár, a Glossarium, a Kitonich szövegben előfordu
ló nevek jegyzéke és egy Bibliográfia (Névén 
Jovanovic ld. 573-592. pp., ill. Mirela Kresic ld. 
593-640. pp.), valamint a Kitonich életrajzát érintő 
korabeli földrajzi nevek jegyzéke (u.ö. 641-660. pp.)

egészíti ki. (A szerzőt Pálffv Géza segítette a kor
szakhoz szükséges magyar nyelvű történeti források 
megismerésében.) A kötet harmadik része egyrészt 
Kitonich horvát szempontból megírt életrajzát tartal
mazza (Marino Jurekovic tollából, ld. 661-707. pp.), 
másrészt pedig Kitonich jelentőségéről és a Directio 
magyar recepciótörténeti hátteréről a magyar jogtör
ténetben Andrási Dorottya tanulmányát. (709-712. 
pp.) A Kitonich-életrajz többek között a Directio 
szerzője életrajzának egyes pontjaival, igy pl. a szak- 
irodalomban vitatott származási hely kérdéskörével 
foglalkozik: ld.: „nekom hrvatskom seln u okolici 
Pandorfa ili Pozitna " (ld. Mcrsic, 663. p.). A kötetet 
két függelék zárja, amelyek közül az egyik a szerző 
üdvözlésére készült alkalmi verseket, a másik pedig 
a Directio ezen szövegének és a Nagyszombatban 
1751-ben kiadott Corpus luris Hungariciben szerep
lő Directio-szöveg eltéréseit tartalmazza.

A megjelent kötet a Directio kiadásán túl egy ha
tárokon átívelő tudományos együttműködés sikeres 
megvalósulását jelzi egy olyan szerző esetében, akit 
a tárgyalt korszak sajátosságainál fogva több nemzet 
tudományos közélete is magáénak vallhat, és akinek 
munkássága az elmélet és a gyakorlat szintjén egy
aránt hatott.

A n d rá s i Dorottya
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R endhagyó könyvismertetésre készül a recenzens, 
amikor Michel Foucault kiváló munkájának csupán 

egy fejezetére kívánja felhívni az olvasók figyelmét. 
Oka megvan rá: ez az a fejezet, mely a büntetés-végre
hajtás történetével foglalkozó szakemberek érdeklődését 
felkeltheti. Ez a rész A nagy elzárás címet viseli.

Nyomban le kell szögeznünk persze, hogy ez a feje
zet olvashatatlan a többi nélkül. Nem arra bíztatjuk te
hát az olvasót, hogy rögtön a második fejezethez lapoz
zon. Foucault gondolkodása integráns egészet alkot, ki
emelt elemei elveszítik értéküket, értelmetlenekké vál
hatnak, vagy eleve érthetetlenek a korábbi következte
tések ismerete nélkül.

A francia fdozófus az Editions Gallimard jóvoltából 
1972-ben publikált munkája jelent most meg magyarul 

_  Sújtó László értő tolmácsolásában. Az elmebetegség 
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kezelésének néhány évszázados históriájáról szói maga 
az egész könyv, beigazítva a jelenséget a különböző 
egyéb társadalmi devianciák körébe (és ezzel jelezve, a 
korszak megközelítését is: a bolondság, a téboly évszá
zadokon át nem a betegség, hanem a nem-értelem határ- 
mezsgyéjén mozgott, hogy rövid időre büntető üggyé is 
átváltozzon).

A 17. és 18. század Európában a büntetések forradal
mának kora. Ebben a két évszázadban terjed el futótűz
ként a kontinens térképén a fenyítőházi modell, mely a 
kriminálisok nagy tömbjéről kisebb-nagyobb sikerrel 
megkísérli leválasztani a kiskriminálisok (kistolvajok, 
szajhák), a deviánsnak tűnő magatartást tanúsítók, (en
gedetlenek és szófogadatlanok, herdálok és dorbézo- 
lók,) valamint a szegények rétegeit. Ezeknek a társadal
mi elemeknek „önállósítása” van napirenden, a közép
kor sommásan kezelt bűnelkövetői köréből egyfajta 
rendészeti kaput nyitva. A protestáns társadalmak a fe- 
nyítőházba terelnék a „haszontalan,” de nem javíthatat
lan elemeket, a nevelés és a társadalom számára történő 
visszaszolgáltatás céljával. A protestáns munkaéthosz 
bűnnek tekintette a tétlen szegénységet, ugyanakkor a 
jobbítás, nevelés, visszatérés eszméje megakadályozta a 
bezártak kriminális bűnözőként kezelését: a házak „be
csületesjelleget” viseltek magukon.

Franciaországot a fenyítőházi mozgalom elkerülte. 
Ennek sokak szerint fő oka a francia protestantizmus 
erőtlensége és térvesztése, a katolicizmus koncentrált 
befolyása, de akadályozta az Európában egyedülálló 
módon megerősödött centralizált abszolutizmus is. A



kialakult tömlöc-és börtönhálózat mellett létrejött a fog
vatartó intézmények egy sajátos válfaja: az höpital is. 
„Kívánjuk és elrendeljük" -  szólt a Párizs városa és kül
városai koldus szegényeinek elzárására szolgáló köz
kórház létésítését 1647 áprilisában előíró királyi edik- 
tum -  „hogy a mindkét nemhez tartozó, munkára képes 
és arra képtelen személyek kórházban tartassanak, s ké
pességeik szerint építkezéseken, manufaktúrákban és 
más munkákban alkalmaztassanak, ...melynek formai 
és tartalmi végrehajtását előírjuk.” A preambulum in
doklása szerint Párizsban a koldusok oly mértékben el
szaporodtak, hogy a közbiztonság lényegében meg
szűnt. A bűnözés megnövekedett, gyilkosságok, rablá
sok, lopások és erőszaktevések jellemezték az utcát; a 
koldusok népe nem ismert sem vallást, sem fölöttes ha
tóságot, sem rendet, feslettség, élvhajhászat és istente- 
lenség uralkodott el a városban. Az uralkodó a dolog lé
nyegéhez nyúlt: a koldulást korbácsolás majd gályarab
ság terhe mellett tilalmazta. A koldulásból élőknek fel
ajánlotta, hogy beköltözhetnek az höpital généráiba 
(közkórházba) vagy el kell hagyniok Párizst. Az előze
tes elgondolás bevált: a közel negyvenezer koldusból 
mindössze négyezer kívánt a városban maradni és a 
közkórház lakójává válni, a többiek visszaszivárogtak 
tartományaikba. A közkórház maga egy közös igazga
tás alá vont épületkört jelentett. Ide tartozott például a 
Salpétriére és a Bicétre is.

Ezzel a francia kormányzat lényegében hasonló mó
don kezelte a szegényügyet, mint a németalföldi: külön 
intézetet létesített a szegény társadalmi rétegek ellátásá
ra, gondozására, munkáltatására, ellenőrzésére és min
denekelőtt elzárására. A kiindulópontban volt azonban 
egy lényeges különbség: míg Amsterdamban a bünte- 
tés/fegyelmezés és megnevelés volt a fő cél. addig Pá
rizsban az egyházi karitatív gondoskodó tevékenység 
állami hasznosítása, gondoskodás a szegények gondo
zásáról. Nem kevésbé kemény eszközökkel, mint Né
metalföldön. Foucault erről azt írja. hogy „egyszerre ér
vényesül az egyház ősrégi jótékonysági és menedék
nyújtási privilégiuma, és a nyomor világában rendet kö
vetelő polgári igyekezet, a megsegítés szándéka és az 
elnyomás igénye, a könyörületesség feladata és a meg
torlás akarata.” Az út azonban a későbbiekben nagyon 
hasonlónak bizonyult a német-alföldihez: az intézeteket 
a kriminalizálódás felé igazította.

Az höpital générái mellett nyitották meg a Könyörü
letesség nagy és kis Házát (La Pitié) és kórházát, az ún. 
Menedéket (Refuge), továbbá a Scipion-Házat és kór
házat, valamint a szappangyár Házát (Savonnerie). Az 
Intézetek élén élethossziglan kinevezett igazgatók áll
tak, üzleti, rendőri, igazságszolgáltatási (büntető és fé
nyitől hatalmat gyakorolva, nem csak a Házak lakói fe
lett. hanem az egész városban (tehát a potenciális beke
rülők vonatkozásában is). Az igazgatók büntető hatal
mát a Házak területén létesített földalatti tömlöcök és 
felállított akasztófák. pellengérek jelképezték. Ezek a 
Házak, és különösképpen a közkórház rendészeti intéz
mények, melyeket az uralkodó a törvény határára tele
pített. Hatékonyságuk jele, hogy 1676-ban már rendelet

kötelezett valamennyi francia várost ilyen intézmény 
létesítésére.

Foucault felhívja arra a figyelmet, hogy a 17. század
ban szerte a kontinensen hatalmas „elzárási intézmé
nyek” létesültek, melyekbe azokat zsúfolták össze, 
akikkel nem tudott mit kezdeni az aktuális hatalom. Az
az, akik még nem nyerték el végső helyüket a társadal
mi struktúrában, a gondoskodás, ápolás vagy büntetés 
szektoraiban. Ezzel két évszázadra közös otthont jelöl
tek ki a szegényeknek, a munkanélkülieknek, az elítélt 
bűnözőknek -  s nem kevésbé az elmebajosoknak.

A bekerülés Franciaországban a „lettre de cachet,” a 
király pecsétes parancslevele által történhetett: Többek 
között például, ha a családok meg akartak szabadulni 
„botrányos” magaviseletű tagjaiktól, ilyen parancsot 
eszközölve juttathatták be rokonukat valamelyik höpital 
falai közé.

Az höpital nem volt gyógyintézmény. Jellegét inkább 
közigazgatási, kevésbé igazságszolgáltatási karaktere 
határozta meg. Jellegzetes bizonyítéka ennek a szerző 
szerint, hogy a Pitiében (Könyörületesség Házában) 
székelő megbízott orvos a Házakba csak hívásra érke
zett meg. ha ott a kórházigazgatók valami problémát ta
pasztaltak volna. Az intézmények feladata volt falaik 
között tartani a szegénység veszélyesebb rétegét. Fran
ciaországban azonban -  szemben a protestáns németal
földdel -  hosszú ideig föl sem merült a munkáltatás, kü
lönösen annak nevelő funkciója, ez hiányzott a célok 
közül. Amikor előkerüli, akkor is inkább csak hasznos
sági kategóriaként: a tétlenség elleni szerként alkalmaz
ták. Colbert szerint persze az sem probléma, ha némi fi
nanciális hasznot is hoznak a Házak konyhájára, de az 
ő felfogása nem vált általánossá.

A belső rend egyik forrása a tény, hogy a legtöbb 
hőpitalt egyházi (többnyire rendi) kezelésére bízta az 
uralkodó. Ennek megfelelően a kolostorok mintájára 
szervezett belső élet a rendházak működési rendje sze
rint funkcionált. A kolostorok sajátos, a középkorból 
fennmaradt feladatát jelentették a kolostortömlöcök, 
börtönzárkák vagy fogházi körletek, melyeket állami 
célokra tartottak fönn. Az állam királyi parancsra vagy 
bírósági ítélettel beutalt rabok után rabtartási díjat térí
tett a rendeknek.

Önmagában már ez is biztosíthatta volna büntető jel
legét, de ennél fontosabb az a tendencia, amelyet a 
„rossz szegények” (az ellenszegülők, munkamegtaga
dók, kocsmázók) elleni retorzió jegyében megfogalma
zott a hatalom: ezeket a törvényeknek megfelelően meg 
kell büntetni, és elzárni a vonatkozó intézetekben. Ettől 
a felfogástól pedig már csak egy lépés az elkriminalizá- 
lódás: az ellátó-gondoskodó intézmények, az hőpitalok 
hasonlóan a németalföldi és észak-német fenyítőházak- 
hoz, elkriminalizálódtak. Útjuk a börtön felé vezetett.

*
A kötet a Francia Külügyminisztérium, a Francia 

Köztársaság magyarországi Nagykövetsége, a magyar- 
országi Francia Intézet által támogatott Kosztolányi 
Könyvtámogatási program keretében jelent meg.
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