
ilyen súlyú kérdés megoldásához. Az általános, 
egyenlő és titkos választójogot Tisza halála után a 
Károlyi-kormány vezette be. Egy választást tartottak 
ennek alapján 1920 januárjában. Aztán visszatértek a 
cenzushoz.

Az 1945-ös és 1947-es választásokat már visszavon-
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Bató Szilvia:

Börtönügyi kérdések 
a Pesti Hírlap 

első évfolyamában
1841

A reformkori büntetőjogi gondolkodás összetevő
it. a modern eszmék megjelenési módját és el
terjedését csak kevéssé ismeri a jogtörténeti ku

tatás. A szokásjog uralkodó volta miatt a rendelkezés
re álló elszórt jogszabályok mellett sokkal nagyobb 
jelentőséget kapnak más jellegű források. A korabeli 
büntetőjog megismerésének legfontosabb eszköze a 
törvénykezési gyakorlat feltárása. Ez azonban csak a 
jogalkalmazás változásait mutatja, és nem ad választ 
arra, hogy a bírósági aktákban megjelenő új elvek mi
lyen módon és gyorsasággal kerültek a napi gyakor
latba.

A kodifikáció hiánya miatt Magyarországon nem 
alakult ki olyan büntetőjogi irodalom, mint német 
nyelvterületen, tehát más utakon váltak közismertté 
ezek a nézetek. A reformkori magyar értelmiség még 
nem volt képes tudományági szakfolyóiratok eltartá
sára, ezért az 1817-1841 között megjelent Tudomá
nyos Gyűjtemény és az Akadémia Tudománytár című 
folyóirata (1834-1844) is enciklopédikus jellegű volt, 

„e lő b b ib en  tűntek fel először a modem büntetőjogi el- 
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képzelések. A jól képzett, külföldi szakirodalmat is
merő fiatal jogászok által létrehozott jogtudományi 
folyóiratok (Themis, Budapesti Szemle) igen rövid 
életűek voltak. Mindemellett számos jogi, ezen belül 
büntetőjogi szakcikkel találkozhatunk a vegyes tartal
mú vagy irodalmi lapokban.

A magyar politizáló társadalom az 1830-as évek 
kezdetén ismerte meg a liberális eszméket, megjelent 
a modern politikai ellenzék is. Ezáltal megteremtőd
tek a feltételek a politikai lapok és az újfajta újságírás 
kialakulására. Ez tette lehetővé, hogy 1841. január 2- 
án elinduljon az első magyar politikai lap. a Pesti Hír
lap. Hamarosan a konzervatívok is saját lapban rea
gáltak a felvetődő kérdésekre, de közel sem akkora 
népszerűséggel. Ugyanakkor számos gazdasági és jo 
gi jellegű téma átkerült a hírlapokba. Ezzel párhuza
mosan a modern büntetőjogi szakkönyvek is megje
lentek, viszont a kifejezetten jogtudományi szakla
pokra még nem volt igény.

A büntetőjog-tudomány viszonylagos fejletlensége 
mellett vagy ellenére egy kiemelkedő jelentőségű, 
modern büntetőjogi javaslat kidolgozására került sor 
1843-ban. Ezzel párhuzamosan az 1840-es évek ele
jén hirtelen közüggyé vált a büntetőjogi kodifikáció. 
Ez az ugrásszerű változás több forrásból táplálkozott, 
az egyik a modem politikai sajtó volt. Közismert, 
hogy büntetőjog-történeti szempontból szinte teljesen 
feldolgozatlan a reformkori hírlapirodalom. A jogtör
téneti szakirodalomban legtöbbször említett és a re
formkorban a legnagyobb hatásúnak tartott politikai 
lap a Pesti Hírlap volt, ezért a legteljesebb képet az új 
eszmék elterjedéséről Kossuth lapjának az elemzésé
vel kaphatunk. 1



A kodifikációs bizottság csak 1841 decemberében 
kezdte el a munkát. Ekkor a kormányzat megtiltott 
minden tájékoztatást a folyamatban levő törvény-elő
készítésről. nehogy a közvélemény befolyásolja a 
választmányt.2 Ezek alapján a Pesti Hírlap első évfo
lyama tartalmazhatta mindazokat az információkat és 
ismereteket, amelyek a közvélemény számára is elfo
gadhatóvá tették az 1843-as javaslatokat. Ez és a Ke
let Népe vitában megjelenő „politikai jellegű polé
mia” nem szakmai kérdésekről folyt, inkább a 
„közvéleményformáló” szerepe volt jelentős.3

A következő évfolyamokban is szerepelt a büntető
jog kérdése, de már más megvilágításban. Az igazi 
börtönügyi vita Eötvös József és Lukács Móric Fog
házjavítás című munkájának megjelenése után. 1842- 
ben kezdődött. Ekkorra váll egyértelművé a kortársak 
számára a két rendszer közötti különbség, és a támo
gatók köre.4 Az 1843/44. évi országgyűlés ideje alatt 
folyamatosan tudósítottak a javaslatok vitájáról, de 
ekkorra már normaszövegbe fogalmazva is közismer
tekké váltak azok az eszmék, amelyeket 1841-ben 
Kossuthék felvetettek.5

A börtönügyi kérdések hazai megjelenését vizsgál
va különösen jelentős Kossuth Lajos azon megjegyzé
se. miszerint ő a sárospataki főiskolán semmit sem 
hallgatott erről: „kiléptünk az életbe, és sokan a ' bün
tetőtörvényszékeknél talán bírói széket is ültünk |...J  
a ' nélkül hogy (...] javitórendszerről, börtönügyről 
| . . . j  avvagy csak említést is hallottunk volna."6 A 
szerző így mindenféle elméleti előképzettség nélkül a 
tényleges állapotokkal táblabíróként ismerkedett meg 
1827-ben.7 Nemcsak ő volt így. hiszen a kérdés elő
ször Bölöni Farkas Sándor 1834-ben megjelent ame
rikai útinaplójában vetődött fel. ezzel kezdődött a ma
gyar börtönügy „hőskora." Mindenféle hazai tudomá
nyos előzmény nélkül részben liberális beállítottságú 
elméleti szakemberek a szankciótannal összefüggés
ben. részben gyakorló börtön igazgatók ragadtak tollat 
és teremtették meg az új tudományágat.8

A BÖRTÖNÜGY MEGJELENÉSE 
A PESTI HÍRLAP ROVATAIBAN
A Pesti Hírlap hetente kétszer jelent meg, 5 állan

dó (Vezérczikk, Fővárosi újdonságok, a vidéki hírek 
rovatai, Külföldi napló és az Értekező) és 4  nem állan
dó részből állt.

Kossuth 7 vezércikkében tárgyalt börtönügyi kér
déseket. Általában csak utalt a börtönügyi kodifiká- 
cióra és a kapcsolódó adatgyűjtésre, álláspontját az át
fogó programot meghirdető Büntetőjog címűben fej
tette ki. Szerinte ,,a’ börtönügy minden képzeletet tul- 
haladólag rossznak éreztetvén, a’ javitóházak kétség
telenül a’ legsürgetőbb országos szükségek közé tar
toznak,” sőt látta az összefüggést a kodifikációval. 
Kossuth szerint kérdéses a bevezetendő rendszer.9

A társasági rovatban 2 büntetés-végrehajtási tárgyú

hír fordult elő. Komáromból az új börtönről szóló ko
rábbi ismertetést egészítették ki, a katolikus lelki gon
dozást mutatták be. Baranyából az aljegyző cáfolta a 
26. szám vezércikkét a botbüntetéssel kapcsolatban. A 
tömlöcviszonyok javítása érdekében már egy új bör
tön terveit is elkészítették, csak a jóváhagyásra vár
tak. 10

A fővárosi rovatban ötször szerepelt a szabadság- 
vesztés végrehajtása. Először Pest „rabjelentménye” 
látott napvilágot, majd Bállá Károly könyvére hívták 
fel a figyelmet egy gúnyos megjegyzéssel. Arról is tu
dósítottak. hogy a „katonatömlöc” építését korábban 
befejezték. Pest városa 1840-ben közel 7293 forintot 
költött rabtartásra majdnem 425.958 forintos bevéte
léből. A szerző hevesen kifakadt egy kocsis története 
kapcsán a börtönökben uralkodó állapotok miatt. A 
férfi az eljárás lassúsága miatt hónapokat töltött ártat
lanul letartóztatásban, majd szabadulása után belehalt 
az ott szerzett betegségekbe."

A vidéki hírek 7 rovatot töltöttek meg. A törvény- 
hatóságok tevékenységéről szóló beszámolókkal a lap 
a megyei tisztviselők politikai és jogi felfogását for
málta. egységesítette. Ezért volt a Pesti Hírlap népsze
rű. Itt nyerhetünk bepillantást az olvasóközönség bün
tetőjogi gondolkodásába és ismereteibe. A Megyei 
dolgokban 5 1 hír érintett börtönügyi kérdéseket, vég
rehajtási körülményekről 22 megyéből 35 közlemény
ben adtak hírt. a börtön népességről 24 híradás számolt 
be. A börtönrendszerek és a börtönépítés 13-13 alka
lommal került elő.

Bihar. Bács és Nyitra vármegyéből 4-4 börtönügyi 
hír érkezett. Biharból Lukács György „bűnoskola” né
ven említette a börtönt, a következő számban szóba 
hozta Szemere Bertalan leírását a berlini intézetről, 
ahol az „eltévedt ifjak javítása" folyt. Egy rövid bör
tönstatisztika kapcsán kijelentette, hogy a zsúfoltság 
és a hőség miatt járvány kitörésétől féltek, de szeren
csére nem következett be. Találtak a tömlöcben 4 éve 
ítélet nélkül fogva tartott embert. Később a rövid tör
vényszéki statisztika mellett arról is tudósított, hogy a 
felügyelet nélküli házimunkára beosztott rabok több 
lopást is elkövettek a megyeházán. 12

Bács levelezője szerint „nálunk is hiányozván ed
dig a’ börtöni munka-, magány- és hallgató-rendszer.” 
Kossuth megjegyezte, hogy „mielőtt illy általánosan 
javasoltatnék, talán mégis minden oldalróli megfonto
lást érdemel." A tudósító romlási iskolának nevezte a 
börtönöket, mivel a fogva tartottak vason henyélnek. 
Emellett közölt egy rabstatisztikát is. Hírt adtak arról 
a királyi rendelvényről, amely figyelmeztette a me
gyét, hogy a szabadságvesztést inkább humánusan és 
javítási céllal hajtsák végre. A szerző szerint a rabok 
közötti tapasztalatcsere megakadályozható lenne ál
landó törvényszékkel. így nem kellene hónapokat le
tartóztatásban tölteni. Beszámoltak a nádor által el
rendelt börtönügyi statisztikát összeállító választ
mányról, amely a Helytartótanácstól kívánta besze
rezni a szükséges adatokat. A kész rabstatisztika ada
tait közölve kifejtette a szerző, hogy „minden honpol-.



gár élénk figyelemmel várja az országos választmány
nak büntető- ’s javitó-rendszer-tervét, mellynek süke- 
ríthető jelességei alkalmazhatásáról a ’ törvény- 
czikkbeni nagy nevek kezeskednek.” 13

Nyitrából a berencsi uradalom tömlöce miatti köz
gyűlési intézkedésekről, az elégtelen őrzés miatt meg
szökött rabok elhelyezéséről számoltak be. Később a 
vizsgálóbizottság által megállapított hiányosságokat 
közölte a megyei levelező: a rabokat földalatti lyukak
ban helyezték el, vagy polgároknál szállásolták el, 
jegyzőkönyv nem volt, a végrehajtás pedig valame
lyik közbirtokos „magánbörtönében” történt. A ren
dek szerint az uradalom képtelen a pallosjogát gyako
rolni. Börtönügyi statisztika kétszer szerepelt a 
megyéből. 14

Három börtönügyi beszámoló érkezett Temes, Vas 
és Komárom vármegyéből. Egy temesi tudósításból 
kiderült, hogy a börtönben tífusz tört ki, és csak a mér
nök segítségével tudták elkülöníteni a 92 beteget. A 
járdaköveket készítő műhely kicsi és levegőtlen volt, 
emiatt a rabok fele sem tudott dolgozni. Egy másik le
velező cáfolva a korábbiakat, kijelentette, hogy a 20 
személyes kórház a járvány ideje alatt kicsi volt, ezért 
helyezték el a betegeket az üresen álló mérnöki hiva
tal egyik szobájában. A rabok nemcsak járdaköveket 
faragtak, hanem más munkát is végeztek. így alig van 
elfoglaltság nélkül valaki. Az 1807-es királyi látoga
tás után felépült új megyeházban levő börtön tiszta, 
tágas, világos és száraz. A járvány pedig az egész me
gyét érintette. Az első tudósító cáfolta az utóbbiakat 
azzal, hogy a pap bizonyosan 36 embert oldozott fel. 
tehát nem lehetett csak 29 beteg.1-’

Egy vasi tudósítás a megyei büntetőjogi gyakorla
tot elemezve, a testi büntetések alkalmazásáról szá
molt be. Egy törvényszéki statisztikát közölve kifej
tette, hogy az elítéllek munkáltatása a legkedvezőbb 
megoldás. Későbbre ígérte a börtönről szóló beszá
molót. Hrabovszky egy korábbi ismertetést pontosítva 
egy börtön- és egy bírósági statisztikát is közzétett, 
nehogy azt gondolják az olvasók, hogy ,,a' tatár- vagy 
az oroszénál is roszabb" az igazságszolgáltatás. A har
madik tudósító átfogóan mutatatta be megyéje bünte
tő törvénykezését és a szabadságvesztés végrehajtási 
körülményeit. A modern rendszernek köszönhetően a 
börtönben szerzett szakképzettséget később is tudják 
hasznosítani a rabok. A „megyei dolgozó intézet”-ről 
Hegedűs Sándor aligazgató írt könyvet, amelyet a 
közgyűlés minden törvényhatóságnak megküldött. A 
levelező szerint Bállá Károly művét örömmel fogad
ták a rendek, és a levéltárba helyezték. 16

Az -Y -  szignójú komáromi tudósító beszámolt a 
dologház építésének befejezéséről. A rabok „egyen- 
kint és külön szobácskákba osztván, míg a ’ köz műte
rem. hol naponkint de együtt dolgozni fognak, ’s a’ 
szükséges műgépek rövid időn elkészülendnek.” A 
szerző szerint a két börtönrendszerről még folyik a vi
ta, de a magánrendszer néha szomorú eredményre ve
zet, ami az itt alkalmazásba vett hallgató rendszernél 
kiküszöbölhető. A szerkesztő is állást foglalt a kérdés-
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ben. kijelentve, hogy a magánelzárás őrülethez vezet. 
Kossuth úgy gondolta, hogy a korabeli börtönökhöz 
képest a ..javító rendszer puszta mechanizmusa is 
jobb.” Az ismeretlen levelező a 80. számban az új 
börtön és az új szisztéma tapasztalatairól számolt be. 
„Dolgozó-javitó-intézetiinkben már april óta dolgoz
nak, megyénk az auburni rendszert vevén be.” ígére
tet tett, hogy figyelemmel kíséri a pszichológiai hatá
sait. A szisztémát illetően teljesen megváltozott a vé
leménye: „én eddig tökéletesen azon hitben éltein, 
hogy rabokra nézve magány rendszer nélkül nincs 
idvesség,” de már látható, hogy az ellene felhozott ér
vek a magyarországi körülmények miatt nem állják 
meg a helyüket. A magányrendszer önálló munkát fel
tételez. de a magyar elítéltek képzetlensége miatt ezt 
nem lehet megvalósítani. A közös munkáltatás során a 
fegyelem a kis létszám miatt botozás nélkül is fenn
tartható. A „99” szignójú levelező a börtönügyi vá
lasztmány számára készült statisztikát közölte. A ko
máromi rezsim két különböző szerzőtől származó le
írása kétségessé teszi ci börtönügyi szakirodalom azon 
megállapítását, hogy itt a philadelphiai szisztémát 
alkalmazták. 17

Baranyában a pécsi püspök a megyei rabok „lelki 
szüksége tekintetéből" a gyűlésterem előcsarnokában 
oltárt állíttatott fel. Közölték a 10 éves rablétszámot és 
az utolsó negyedévben a megyei és az uradalmi börtö
nökben fogva tartottak számát. 18

Bars levelezője egy közgyűlési felszólalást idézett: 
csak a népnevelés fontosabb a börtönrendszer javítá
sánál. „mellyre a’ nemzet meleg részvétét, figyelmét 
függeszté." A börtönökről kijelentette, hogy csak bűn
re oktatnak. Kosztolányi Péter beszámolt a megyei 
börtönügyi küldöttség javaslatáról, de kifejtette, hogy 
az országgyűlés döntése előtt csak a legszükségesebb 
változtatásokat teszik meg. Dolgozótermet építettek, 
hogy a rabokat munkára szoktassák. 19

Bereg közgyűlésen javasolta, hogy a rabokat magá
nosoknak is adják ki munkára, a közmunkáról pedig 
az alispán döntsön. A szerző szerint „messze vagyunk 
még mi a ' magányrendszertől,” még a szökéseket sem 
tudják megakadályozni. A közgyűlésen pénzt gyűjtöt
tek a „szűk börtöneinkben kenyéren és vizen tengődő 
szegényebb raboknak időnkénti jobb táplálék eszköz
lése” végett. Télre tervezték a börtön felújítását.20

Borsod megye levelezője beszámolt arról, hogy a 
fogházban nincs elkülönítés, így lehetetlen az elítél
tek javítása. „Most azon óhajtással zárom be sorai
mat; vajha a ' nm. orsz. Választmánynak ez ügyben 
teendő munkálatai honunk által fényesb sükerrel ko
ronáztatnának, mint általunk Szemere Bertalan és b. 
Eötvös Józsefnek megyénkbeni lelkes működései!” 
Megállapította, hogy a problémák szorosan össze
függnek: „Tömlöczeink fulladásig tömvék. ’S ennek 
büntetőrendszerünk ferdeségein kívül nem kis rész
ben oka azon teketoriás szellem is, melly megyei 
beligazgatásunk minden erein elömlött, ’s melly kü
lönösen törvényszékünk munkálkodásait terheli 
számtalan békóival.”21



Jog
A Hajdúkerület tudósítója a szűk és célszerűtlen fe- 

nyítőhdz átalakításának előkészítésére felállított vá
lasztmányról szólt. A Böszörményben tartott közgyű
lés döntései között szerepelt, hogy „addig is, míg a' 
fenyítőrendszer országosan megállapíttatik” az előze
tes letartóztatásban lévőket elkülönítik.22

Hont közgyűlésén a börtön „uj épületére készült 
tervek közül a’[...] magányrendszerű terv Ion elfogad
va.” A szerkesztő ezt helytelenítette: „miután a ' ma
gányrendszerről e ’ lapokban nyilvánitott vélemény 
nem elméleti abstractiókon, hanem tényeken, tapasz
taláson alapszik: sajnáljuk, hogy figyelemre méltónak 
nem találtatott.”23

Pest megyében többször akarták a börtönt átalakíta
ni, mert a rabok élelmezését nem tudták megoldani, 
így a tömlöc néha egy kaszinóhoz hasonlított. Szeren
csére ,,a’ tömlöczépiilet ollyan, hogy azt nem sok költ
séggel a ' poenitentiarius rendszer akármelyik formá
jához könnyen alkalmazhatni.”24

Somogyból a megyei fogház rablétszámáról tudósí
tottak. A törvénykezési rendszer miatt hónapokat töl
töttek ítélet nélkül a börtönben. Érdekes megjegyzés 
olvasható a reformkori „társadalomtudományi” kuta
tások módszereiről: „Szemere Bertalan urnák me
gyénk alispánjához küldött az iránti levele, hogy bör
töneink állapotjárói és a' foglyok száma és bűneik ne
meiről ’stb. bizonyos adatokat nyerhessen, mikre ala
pítva ’s minden megyékből hasonlót összeszedve, a' 
javitóházakról czélba vett tervét kellőleg kidolgozhas
sa. egész buzgalommal fogadtatván, a’ kívánt adatok
nak hivatalosan leendő kiadatása megrendeltetett, és 
Szemere Bertalan urnák, tisztelt barátunknak, e ' nagy 
és hasznos munkábani csüggedetlen szorgalma és fá
radozása jegyzőkönyvünkben illőkép méltányolta- 
tott.”25

Turócz megye a tavaszi közgyűlés alatti rablét
számról, majd a kodifikációs munkához készített rab
statisztikáról számolt be.26

Tizenkét törvényhatóságból csak l-l hír érintette a 
börtönügyet. Abaúj közgyűlésén elhangzott, hogy a 
rabok őrzése megoldhatatlan, az utcákon és magánhá
zaknál is látni őket. Békésből a közgyűlés eseményei 
között említették a rabok munkabérének kérdését és 
erkölcsi oktatásukra vonatkozó intézkedéseket. Csa- 
nádban „indítványba tétetett a' javitó-fogháznak [...] 
a ’ magányrendszer elvei szerinti behozatala, ’s ez üd
vös czél létesítésére -  mellynek megérlelését azonban 
jövő országgyűlésünktől kívánjuk és reméljük” 600 
forintot ajánlottak a tisztviselők. Fejér megyében a 
börtön elkészült tervét drágasága és kis befogadóké
pessége miatt elvetették, ezért új küldöttséget állítot
tak fel, amely felhatalmazást kapott az építkezés el
kezdésére. Ennek oka, hogy „börtöneink a’ legna
gyobb mértékben egészségtelen nedves földalatti mi
rigyfészkek.” A Jászkun kerület közgyűlése a nádor 
névnapi köszöntőjében megemlítette érdemeit a „rab- 
dolgoztató-ház" kapcsán. Pozsony választmányi je 
lentése szerint a tömlöcök „rósz karban” voltak. A 
dolgozóház megépítésével inkább megvárják az or

szágos választmány munkájának eredményét. A 
„Gyomirtó K.” szerint a bókái nemeseket azért Mun
kácson tartották előzetes letartóztatásban, mert 
Torontál megyében nincs megfelelő börtön, a megle
vő pedig „jelenleg düledező” „mirigy ’s bűnfertőül 
szolgáló.” Tolnából a börtönügyi választmánynak ké
szített statisztikát közölték. Az udvarhelyszéki beszá
molóból kiderül, hogy elhatározták a fogva tartottak 
elkülönítését, „különösen pedig a ' nőraboknak a’ fér- 
fiaktóli” különválasztását. Ugocsa közgyűlése támo
gatta a „rabdolgoztató-intézet” felállítását. Az ungi le
velező szerint egy többszörös visszaeső felakasztotta 
magát a magánzárkában. „Úgy vélem, ez is figyelmet 
érdemlő eset az uj börtön rendszer tervével foglalko
zók előtt.” Veszprémben a megyeház építése során 
felmerült, hogy a „czélirányos fogházakat” különvá
lasztva helyezzék el.27

A Vidéki levéltárczában 5 cikk foglalkozott börtön
üggyel. A komáromi tudósító szerint a rabok száma 
„nem csekély.” Hont levelezője az 1840. évi rabsta
tisztika közlése során erkölcsrontónak nevezte a töm- 
löcöket. Az Sz.-ből küldött tudósításban a tömlöc épü
lete még a rabok biztos őrzésére sem alkalmas, ezért 
„legfőbb ideje már büntetőtörvényekről ’s börtöneink 
czélszerű elrendezéséről gondoskodni.” A Sátoralja
újhelyről küldött beszámoló pontosította és cáfolta a 
korábbi információkat az előzetes letartóztatás foga
natosításáról. nem farkasverembe, hanem „a- magá
nos rendszer szerint épített” szobába zárták be a gya
núsítottat. Nagykárolyban a rabok erkölcsi oktatására 
nyilvános felolvasásokat tartottak vasárnaponként. A 
korábbi gyakorlattal ellentétben nappal dolgoztak az 
elítéltek, csak éjszakára zárták be őket.28

A Királyi városok köréből rovat 3 híre érintett vég
rehajtási kérdéseket. Temesvárról a fogházban kitört 
tífusz megfékezésére tett intézkedések hatékonyságá
ról számoltak be. A szabadkai levelező szerint ,,a’ 
poenitentiariai rendszer javítaná rabjainkat.” A töm
lőében közös elhelyezés volt, így egy gyermekölésért 
elítélt nő a büntetés ideje alatt 2 gyermeket szült. Be
számolt az elmúlt 10 év börtönnépességének összeté
teléről is. A bártfai levelező a botbüntetés zárt végre
hajtása kapcsán közölte az 1831-1840 közötti rabsta
tisztikát is.29

A ritkán jelentkező rovatokban 4 börtönügyi hír 
fordult elő. A „rövid közlések” egyik tudósítása sze
rint az udvarhelyszéki közgyűlés további intézkedésig 
a rabok nemek szerinti elkülönítéséről döntött. Egy 
hírben Vas megye börtönének „a’ sanyargatáson fe
lülemelkedő czélja van.” A rabok egy része a „dolgo
zóintézetben használtatik, mellynek szerkezetéről ta
lán lesz alkalmam még bővebben szólani.” Ugocsa 
közgyűlésén a „régóta tervezett rabdolgoztató-intézet- 
nek felállítása elhatároztatott.” Az erdélyi diétát meg
nyitó beszédében báró Kemény Ferenc tett említést a 
fogházakról.30

A Pesti Hírlap elsősorban belpolitikai lap volt, azon
ban minden számban közöltek olyan külföldi híreket, 
amelyek a magyar viszonyok között is jelentőséggel.



bírtak. így 13 börtönügyi hír is szerepelt, köztük 4 
Angliából érkezett. A Lordok Házában a börtönökben 
alkalmazott büntetésekről és az élelmezésről tárgyal
tak. Kelet-India egyik „javító fogházban” a folyamatos 
munka jó  hatással volt a rabokra és az „őrültház” fog
lyaira. A londoni tanácsnokok állítólag arról panasz
kodtak. hogy „az úgynevezett fenyitékházi halgató 
rendszer tömérdek sok embert őrültté tesz." Mindezt 
számadatokkal és egy „lélektani kísérlet" tapasztalata
ival is alátámasztotta a szerző. Az alsóházhoz is eljut
tatták kérésüket „a’ fogházakbani hallgató rendszer" 
ellenzői, ahogy erről később beszámoltak. Az előbbi 
hír feltehetően tévedésen alapult, amint az Szemere 
Bertalan Értekezőben közölt cikkéből kitűnik.31

Franciaországból Soult marsall aubumi szisztémát 
követő katonai fogházban tett látogatása során szer
zett pozitív tapasztalatairól számoltak be.32

A frankfurti laptól átvett cikk Solomon F. Sliebel 
tanácsos börtönügyi elképzeléseit tartalmazta. A fog- 
vatartottakat különböző szempontok alapján elkülöní
tenék egymástól (vádlott-elítélt, nem. életkor, maga
viselet). Stiebel a „magányos elzárást, némi tagadha
tatlan kárai mellett is szükségesnek tartja,” de a „ra
bok nappal együtt dolgozhatnak, ’s közös erkölcsi és 
műipari oktatásban részesülhetnek.”33 Poroszország
ban egy hír szerint „a’ nevezeteseb büntető intézetek 
igazgatóiból álló bizottság ült össze uj rendszer kidol
gozására." Később arról tudósítottak, hogy hazaérke
zett az angliai börtönök tanulmányozásával megbízott 
küldöttség, amelynek tagja volt „a' börtönügy körül 
annyi érdemmel koszorűzott Július clr. is."34

A norvég országgyűlés elé került újra a király által 
nem szentesített biintetőkódex. majd „ezt követi a’ 
börtönjavitási törvény, éjszakamerikai mód szerint."35

Stockholmban új bizottságot neveztek ki a korábbi 
büntetőtörvény-javaslat átdolgozására, valamint arra. 
hogy ,,a’ börtönjavitás és törvényszéki eljárás iránt is 
tervet készítsen.”36

A portugáliai hír a túlzsúfoltság és az éhezés miatt 
kitört börtönlázadás véres leveréséről tudósított.37 
Spanyolországban a fogházakban folyó munkáltatás 
megszüntetését követelték, „mert ezek a gyáriparnak 
kárára vannak.”38

A rovat legérdekesebb híre „Olaszhonból” érkezett. 
A Firenzében tartott büntetőjogi kongresszus börtön- 
rendszert érintő kérdéseit és ezek vitáját tették közzé. 
A konferencián részt vett Mittermaier, Ronchivechi. 
Petitti. a toscanai nagyherceg és miniszterei is. A fel
vetett kérdések megválaszolására bizottságot hoztak 
létre, amely a következő évben Padovában tartandó 
összejövetelre készítette el jelentését.39

Az Értekező rovat a tudományosabb hangvételű, 
fajsúlyosabb cikkeknek adott teret, amelyek az aktuá
lis témához nyújtottak elméleti hátteret.40 A szabad
ságvesztés végrehajtásával 5 közlemény foglalkozott. 
Kenessey Kálmán részletesen ismertette a korabeli 
tömlöcöztetési feltételeket, a bűn iskolájának nevezte 
ezeket az intézményeket. A börtönügyi mozgalom jel

szavai tűntek fel írásában: a javítás és a magányrend
szer után egy szorgalmas polgár lép majd ki a börtön
ből. Szerinte késve érkezett el ez az eszme Magyaror
szágra. „de mégis eljutott.” Úgy gondolta, hogy keve
sen értik ezeket a jelszavakat, többen csak üresen han
goztatják. Megállapította, hogy a philadelphiai rend
szer nyomán épült Tolna megye, Komárom és Kassa 
börtöne, és több ilyen építése is folyamatban van. Lel
kesen üdvözölte a börtönügyi kodifikációt, majd kö
zölte. hogy a botbüntetés híveinek hiába említik 
Bentham és Beccaria nevét, csak nevetés a válasz.41

Zoltán János is hasonlóan vélekedett a tömlöcök- 
ben uralkodó állapotokról, érvelt a teljes büntetőjog 
mielőbbi törvényi szabályozása mellett. A korabeli 
romantikus elgondolásoknak megfelelően kifejtette, 
hogy a nevelés lenne a legjobb eszköz a bűnözés le
küzdésére, de amíg ez nem érezteti hatását, addig a 
kodifikált büntetőjogra kell hagyatkozni. Szerinte 
mindezek „nem újdonságok, mert ezen eszmék szerte 
tenyésznek a’ jobb jövendőt váró. ’s eljőni segítő pol
gárok kebelin.” Kiegészítésül közölte Pozsony várme
gye első negyedéves börtönstatisztikáját is.42

Szemere Bertalan július elején megjelent tanulmá
nyában megkísérelte tisztázni a két nagy börtönszisz
téma jellemzőit, mivel „ez életügy körül, saját 
próbálataink hiányában” külföldi tapasztalatokra és 
híradásokra kell hagyatkozni. Egy angliai hír három
féle közlésén keresztül mutatott rá a terminológiai za
varokra. A Jelenkor 44. számában „néma börtön.” a 
Pesti Hírlap június 2-ai számában „hallgatórendszerű 
börtön” az Allgemeine Zeitung 151. számában pedig 
„javitóintézet” szerepelt. Az első magyarításból az 
következik, hogy az angolok az összes új börtönrend
szer ellen vannak, hiszen a kifejezés illik a hallgató 
rendszerre és a magányrendszerre is. A második hír
ből úgy tűnik, mintha csak egy ilyen intézet lenne, va
lójában 3 van. de teljesen magányrendszerű még nin
csen. A hír így egyértelműen a hallgató rendszer ellen 
foglal állást. A harmadik közleményben is csak az 
egyik fogházat nevezték meg a 3 közül. Szemere sze
rint kérdéses, hogy az őrültek megjelenésének oka-e a 
javítóintézet. Kossuth egy vezércikkében is hivatko
zott erre az angliai hírre, ezért Szemere óva intett at
tól, hogy ilyen bizonytalan adatokra alapozzák az ol
vasók a börtönügyi nézeteiket. Kijelentette, hogy 
„tisztán ’s határozottan a ' munkával összekötött ma
gányrendszer mellett vagyok.” Majd az olvasók fi
gyelmébe ajánlotta a két rendszerről írt munkáit. A 
szerkesztő hosszabb megjegyzést fűzött a cikkhez, 
amelyben a Szemere által javasolt rendszerrel szem
beni érvekre figyelmeztetett, és megfontolásra aján
lotta Edwcirá Livingston művét.43

Bodon Abrcihám Gömörből két hosszabb tanul
mányt is szentelt a börtönügyi statisztikának, mond
ván, hogy a kodifikációs bizottság részére bekért rab
statisztika összeállításával megbízott megyei választ
mány tagjaként tevékenykedik. Összeállítást közölt az 
elmúlt év fogva tartottjainak bűncselekmény, vallás és



rendi állás szerinti megoszlásáról. Az elkészített be
számoló teljes anyagát nyilvánosságra hozta, a rova
tok értelmezési problémáival együtt.44

Még a hirdetési rovatban is találunk börtönügyi vo
natkozásokat, ahol Bállá Károly könyvének reklámja 
érdemel figyelmet.45

A HAZAI BÖRTÖNVISZONYOK 
FELTÁRÁSA
A Pesti Hírlap legfontosabb jellemzőjének tartják a 

korabeli tömlöcökben uralkodó viszonyok részletes és 
néha romantikusan túlzó bemutatását. Majdnem min
den börtönüggyel foglalkozó hazai közlemény érintet
te az aktuális végrehajtási viszonyokat. A börtönök 
rossz állapotáról, embertelen elhelyezési körülmé
nyekről és zsúfoltságról több helyről számoltak be. A 
hajdúkerületi tudósító szűknek minősítette a börtönt, a 
somogyi és a borsodi levelező viszont felismerte en
nek okait is. Záborszky Alajos a lassú törvénykezés, 
vagyis az évnegyedes törvényszékek mellett a botbün
tetés visszaszorulásában látta a másik összetevőt. A 
közös elhelyezés sok gondot okozott, a szabadkai tu
dósító szerint a börtönben mindennapos volt a rabok 
közötti nemi kapcsolat. A baranyai tömlöc a föld alatt 
volt. amelyet veremnek nem lehet nevezni.46

Az elhelyezési körülmények és az általános pénzte
lenség több egészségügyi problémát okozott. A 
Frankenburg Adolf által néhány szóval lefestett töm
löc halálos veszedelmet jelentett a fogvatartott számá
ra. Nem volt megfelelő az élelmezés, nem volt orvosi 
ellátás. Pest megyében és a berencsi uradalomban a 
rabok magukat élelmezték, ami komoly fegyelmezési 
problémát okozott. A torontáli levelező „mirigy ’s 
bűnfertő." a fejér megyei tudósító pedig „mirigyfé
szek" néven említette a tömlöcöt. Bihar vármegye ve
zetői egész nyáron attól rettegtek, hogy a hőség miatt 
járvány tör ki. Félelmük nem volt alaptalan, hiszen 
Temes megyében csak nagy nehezen tudtak úrrá len
ni lífuszos megbetegedéseken.47

A vázolt körülmények szinte lehetetlenné tettek 
bármilyen érdemi nevelő munkát. Az adminisztráció 
hiányosságai miatt előfordult Bihar megyében olyan 
őrizetes, akit kísérő irat nélkül zártak be. Hont megyé
ben pedig tébolyodottat. süketnémát, sőt katonának 
áhítottat is találtak a tömlőében.48 A legnagyobb 
problémát a rabok biztonságos őrzése jelentette, hi
szen a düledező épületekből, motiválatlan és képzet
len őrszemélyzet mellől igen könnyen megszöktek a 
fogvatartottak.49

A korábbi szokásoknak megfelelően közös volt az 
elhelyezés.50 Ebből fakadt az a közkeletű és teljesen 
megalapozott állítás, hogy a tömlöc a „bűn iskolája,” 
a kisebb cselekményért elítélt a „bűn clynicájában [...] 
van gyakorlaton.” Ez a rendszer többek szerint csak a 
bűnözők „képzését” szolgálja, semmiképpen sem a 
társadalom érdekeit.51

A kortársak felismerték a problémákat, és kísérletet 
tettek ezek megoldására. Legkönnyebben kivitelezhe
tő a fogvatartottak valamilyen szempontú elkülönítése 
volt. A Hajdúkerületben és Komáromban az előzetes
ben levőket. Udvarhelyszéken a nőket és a férfiakat 
különítették el. Nem tudjuk, hogy Zemplénben milyen 
okok miatt helyeztek valakit magánzárkába.52

A modern elvek gyakorlati alkalmazását kell látni 
abban, hogy egyre nagyobb figyelmet szenteltek az el
ítéltek nevelésének és lelki gondozásának. Komárom
ban minden felekezetnek külön tartottak istentisztele
tet. Baranyában és Békésben is lépéseket tettek az er
kölcsi oktatás bevezetésére, Szatmár vármegyéből 
már a vasárnapi felolvasások látható eredményeiről 
szóltak.53 A megvalósításhoz azonban sem igazi kon
cepció, sem alkalmas személyzet nem volt.

A rabok munkáltatása sem volt új jelenség, de a tu
dósításokból kitűnően már nem a korábbi testsanyar
gató célokra vagy anyagi szempontok miatt alkalmaz
ták. Nemcsak a tartási költségek megtérülését látták 
benne a szerzők, hanem egy új büntetési cél megvaló
sításának az eszközét. Ezt legjobban egy komáromi 
levelező fogalmazta meg: „az illy kóboréletűeket ja 
vítva tanítani is kell életmódra, mellyet kiszabadulá
sok után megragadhassanak.” A munkához szoktatást 
jelölték meg többen a börtönben történő foglalkozta
tás céljának. A kapcsolódó hírek többsége Vas me
gyéből érkezett, ahol azért nem adták a műhelyt ha
szonbérbe. mert nem bevétel szerzése végett, hanem 
nevelési céllal hozták létre. Feltételezhetően a korabe
li viszonyok között ezt igen sikeresen teljesíthették, 
hiszen egy hír a börtönben tanult szakmával boldogul
ni képes elítéltről is beszámolt. Ugocsában még csak 
terv volt a munkáltatás, ezzel szemben Pozsony me
gyében és a Jászkun kerületben már létezett „dolgozó
ház.” Békés megyében a rabok munkabérének „hova 
fordítása” szerepelt a közgyűlés napirendjén.54

Persze a régi szokások is tartották magukat, hiszen 
Biharban. Beregben és Temes megyében még a hagyo
mányos közmunkákat is végezték, mint utcaseprés, 
vízhordás. Biharban munka közben nem ügyeltek 
eléggé az elítéltekre, akik több szobát is feltörtek a 
megyeházán.55

A FOGHÁZJAVÍTÁS ESZMÉJÉNEK 
MEGJELENÉSE
A lap szerzői által felvázolt tömlöc-kép megváltoz

tatásához két lehetséges megoldás állt rendelkezésre, 
az egyik a teljes büntetőjogot átfogó kodifikáció meg
valósítása, amely csak hosszabb távon hozhatott ered
ményt. A másik lehetőséget a törvényhatóságok önál
ló intézkedései jelentették, például helyi börtönök 
építése.56 Ez a két koncepció a Pesti Hírlapban párhu
zamosan jelent meg és több ponton érintkezett, mint 
például a rabstatisztikák területén. Az önálló börtön
ügyi kódex létrehozása megkívánta a külföldi szak-



munkák és gyakorlat ismeretét, hiszen hazai pozitív 
tapasztalat nem állt rendelkezésre. Feltételezte, hogy 
az olvasók tisztában legyenek a tényleges hazai viszo
nyokkal. a frissen megjelenő magyar börtönügyi iro
dalommal, a szakterminológiával és a nagy elméleti 
rendszerekkel. Emellett a vármegyék élve jogukkal 
megpróbáltak változtatni a már-már tarthatatlan vi
szonyokon, bizottságokat alakítottak és megkezdték a 
régi tömlöcök modem börtönné alakítását.

A TÉNYLEGES VISZONYOK 
FELTÉRKÉPEZÉSE,
A BÖRTÖNSTATISZTIKÁK
Az országos modernizációs programhoz (kodifiká- 

ció) és a helyi kezdeményezések megvalósításához 
egyaránt szükség volt a tömlöcökben uralkodó valós 
állapotok felmérésére. Ehhez nem volt elegendő egy- 
egy rémisztő eset bemutatása, vagy a börtön ..mirigy
fészek” esetleg „bűnoskola” kifejezésekkel való jel
lemzése. Konkrét információkra volt szüksége mind 
az országos választmánynak, mind a megyei rendek
nek.

A korábbi megyeleírási hagyományokat követve a 
tudósítók kezdettől fogva beszámoltak a megyei és 
uradalmi tömlöcökben levő rabok számáról. Két korai 
vezércikkben Kossuth utalt is arra. hogy szisztemati
kusan gyűjtik az ilyen jellegű adatokat.57 Két nagy 
csoportra lehet bontani a Pesti Hírlapban megjelent 
börtönügyi statisztikai adatokat. Az első típusba so
rolhatók az éppen börtönben lévőkre vonatkozó ada
tokat és a legutóbbi törvényszék működése alatt befo
gónak számát és bizonyos szempontok szerinti meg
oszlását bemutató közlemények. Összesen 19 ilyen 
hír jelent meg, egy-egy a Fővárosi újdonságok és az 
Értekező rovatokban, kettő a Vidéki levéltárczában és 
15 a Megyei dolgokban. Néha csak az összlétszámot 
jelölték meg, mint „Sebők" Bajáról, máskor az évne- 
gyedes törvényszékekre készített kimutatásokról 
küldtek adatokat, mint Lukács György Biharból. Utal
tak arra. hogy a korábbi ügyész nem készítette el a kö
telező féléves rabtabellákat.58 A közlési szempontok 
és az egyes bűncselekmények jelölésére vonatkozó ki
fejezések nem voltak egységesek. így például a nyitrai 
„gyermekölö” és a turóczi „magzatgyilkos” akár 
ugyanolyan bűncselekményt (magzatelhajtást vagy 
csecsemőgyilkosságot) is elkövethetett. Hasonlóan 
tisztázatlan a 11 bácsi „kóbor szökevény" és az 1 nyit
rai „csavargó" cselekménye közötti eltérés, nem is be
szélve a több helyen előforduló „kicsapongó nemes” 
meghatározással. Legtöbbször csak az éppen börtön
ben lévőket említették, de a büntetés nagysága már 
nem szerepel, így a kapott információk sem vethetők 
össze.

Sokkal pontosabb képet kapunk a második cso
portba tartozó adatsorokból és rövid elemzésekből, 

—...amelyeket a tudósítók az év második felétől kezdtek 
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közölni. Ezek a börtönügyi javaslat kidolgozásához 
összeállított statisztikák inkább csak a korabeli börtö
nök állapotának, mintsem az általános bűnügyi hely
zet megismeréséhez használhatók.59 A felmérés célja 
a börtönnépesség nagyságának és területi eloszlásá
nak meghatározása volt, ezért kizárólag abszolút szá
mokat tartalmazott, így önállóan más jelenségek vizs
gálatára (pl.: fogvatartotti ráta) nem alkalmas.60 Ti
zenkét ilyen tudósítás jelent meg, két-két híradás a 
Királyi városok köréből és az Értekező rovatban. 8 
pedig a Megyei dolgokban.61 Ezek alapján kizárólag 
a statisztikai irodalomra tekinthető érvényesnek Hoóz 
István megállapítása, hogy „a kortársak közül csak 
Fényes Elek tett erről említést.”62 A kétszer szereplő 
Bács megye azért érdekes, mert a korábbi hír szerint 
a szükséges adatokkal nem rendelkeztek, nem őrizték 
meg a korábbi rabtabellák másodpéldányait. A bártfai 
tudósítás pedig jól mutatja a szabad királyi városok 
szerepének csökkenését, hiszen két évben egyetlen 
rabjuk sem volt, és legfeljebb négy rabot tartottak 
egyszerre fogva. Külön kiemelést érdemel a gömöri 
levelező, Bodon Abrahám két tanulmánya, amely 
nem csak egyszerű adatközlésre szorítkozott, hanem 
magyarázatot keresve néhány jelenségre elemzett is. 
A júliusi közleményében már felvetette, hogy a ne
messég körében legalább kétszeres a kriminalitás, 
mint a nemteleneknél. A katolikusok nagyobb aránya 
ellenére nem tulajdonított jelentőséget a vallási meg
oszlásnak. Második cikkében nemcsak a teljes adat
sort közölte, hanem magyarázta is az egyes rovato
kat. Kiemelte, hogy a rablétszámot állapították meg. 
ettől eltérő az adott évben elítéltek létszáma, nem vet
hetők össze a korábbi közleményekkel. Megállapítot
ta. hogy a kisebb lopásokat általában vagyontalanok 
követték el. a „marhalopók” között viszont a neme
sek szerepeltek nagyobb arányban.

Korábban ezek az adatok nem váltottak ki különö
sebb érdeklődést, néhány vármegyében rendszeresen 
elmaradtak a rabtabellák elkészítésével, máshol nem 
őrizték meg azokat. Most viszont hirtelen fontossá 
váltak a rablétszámról és az elhelyezési körülmé
nyekről szóló ügyészi és választmányi jelentések. A 
romantikus „rettenetes tömlöc” felvázolása ráébresz
tette a közvéleményt és a megyei rendeket a tényle
ges állapotokra. Önmagában ez még nem volt elegen
dő a változtatáshoz. Nem rendelkeztek információk
kal saját börtöneikről, még azt sem tudták, hogy mek
kora befogadóképességű intézetre lenne szükségük. 
Ezeknek a statisztikáknak az elkészítése, az adatok 
összeszedése és bizonyos fokú értelmezése tette lehe
tővé, hogy helyi szinten bármilyen ideiglenes vagy 
végleges változtatást végrehajtsanak.

HELYI MEGOLDÁSI KÍSÉRLETEK
A vármegyei nemesség ráébredve lehetőségeire a 

megismert reformelképzeléseket azonnal meg akarta 
valósítani.63 A döntés előkészítését a börtönügy javí



tására választmányokra bízták. A Hajdúkerületben 
márciusban küldtek ki választmányt, amely a nyári 
közgyűlésre be is nyújtotta javaslatát. Bars megyéből 
a korábbi bizottság késlekedéséről számoltak be. majd 
a benyújtott javaslatot ismertették. Mindkét helyen az 
országos döntés előtt csak apróbb javításokat láttak 
szükségesnek. Pest vármegyében két különböző vá
lasztmány munkáját is érintette a kérdés, egy „börtön
javítási” javaslatot a Nyáry Pál eljárásjogi indítványá
val foglalkozó bizottsághoz utaltak. A novemberi 
közgyűlésen pedig a megyeház építését szervező vá
lasztmány jelentése nyomán jelöltek ki újabb küldött
séget. Fejér megyében a korábbi terveket a bizottság 
elvetette, ezért új választmányt küldtek ki szokatlanul 
nagy hatáskörrel. Nemcsak terveket kellett készíttet
niük, hanem alkalmas telket kellett vásárolniuk és a 
megállapított költségvetési keretből meg kellett épít
tetniük a „javító- és dologházat".64

A börtönügyi modernizáció leglátványosabb eleme 
az új, korszerű börtönépületek emelése. A reformkor 
végén több helyen kezdtek terveket készíteni, építkez
ni. amely néha zavart okozott. Hont megye tudósítója 
lelkesen összegezte az eddigi fejleményeket: „embe
ribb börtönépítés áll előttünk." Kenessey Kálmán örö
mét fejezte ki, hogy „több épülő ’s építendő dologhá
zak" igazolják a magányrendszer eszméinek elter
jedését.65

A legtöbb törvényhatóság csak az építkezés elhatá
rozásáig vagy a tervek megrendeléséig jutott el. 
Ugocsában a „régóta tervezett rabdolgoztató- 
intézetnek” a felállításáról határoztak. Csanádban a 
tervbe vett magányrendszerű intézményre -  hasonló
an a korábbi komáromi megoldáshoz -  már gyűjtést is 
szerveztek. Hont közgyűlésén az elkészültek közül a 
„lévai építész" tervét fogadták el. Pest megyében és 
Veszprémben a megyeháza építése közben vetődött 
fel, hogy nem kellene-e esetleg külön börtönt építeni. 
Baranyában az elkészült terveket a Helytartótanács 
elé terjesztették jóváhagyásra. A torontáli levelező pe
dig a bókái nemesek Munkácson történő fogva tartása 
miatt kialakult hírlapi vitában kijelentette, hogy azért 
kellett elszállítani az elítélteket, mert nincs alkalmas 
börtönük. A helyi fogház építését ugyanis többször 
elhalasztották.66

Az építkezések megkezdésének közvetlen előké
születeiről számoltak be Beregből, Fejér és Bars vár
megyéből. A telek megvásárlását és az építőanyagok 
téli összehordását említették a levelezők. Öt közle
mény alapján a törvényhatóságok körültekintően jár
tak el, nem szaladtak elébe az országos börtönügyi vá
lasztmány döntésének, hanem elhalasztották a munká
latokat. Pest és Bács megye tudósítója szerint a töm- 
löcök bármely rendszernek megfelelően kis költség
gel átalakíthatok. A Hajdúkerületben, Pozsony és 
Bars megyében a kiküldött megyei választmányok ja
vaslatait félre tették, mert még nem született döntés a 
szisztémáról. Addig is csak a legszükségesebb átala
kításokat végzik el. Hajdúböszörményben az előzetes 
letartóztatottaknak külön szobát építenek, Bars me

gyében egy meglévő épületet alakítanak át. Pozsony
ban felhagytak a „dolgozóháznak építésével,” csak a 
tömlöcöt építik meg és a megyeházát újítják fel. A 
szerző börtönépítési kérdésekben összefogást sür
getett.67

Felépült és használatba vett börtönről három hely
ről értesülhettek az olvasók. Az új komáromi intézetet 
három híradásban említették, a vasi levelező szerint 
„kis pokolnak” nevezték a betyárok a frissen épült 
börtön „munkaházát” A Fővárosi újdonságokban 
megjelent, hogy a „katonatömlöcz építése” májusban 
be fejeződött.6X

Érdekes Kossuth Lajos álláspontja a börtönépítési 
lázzal kapcsolatban, rámutatott ugyan két fontos je 
lenségre, de nem vont le belőlük megfelelő következ
tetést. Világosan látta, hogy a vármegyék önálló „álla- 
mocskák” módjára kívánnak reformlépéseket megten
ni, minden törvényhatóság egymaga akar kisdedóvót, 
takarékpénztárat létesíteni és börtönt építeni, holott 
ezek jelentős része meghaladja anyagi lehetőségeiket 
és gazdaságosan nem működtethető. A Büntetőjog cí
mű vezércikkében Fejér vármegyét hozta fel példa
ként a szerkesztő, és sajnálatát fejezte ki. hogy nem 
fogtak össze a már előbbre járó Komárommal. Jogtör
téneti szempontból lényegesebb az a felismerése, 
amelyet a Nyáry-féie törvénykezési javaslat körüli po
lémiában említett. Kossuth egyértelműen a megyei 
hatáskör legszélesebb értelmezése mellett állt ki. és 
ezt azzal kívánta alátámasztani, hogy a vármegyék 
„még itt dolgozó-, amott magány-fogházak épít- 
getésével a’ büntető-rendszeren gyökeres módosítá
sokat jogszerűn tesznek."69 A kijelentés elismerte, 
hogy a törvényhatóságok megelőzik az országos dön
téseket és tulajdonképpen eleve lehetetlenné teszik az 
egységes büntetőjogi szabályozást. Kossuth itt meg
állt, feltételezhetően politikai-taktikai okokból nem 
gondolta végig a kérdést. Az országgyűlési határoza
tot igénylő tárgyak, mint a büntetőjogi kodifikáció 
„helyi megelőzése,” a reformerek által óhajtott polgá
ri államberendezkedés legfontosabb talpkövét, a jog- 
biztonságot ásta alá. A municipalista álláspontot hir
dető szerkesztőnek viszont nem állt érdekében a me
gyei kezdeményezések visszafogása, hiszen így saját 
tömegbázisával került volna szembe.

ÖSSZEFOGLALÁS
A Pesti Hírlap első évfolyamában a börtönügyi kér

dések fontos szerepet játszottak. Az uralkodó állapo
tok egyszerű felmérésén, vagyis a kora újkori hagyo
mányokat folytató tömlöc bemutatásán kívül a szer
zők viszonylag nagy tájékozottságról tettek tanúbi
zonyságot, ismerték a külföldi tapasztalatokat. A ter
minológia kialakulatlansága ellenére többé-kevésbé 
pontosan írták le az országos és a helyi fogházjavító 
mozgalom célkitűzéseit. Rendszeresen és behatóan 
tudósítottak a helyi börtönügyi modernizáció lépései
ről, a vármegyei bizottságok munkájáról és a börtön
építkezésekről.
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