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1. Megannyi fogalom örvénye ragadja magával 
a börtönüggyel foglalkozó szakembert, amikor az 
újabbkor börtöneinek jellemzőit próbálja sorra venni. 
Nagyon nagy a csábítás arra, hogy a hagyományos 
funkciókat, a tradicionális eszmei és a tárgyi szimbó
lumokat valamilyen módon -  legalább fejlődési ívük 
mentén -  rendszerezni legyünk képesek, hogy végül 
mindeme kavargásból valamilyen tisztább kép rajzo
lódjék ki. Napjainkban még ennél is nagyobb elszá- 
nás vezérli azokat a szakembereket, akik a büntetési 
rendszer alatt egy jó  évtizede váltakozó intenzitással 
fortyogó „kodifikációs üstjébe” valamilyen megha
tározó, lényeges, de legalább hasznosítható elemet 
akarnak bedobni.

Természetesen aligha lehet bárki is mentes mind
azoktól a vonzásoktól, amelyeket olyan régi -  mond
hatni bevált -  börtönügyi alapfogalmak jelentenek, 
mint a társadalom védelme a kirekesztés, elkülönítés

Kabódi Csaba

A  börtön jelképes 
funkciói

révén, másrészről a bűnelkövetők jobbítása, J ó v i
seletre”, munkaszorgalomra szorítása, korszerűbben 
fogalmazva: a fogvatartottak oktatása, képzése, fog
lalkoztatása, valamint az olyan büntetéstani teóriák 
hirdetése, amelyek lényegüket tekintve az elítéltek 
társadalomba való visszavezetését: reszocializáció- 
ját-reintegrálását célozza.

Véleményem szerint viszont jobb lenne abból kiin
dulni, hogy a börtön jelképekben megjelenő funkciói 
„születésével” egyidejűek, s épp’ ezek adják lényegét
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-  ezek különböztetik meg az összes többi büntetési 
nemtől. Ebben a megközelítésben a börtön, mint mo
dem kori szabadságvesztés-büntetés, a bűn „általá
nos egyenértékeseként” jelenik meg. Korai jellegze
tességeinek egy része az idővel eltűnt vagy átalakult, 
módosult, de jó  néhány alaptulajdonságát napjainkig 
megőrizte. így könnyen 
belátható, hogy ha az óvat
lan kodifikátor, aki figyel
men kívül hagyja a börtön 
alaptermészetét, és egy
szerűen -  csak mint egy 
büntetöpolitikai eszközt -  
tologatja szankciórendszer 
nevű „sakk-táblán”, aligha 
számíthat bármiféle „pozi
tív” pönológiai eredmény
re, mi több, esélye sem 
lesz a börtön „veleszületett 
rendellenességeinek” el
lensúlyozására.

A modem börtön szüle
tési időpontja valóban bizonytalan, attól függ, hogy 
melyik ország, melyik „anyakönyvi bejegyzését” fo
gadjuk el. Egykoron szinte versenyeztek az államok 
és a városok, hogy melyiknél épül fel az első, a felvi
lágosodást, a modernséget és emberiességet egyará
nt jelző, javító börtön. A belgák elsőként -  Szemere 
Bertalan közlése szerint' -  az 1775. évi alapítású gan- 
di (genti) intézetet jelölik meg, 
az angolok Howard munkássága 
nyomán sorra (1774-ben, 1779- 
ben) kiadott rendeletekben vélik 
felfedezni az újkori javító börtön 
eszméjét. A szakmában legelter
jedtebb nézet szerint az elsőség 
a „magános kamrák” ideáját tör
vénybe iktató Pennsylvaniát illeti 
meg (1790).2

A börtönhistóriában már kü
lön rendszerként számon tartott 
magány- és hallgató rendszer 
„mintapéldányait” Eszak-Ame- 
rika szolgáltatta: Aubum (New 
York szövetségi állam) 1823-ban,
Pittsburg 1826-ban, illetve Phi
ladelphia 1829-ben. Nem akarok 
ünneprontó lenni, de azt gondo
lom, hogy nem az „elsőség”, a 
születés dátuma a lényeges, ha
nem létrejöttének „hogyanja”.

A börtönbüntetés megszületése 
nem egyszerűen „csak” a polgári 
átalakulás büntetőjogi kísérője
lensége volt. A halálbüntetés, a kínzás, a testi bünte
tések eltörlése már a felvilágosodás gondolatkörében 
sem csupán szűk szakmai követelésként fogalmazó
dott meg, hanem az általános emberi szabadságjogok 
egyetemes követelését jelentette; önálló politikai
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tartalmat kapott. S a győzelem nyomán sem szimpla 
„szankciócsere” történt. Valami olyasmi történt ek
kor, ami az államilag szervezett társadalmak törté
netében addig még sohasem: nem isteni kinyilatkoz
tatás és nem királyi akarat, hanem a szabad emberek 
közössége húzta meg a bűn határait, és határozta meg

a vétkezők büntetéseit.
Az utókor főként Fou- 

cault-t olvasó, jóval 
szkeptikusabb része kissé 
másként emlékszik erre a 
sorsfordító korra: „ ...ho
gyan lehetséges [hogy az 
új rend] a büntető hatalom 
a kényszerítő, testi, elszi
getelt, titkos, adminisztra
tív modellt”3 választotta, 
amely nem a bűnös képze
tére akar hatni, hanem csu
pán a test dresszírozása ré
vén akarja begyakoroltatni 
vele a helyes magatartást. 

Merthogy ez maga a börtön: magas falak, sivár kör
nyezet, formaruha, irányított mozgás, csend és külö
nösen fegyelem.

Valóban szép, mi több magasztos gondolat mind
az, ami 1791-ben a francia Alkotmányozó Nemzet
gyűlésben az új büntető törvény vitájában elhangzott: 
„A büntetésnek lehetőleg hasonlítania kell a bűncse

lekmény természetéhez a célból, 
hogy a bünhődéstöl való félelem 
a lelket minél messzebbre vigye 
az úttól, ahová az előnyös bűn- 
cselekmény kilátása vezette”. 
Másutt: „Pontos kapcsolatot kell 
teremteni a vétség természete és 
a büntetés természete között...” 
Megint másutt szinte kriminoló
giai igényesség szólal meg: „Ás
sunk le egyenesen a rossz forrásá
ig. Törjük össze a bűncselekmény 
képzetét megelevenítő rugót.” S 
egy szintén megszívlelendő gon
dolat: „A büntetés átalakít, módo
sít, jeleket állít fel, gátakat emel. 
Mi volna a végérvényes bünte
tés haszna? Az olyan büntetés, 
amelynek nincs vége, önmagának 
mond ellent....”4

A fenti elképzelés szerint a 
büntetés egy olyan eljárás, amely 
újraminősíti az egyéneket, mint 
jogalanyokat, a képzetre hat és a 
bünhödés nyilvánossága biztosít

ja a társadalomban a védendő érték legáltalánosabb 
elfogadását. Ma tudjuk, ez legfeljebb utópia marad
hatott a 18. század végén, jobbára csak látomás, mint 
a mindennapi igazságszolgáltatást megalapozó teó
ria.

A  g a n d i  (g e n ti)  b ö r tö n  a la p r a jz a



Mégsem ment veszendőbe a gondolat, még ha a 
közvetlen szellemi kapcsolat nem is lenne egyköny- 
nyen igazolható. Egy évszázaddal később, az em
berrel. szellemi és mentális képességeivel, illetve a 
társadalommal, annak rétegződésével, mozgásával 
kapcsolatos ismeretek felhalmozódása már nem tet
te illuzórikussá a korai kriminológiai tanok megfo
galmazását, amelyek már vállalkozni mertek arra, 
hogy „leásnak a rossz forrásáig”, s gyógymódot is 
javasoljanak. Az „alapító” 
atyák spirituális sejtése 
egy évszázad múltán elin
dult a megvalósulás felé, 
s ma megszámlálhatatlan 
kriminálpedagógus, pszi
chológus, szociológus stb. 
és ezek társulásai foglala
toskodnak a bűnös lélekkel 
és bűnös képzetekkel.

Egyébként is a felvi
lágosodás állameszmei 
programja szerint felépü
lő alkotmányos rendben 
csak az tűnt igazságosnak, 
ha a törvényben elismert, 
s egyenlően kiosztott jo 
goktól való megfosztást 
nyilvánították büntetéssé. Amiből -  a törvény betűje 
szerint -  mindenki egyaránt részesült: az a szabad
ság, a személyi szabadság volt. így került a büntetési 
rendszer középpontjába a „börtön”. A közvélemény 
és a jogász felfogása találkozott: a bűntett súlyához, 
veszélyességéhez való -  időtartamában és szigorá
ban való -  hajlíthatóságában az igazságosság minél 
jobb megközelíthetőségét vélték felfedezni. Továb
bi előnyét jelentette az, hogy a végrehajtása alatt is 
alakítható, módosítható. A börtön bezár, kiszakítja a 
bűnöst, és elszigeteli a társadalomból, de a kiszabott 
idő eltelte után rendre visszabocsát a közösségbe. 
A korábbi korszakokban igen nagy gyakorisággal 
alkalmazott testen végrehajtott -  halál, testcsonkító 
-  büntetések a véglegesség erejével és érvényével 
sújtottak le. A szabadságvesztés ebben is új: ideigle
nes és átmeneti jellegű.

2. Nem tűnik feleslegesnek az, ha összefoglalom a
börtön veleszületett sajátosságait:

a) A „börtön” a „felvilágosult” ember alkotta, a
szekularizált bünösségi elven alapuló büntető rend
szer központi eleme, amely az elismert jogtól való 
fosztás reciprocitásában gyökerező büntetés logikáját 
követte, s harmonizált a közösség természetes igaz
ságossági érzetével -  lényegében -  egy „tökéletes 
büntetésként” látott napvilágot.

b) E racionálisan felépített és alaposan átgondolt 
jogintézmény megkövetelte az ehhez méltó végrehaj
tási forma kialakítását. A 19. század középét a bör
tönügyi szakirodalomban a tökéletes börtönrendszer 
keresésének korszakaként jegyzi. Jelenleg felesleges

a históriai ívük bemutatása, elégséges néhány máig 
érvényes sajátosságukra utalni:

ba) Először is, mindegyik börtönrendszerben nagy 
gondot fordítottak az elítéltek „elkülönözésére”. A 
magányrendszer elvben végig különtartotta az el
ítélteket, a hallgatórendszerben, a második fázisban 
a közös munka alatt is tilos volt a beszéd. A legösz- 
szetettebb rendszerek, az angol és ír rendszer kezdő 
fázisa a magánelzárás volt, s közös tevekénységek

során emitt is kerülni kel
lett a felesleges beszédet.
E megoldás mögött az -  a 
19. században nyílván he
lyeselhető -  alapgondolat 
húzódott meg, hogy a bör
tönbe zárt -  tehát a bíróság 
által elítélt -  gonosztevőket 
egymás káros hatása alól ki 
kell vonni. Számukra a he
lyes magaviseleti mintát a 
börtön igazgatójától kapott 
intés, a lelkésszel és a taní
tóval való kapcsolat bizto
sította.

bb) Másik sajátossága 
az volt, hogy az újítások a 
„kísérletező” kedvű angol

szász országokból, elsődlegesen az Észak-Amerikai 
Egyesült Államokból indultak ki. [Európában a kí
sérletezésre csábító ötleteket az erősödő jogállami 
garanciarendszer -  legalábbis véleményem szerint 
-  igyekezett kellő kontroll alatt tartani.]

be) A harmadik jellegzetesség a börtönmodellek 
egyetemessége, s az, hogy szinte láncreakciószerü- 
en terjedtek el az újabb és újabb börtönrendszerek a 
civilizált világban. A 19. század első harmadában Eu
rópa legtöbb országából -  általában keletről nyugat 
irányába illetve Amerikába nagyon sokan keltek 
útra, s nemcsak azért, hogy a fejlett iparral, közle
kedéssel, kereskedelemmel, kultúrával ismerkedje
nek meg, hanem azért, hogy a börtönügyi újításokat 
is megismerjék.2 * * 5 Vegyünk egy honi példát. Szemere 
Bertalan az 1830-as évek végén a magány- (philadel
phiai) és a hallgató (aubumi) rendszert „születési he
lyén” látogatta meg és így írta le:6 

„S mi fegy uralkodik a hallgatórendszer mellett? 
Megérkezvén a rab, egészségét az orvos megvizs

gálja, aztán megflirösztik, haját megnyírják, s töm- 
löcruhába öltöztetik. Ekkor egy kamrába zárják be, 
honnét csak néhány nap múlva eresztik a közmű- 
helybe dolgozni. A napirend ez: napköltekor harang
gal adatik jel a fölkelésre, s a porkolábok az ajtókat 
megnyitják. A rabok rendsorra kiáltanak, mindenki
nél lévén tál, korsó és éjedény, s ezeket menetköz
ben kellő helyökre tevén, mennek a műhelybe, hol 
teljes hallgatásban s lesütött szemekkel dolgoznak.
E körül van egy sötét titkos folyosó, honnét a rabo
kat láthatni, tőlök meg nem láthatva. A jeladásra is
mét rendsorba állanak, s útközben a konyha melletti
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szoba nyílásából régi tálkáját ki-ki elveszi, és a sor 
haladásával kamrája elébe jutva, abba betér, s ételét 
elkölti. Húsz perc múlva azon rendben visszatérnek s 
tálaikat beadják; az ebéd is oly módon történik. Este, 
előbb megmosdván, azonképpen takarodnak kamrá
ikba, magokkal vivén a vacsorát és éjedényt, s a ma
gokra hajtott ajtót utánok a porkoláb becsukja. Bizo
nyos idő múlva a káplán mindenik folyosón imádsá
got mond, mi után a fekvésre jel adatik. Éjjel az őrök 
posztósamban hangtalanul 
járnak föl alá a folyosókon, 
miknek pislogó mécse krip
tái csöndben ég.

És mi a fegy a magány- 
rendszernél?

Megvizsgáltatván, meg- 
tisztíttatván s felöltöztetvén 
a rab, szeme beköttetik s 
így vezettetik kamrájába, 
hol talál: nappal falhoz fel
köthető függő ágyat, egy 
cintált, egy cinkancsót s a 
statustól egy bibliát és más 
épületes könyveket. Ide ve- 
zettetése közben rövid időre 
az örponton megállítják, hol 
a kormányzó a szabályok 
föltételeden megtartására 
inti. Kamrájába érvén szem
födelét leveszik s egyedül 
hagyják, hol talán évekig, talán örökre fog maradni 
anélkül, hogy emberi teremtést látna az őrökön kí
vül. Több napokig még csak bibliát sem adnak neki, 
annyival kevésbé dolgot, s ez idő alatt a kormányzó 
különös figyelmének tárgya. A rab mihamarabb mun
káért esdeklik, de míg a magány által teljesen meg 
nem töretett, addig megtagadtatik, s aztán is el kell 
magát határoznia vagy folyton dolgozni, vagy épen 
nem, -  de ez utóbbi alkalmasint soha nem történik, 
oly rettenetes kín a magány, kivált bűnös embernek. 
Olvasásban itt a rab nagy gyönyört talál, s ki olvasni 
nem tud, azt vagy magától vagy segítve megtanulja, 
s e végből nagy tekintetű polgárok is meglátogatják a 
kamrákat. Kamrájában eszik, alszik, dolgozik, s ab
ból soha ki nem megy, ritka esetet kivéve; de ekkor is 
csak teljes magányban lehet sétálnia, hogy ne hallja 
élő hangját, ne lásson élő teremtést. Az örök, a kor
mányzó, az orvos gyakran meglátogatják a kamrákat; 
de fökép kívánatos a káplán, ki itt a lelket a vallás vi
gasztalásának többnyire nyitva s érette epedve leli.”

A modellvándorlás szép példája -  ha nem lenne 
egy tudományos dolgozatban túl profán, úgy fogal
maznám: az USA első börtönügyi globalizációs ter
m ék e -a  magány- és a hallgató rendszer volt. Mindkét 
rendszer a 19. század első felében szétterjedt egész 
Európában, az 1843-as magyar börtönügyi javaslat 
előkészítése során is e két forma felett vitatkoztak.7

Létezett még egy olyan születéskori sajátossága, 
mondjuk: „gyermekbetegsége”, amelyet később „ki- 
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nőtt” ... A szabadságvesztés-büntetés végrehajtására 
sokáig úgy tekintettek, mint egy „megszelídített” 
testi büntetésre. A bebörtönzés lényegében az ember 
egészének, annak testének kisajátítását jelentette, s a 
kívánt magatartásváltozáshoz hozzátartozónak vélték 
a test (és a lélek) rendszeres és erőteljes dresszírozása 
mellett, a test fenyítését és/vagy láncokkal, béklyók
kal való kínzatását is.8 A botozást például rendszerint 
a befogadáskor -  „mihez tartás végett”, s az elbocsá

táskor -  „emlékeztetőül” 
alkalmazták, a végrehajtás 
alatt pedig fegyelmi bün
tetésként. Idővel a „befo
gadó” és „búcsú” megve- 
retés elmaradt, de a lelán- 
colás, béklyó és ún. kurta
vas fegyelmi fenyítésként 
még a 20. század középéig 
sokfelé létezett.

c) A börtönrendszerek 
második nagy unifikációs 
hullámát szintén az an
golszász empirizmus és 
pragmatizmus indította 
el, amely az angol és az ír 
fokozatos rendszer néven 
híresült és terjedt el a kon
tinensen. Bemutatásukhoz 
a leghitelesebb forrásként 
Csemegi Károlyt idézem, 

aki -  modellt keresve -  az új magyar Büntető Tör
vénykönyvhöz legkorszerűbbnek e két rendszert tar
totta:9

„A legtökéletesebb alakja, s a legkövetkezetesebb 
részletességgel keresztülvitt módozata e rendszernek 
az úgynevezett ír rendszer. Ez négy főalkatrészből 
áll:

1. A magánfogság, mely az életének 18. évét már 
betöltött, de 40. évét meg nem haladott súlyosabb 
bűntettesnek legalább 9 hónapig, és legfeljebb 1 évig 
tartó szigorú magánelzáratása által hajtatik végre. A 
magánfogság ezen tartama azonban a fogoly jó  vise
leté folytán egy hóval megrövidíttethetik; ellenkező 
esetben meghosszabbíttatik. Az első négy hó alatt az 
elkülönzés szigorúbb, mint később. Ez idő alatt a fo
goly csak a legszükségesebb táplálékban részesítte- 
tik, s húst az egész magánfogság ideje alatt nem kap. 
Munkára a büntetés e stádiumában nem szoríttatik a 
fegyenc; mert a munka a magánfogságban levőnek 
kedvezmény; a büntetés első fokán pedig minden a 
szigorra lévén számítva, a munkálkodás megengedé
sét, mint szenvedéseinek legfőbb enyhítését várja a 
fegyenc. Általában az ír rendszer elve, a szabad élet
ből a fogságba való átmeneteit rendkívül érezhetővé 
tenni, hogy az ily büntetés súlya alatt annál inkább 
kifejlődjék. De azért sem helyeztetik súly a munkára 
a magánelzárás alatt, hogy a fogoly a vallás és er
kölcsi oktatásokra, valamint a tanításra annál fogé
konyabb legyen, a mi a szigorú bünhődés mellett, fő
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feladata a büntetés ezen fokozatának. Ezért igen gya
kori látogatásban részesíttetnek a magánzárkákban 
levő foglyok az igazgatósági tisztek, de különösen a 
tanítók, a lelkészek s a paulai szt. Vincze szerzetbe
liek részéről, s ezek általában behatóan, s a fogoly 
személyes viszonyaira, különösen az általa elkövetett 
bűntett minőségére való tekintettel, oktattatnak.

2. A közös fogság vagyis közös munkarabság, az 
ír fogságrendszer második fokozata. E stádiumban a 
foglyok nappal közösen dolgoznak, s csak éjre kü- 
löníttetnek el. A közös fogság alatt, ellentétben az 
előbbi stádiummal, a munkára helyeztetik a fösúly. 
A foglyok a nap nagyobb részét a szabadban töltik, 
éjre pedig a kaszámyaszerü épületekbe záratnak el, 
amelyek helyiségeiben egy helyről más helyre át
helyezhető vaspléhlemezekböl vagy drótfonatból 
készült háló-zárkák állítván fel. A munkák nehezek, 
hogy a fogoly fizikai ereje is fejlesztessék, s az órai 
egy ebédidő kivételével nyáron reggeli 7 órától esti 
6 óráig, télen pedig, míg világosság van, folytattat- 
nak. A közös fogságban az élelmezés már jobb, mint 
a magánelzárás alatt. A közös fogság tartama arány
ban áll az egész büntetési idővel, mindazonáltal nem 
az egész időn át foganatosíttatik egyformán, hanem 
négy alfokozatra oszlik.

Az utolsó vagyis a negyedik osztályba (probations- 
class) azok soroztainak, akik egészségi tekintetből, 
vagy teljesességgel nem voltak magánelzárás alatt, 
vagy nem az erre megállapított időig; valamint azok, 
akik a magánfogságban rossz vagy dacos viseletét 
tanúsítottak. Ez utóbbiak mindazonáltal, ha később 
kitűnő viseletét tanúsítnak, hosszabb idő múlva elő- 
léptettetnek a harmadik osztályba, amelybe rendsze
rint azok jutnak, akik magukat a magánfogság ideje 
alatt jól viselték. A harmadik osztályban 2 hótól 6 
hóig tartatik a fegyenc a tanúsított viselethez képest. 
A harmadik osztálytól a jóviseletü foglyok a második 
osztályba léptettetnek elő, amelyben legalábbis 6 hó
napig, az ezután következő első osztályban pedig 1 
évig kell maradniok. Ha a fogoly az első osztályban 
magát példaszerűen viselte, ha mind szorgalma, mind 
magaviseleté által maga iránt bizalmat keltett, az első 
osztályból mintaosztályba léptettetik elő.

Hogy a fogoly viseletéről, hajlamáról és szorgalmá
ról a közös fogság egész tartama alatt kellő tudomás 
szereztessék, az a felügyelő-személyzet által folyton 
ellenőriztetik; mégpedig nem csupán külső viselete 
és engedelmessége tekintetében, hanem amennyire 
lehet, érzületének változatai is éber figyelem tárgyát 
képezik. A remény ébrentartása inkább, mint a féle
lem képezvén e rendszer eszméjét, gondoskodva van 
arról is, hogy az előléptetésen felül, s addig is, míg 
ez megtörténhetik, apróbb jutalmak által serkentes
sék a fogoly a jó  viseletre, s ezáltal gyökeret verjen 
lelkében a meggyőződés, hogy a Ieghathatósabb mód 
az életben mindennemű előny elérésére a kötelessé
gek pontos teljesítése, a munkásság és a jó  viselet. Ez 
a behozott jegyrendszer által közvetíttetik, ami már 
magában szükségessé teszi, hogy az intézeti igazga

tóság mindegyik fogoly viseletét éber figyelemmel 
kísérje.”

Amint már eddig is kitűnik, e rendszer által a mo
noton elzárás tompa egyformasága helyébe élet és 
változatosság hozatik be a börtönök falai közé; foly
tonos remény által ébren tartatik a fogoly lelki tevé
kenysége, fokoztatik a jóra, kilátásba helyeztetik az 
elismerés, a becsülés és a jutalom; de másrészről a 
terhesebb osztályokban maradás és a nyert jutalmak 
elvonása által a rosszviseletüeknek büntetéséről is 
gondoskodva van.

3. A közvetítő intézet (intermediate prísohs) har
madik alkatrészét képezi a rendszernek, melybe a 
hosszabb időre elítélteknek körülbelül 75%-a jut el. 
Ily intézet van Smithfieldben Dublin mellett, mely
ben az iparüzleti mesterségek folytattatnak, a másik 
Luskban, Dublintől mintegy négy mérföldnyire, hol 
a földművelés és a kertészet űzetik; s a harmadik a 
corki kikötőben, hol kőműves, ács, kőfaragó és kővá
gó munkával foglalkoztatnak a foglyok. Ez intézetek 
egyikében sem tartathatik több mint 100 fogoly.

Luskban hordozható vasbörtönök szolgálnak 
hálóhelyiségekül a mezei munkások, valamint a 
felügyelők számára. Ezen intézetekben lehetőleg 
mellőztetik mindaz, ami a börtönre emlékeztetne; 
minélfogva itt már a foglyok nem is járnak rabru
hában, s a bánásmód is a szabad emberekkel való 
bánásmódhoz hasonló. A fegyelem ugyan itt is kü
lönös szabályok szerint tartatik fenn, mindazonáltal 
a legnagyobb gond fordíttatik arra, hogy a fogoly 
magát lehetőleg szabadon érezze; amiért is az ezen 
intézetben levők minden különös felügyelet nélkül 
dolgoznak és sétálnak. De kiváló gond fordíttatik 
egyszersmind arra is, hogy a foglyok magukat illető 
szakfoglalatosságukban kellőleg kiképezzék, s hogy 
gondos, kiválólag gyakorlati irányú oktatás által elő
készíttessenek a szabad életre. Fegyelmi büntetésnek 
a közvetítő intézetben nincs helye, mert akinél egy
szerű figyelmeztetés nem elegendő, az visszavitetik 
a korábbi munkafogságba.

Egyik fő előnye ez intézetnek, hogy a foglyok az 
igazgatóság közvetítése által gyakori érintkezésbe 
hozatnak a közönséggel, különösen a munkaadók
kal, miáltal bizalom gerjeztetik irányukban a kö
zönségben, s a fogoly szorgalmas és rendes visele
tének láttán több hajlandóság mutatkozik a majdan 
szabadlábra helyezendő fogolynak félfogadására. A 
közvetítő intézet egyszersmind próbául szolgál a fo
goly akaraterejének és önuralmának megerősítésére, 
mely célból azok több rendbeli kísértéseknek is ki
tétetnek; egyesek elküldetnek a környékbe megbízá
sokkal, sőt az intézeten kívül teljesítendő munkákkal 
is megbízatnak. E közben tudtán kívül ellenőriztetik 
a fogoly, s anélkül, hogy azt észrevehetné, viselete és 
cselekvése, sőt beszéde is figyelem tárgyát képezi. A 
közvetítő intézetbe munkájuk után nagyobb jutalom
díjakban is részesíttetnek a foglyok, mint az előbbi 
osztályokban.”
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4. A feltételes szabadságra bocsátás. Ha a fogoly 

ítéletileg kiszabott büntetési idejének 2/3 vagy 4/5 ré
szét a büntetési idő hosszúságához képest kitöltötte, 
s e kitűnő viselete folytán közvetítő intézetbejutván, 
magát ott is feddhetetlenül viselte, s ha ezenfelül biz
tos kilátás szereztetik, hogy kiszabadulása esetére 
azonnal szolgálatot nyer, vagy élelméről egyébként 
gondoskodva van, ezen esetben büntetésének hátra
lévő idejére, feltételes szabadságra bocsáttatik.

A feltételes szabadság azonban korántsem egyér
telmű a büntetés hátralévő idejének elengedésével, 
sőt ellenkezőleg, még mindig .folytatása a büntetés
nek, vagyis a legutolsó és legenyhébb stádiuma a sza
badságbüntetésnek. Az ekként szabadlábra helyezett 
ugyanis, személyes szabadságában több irányban 
van korlátozva. Tartózkodási helyét be kell jelente
nie a felsöségnek; rendőri felügyelet alatt áll; idősza
konként kötelezve van magát jelenteni, s viselete és 
cselekvései tekintetében a kívánt felvilágosításokat 
adni. A rendőri hatóság és a fegyházi igazgatóság 
folytonos, élénk összeköttetésben lévén egymással, 
az utóbbi rendes tudósításokat nyer a szabadláb
ra helyezettről, de ezáltal alkalma is van tanáccsal, 
útmutatással támogatni, azaz felügyeletét a legne
mesebb értelemben gyakorolni. Joga van azonban a 
főigazgatóságnak, ha az elbocsátott egyén a szabá
lyokat áthágja, ha veszedelmes társaságba lép, vagy 
ha kihágást követ el, a feltételes szabadságot azonnal 
megszüntetni, mely jogával az igazgatóság a szük
séghez képest élni is szokott.

Az ír rendszerhez legközelebb áll az Angliában 
fennálló fokozati rendszer. Anglia börtönviszonyai, 
mint általánosan tudva van, 1853. évig igen rossz ál
lapotban voltak. A transzportáció, a taposómalom, a 
kínzó és lealacsonyító módozatok képezték a szabad
ságbüntetések végrehajtásának rendszerét. A transz- 
portációból fejlődött ki a feltételes szabadság, de ez 
kellő ellenörizet és minden rendszer nélkül osztogat- 
tatván, rövid idő múlva általános lett a panasz, hogy 
Anglia elárasztatik a gyarmatokból hazatérő gyilko
sokkal, rablókkal és zsiványokkal, akik vakmerőség
gel folytatják előbbi gonosztetteiket. Tény az, hogy 
ezen idő alatt a büntettek száma Angliában igen nagy 
mérvben szaporodott.

Történtek ugyan már előbb is lépések és intézkedé
sek a börtönrendszer javítása végett, de ezek csupán 
egyes izolált tények és kísérletek voltak, s egyáltalán 
nem képeztek átható rendszerváltozást. Az 1853. év
ben létrejött »penal servitude act« megállapította az 
Angliában hatályban levő börtönrendszert, mely tör
vény később 1857-ben és 1864-ben a tapasztalatok 
szerint részint kiegészíttetett, részint pedig módosít
tatott.

Az angol rendszer különösen a következő pofitok
ban különbözik az írtől:

1. Az angol fegyintézetekben nem vitetik oly szi
gorúan keresztül a magánelzárás, mint Irlandban.

2. Irlandban a közös rabság tartama alatt szigo
rúbban ellenőriztetik a fogoly, és az áthelyezés az
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egyik osztályból a másikba szintén nagyobb óvatos
ság mellett eszközöltetik.

3. Angliában nincs közvetítő intézet.
4. A feltételes szabadságra bocsátás körül is az 

ír fegyintézeti főigazgatóság szigorúbb óvatossággal 
jár el.”

Az 1880-as években az angol, illetve az ír mintát 
követte Ausztria, a Német Birodalom és Svájc leg
több kantonja. A hasonlóságra, a közös mintaköve
tésre magyarázatot keresve elsőként nyilvánvaló vá
laszként adódik az, hogy a börtön, mint intézmény, 
úgy is, mint épület, de úgy is, mint szabadságfosztó 
büntetés hasonló feladatot jelent, s hasonló gondola
tokat indít meg „égtájtól” függetlenül. Ennek a tet
szetős okfejtésnek viszont mindenképpen ellentmond 
az, hogy Európa általában kulturálisan, de különösen, 
a jogi gondolkodás, és jog(intézményi) megoldásai 
szerint igencsak megosztott. Nemcsak a -  mostaná
ban nálunk ritkán emlegetett -  René David-féle jog
családok szerinti felosztás, de az általános szakmai 
közvélekedés is éles különbséget tesz a „római-ger
mán” és a „common law” családok között, amelyeket 
„köznapian” angolszász és kontinentális jogrendsze
reknek nevezünk.10 S ha csak a bűnügyi tudományok 
-  másik -  két ágára utalok, akkor is számtalan példa 
hozható fel a felelösségtanon, a szankción át a bizo
nyítás és pervitel szabályai közül, amelyekben -  a 
strasbourgi jogharmonizációs és inkább az unifikáci- 
óra hajló luxembourgi bírósági gyakorlat ellenére is 
megmarad a különállás.

5. Komolyan gondolom azt -  bár vitatható a meg
látásom - ,  hogy a börtönrendszer korai és tartós uni- 
fikációjának alapvető indoka az volt, hogy a börtön
ügyi szakemberek voltak az elsők Európában, akik 
nemzetközi kongresszusokat" szerveztek azért, hogy 
megvitassák nézeteiket, kicseréljék tapasztalataikat, 
s mi több, rendre a börtönügyet érintő egyik-másik 
fontos kérdésben közös álláspontot, határozatot is 
megfogalmaztak. S hazatérve nemcsak tudományos 
fórumokon, hanem a parlamentben vagy kormányza
ti tisztégbe jutva képviselték a közösen kidolgozott 
megoldásokat.12

Ezeken a kongresszusokon nem a szó szoros értel
mében vett, azaz foglalkozásukat tekintve börtönügyi 
vezetők, hanem -  ma úgy mondanánk -  a bűnügyi 
tudományok, illetve a kriminológia iránt érdeklődő 
elméleti és gyakorlati szakemberek vettek részt. Ek
ként a kongresszusok témaköreinek változásain nyo
mon követhető az a nagy büntetőpolitikai fordulat, 
amely a klasszikus tett-büntetőjogi gondolkodástól 
való elszakadást jelezte, és amely az igazságszolgál
tatás középpontjába lassan a „bün”-tettest helyezte. 
A szemléletbeli váltás -  ha lehet ilyet állítani -  az 
1890. évi szentpétervári kongresszuson következett 
be, ahol az egyéniesítés elvét hirdették meg azzal, 
hogy a büntetéskiszabás során a „hangsúly” a bűn
cselekményről a bűntettes személyére helyeződjék 
át. Érdemes ebből a határozatból hosszabban idézni:



„a helyesen felfogott individualizáció nem azt jelenti, 
hogy a büntető hatalmat gyakorló állam az egyéni
ség félreértett »tisztelete« alapján túlhaladott és cél
tévesztett engedékenységgel szervezi meg a bűntet
tesekkel szemben alkalmazott bánásmódot, hanem 
azt jelenti, hogy a társadalom hatékony védelme ér
dekében az állam nem a büntetendő cselekmény, ha
nem a bűntettes ellen harcol, tehát a bűntettesnek mint 
cselekvő személynek, mint egyéniségnek figyelembe 
vétele alapján teszi meg mindazt, ami a társadalom 
egészséges védelme érdekében szükséges.” 13 Ehhez 
igazítva fogalmazták meg a büntetés célját, imigyen 
„...az  elkövetett bűncselekmény miatt az igazságos 
megtorlás érvényesítése, egyben azonban a bűntettes 
megjavítása útján a társadalomba visszavezetésének 
előmozdítása.” 14

A 19-20. század fordulóján éppen a társadalomba 
való visszavezetés szándéka ütközött a bűnözés való
ságával, a fiatalkorú és különösen a visszaeső, illetve 
csavargó, munkakerülő bűnelkövetők számának hir
telen megnövekedésével. Fel kellett tenni a kérdést -  
hiszen a börtön számára sem volt közömbös a válasz: 
vannak-e a javíthatatlan bűntettesek? A szentpétervá
ri kongresszus határozata még viszonylag derűlátóan 
fogalmaz: „...tisztán büntetőjogi szempontból nincs 
javíthatatlan bűntettes [...], azonban vannak, akik 
alaptermészetük megjavítására irányuló mindenfé
le kísérlettel szembeszegülnek, akik szokásszerüen, 
egyenesen hivatásszerűen újabb és újabb büntetendő 
cselekményt követnek e l....”15 A budapesti határozat 
viszont egyértelműen elismeri, hogy vannak Ja v ít
hatatlan bűntettesek”.16

A Javíthatatlanokkal” kapcsolatban a börtönügyi 
ajánlások a határozatlan tartamú, különleges biz
tonsági őrizet melletti nehéz fizikai munkát hozták 
javaslatba.17 Bár az öt évvel későbbi washingtoni 
kongresszus figyelmeztetett a javíthatatlanná mi
nősítésben rejlő „hatalmi -  kényelmi” szempontra 
is: „ ...az  ártalmatlanná tétel könnyen elérhető, csak 
külső kellékei vannak: jól megépített fegyintézetek, 
vastag falak, biztonságosan felszerelt ajtók, ablakok, 
zárak...” 18

A Nagy Háborút követő -  egyébként utolsó előtti, 
1930-as -  prágai kongresszuson már az egyéniesítés 
és a „társadalomba való visszavezetésének” olyan 
börtönügy-technikai lépéseit is rögzítették, amelyben 
szerepet szántak a civil társadalomnak is. Szorgal
mazták az [elítéltek] lelki ráhatására alkalmas [civil] 
személyek és szervezetek bevonását a végrehajtás 
munkájába.19 A társadalomba történő visszavezetés
hez -  már elég korán -  felismerték azt, hogy nem 
elég „csak” a szabaduló rab lélektani felkészítése, a 
társadalom felfogását ugyancsak alkalmassá kell ten
ni a volt bűntettesek visszafogadására, és ennek csak 
egyik tényezője a törvényben szabályozott rehabilitá
ció, a társadalmat épp úgy kell nevelni...”20

A börtönrendszerek tekintetében az 1880-as évek
től végleges győzelmet aratott a fokozatos (progresz- 
szív) rendszer, azt az egyéniesítés és differenciálás

igényéinek megfelelően az elítéltek osztályázásával 
(értékelésével) és ehhez illeszkedő csoportba helye
zéssel javasolták működtetni. A rövid tartamú sza
badságvesztés esetén viszont -  épp’ a börtönártalmak 
elkerülése érdekében -  pártolták a magányrendszert. 
Szintén az elítéltek egymás elleni agressziójának 
megelőzése érdekében a londoni és a prágai kongresz- 
szuson nagy hangsúlyt kapott az éjszakai elkülönítés 
követelménye.21

A nemzetközi kongresszusok témái között rend
kívül sokszor -  a tizenegy kongresszus közül kilenc 
alkalommal -  került a napirendre az elítéltek munkál
tatásának kérdése.22 Az 1895. évi párizsi kongresszu
son egyhangúlag kimondták a munkavégzés kötelező 
jellegét, de úgy vélekedtek, hogy az elítéltnek nem 
jár a munkája után bér. A budapesti tanácskozáson 
már elismerték, hogy az államnak -  ösztönzésképpen 
-  érdeke bizonyos térítés, díjazás adása. Kezdetben 
külön gondot jelentett a konkurencia -  a rabmunka 
és a szabadmunka közötti verseny-tilalm a. Az 1985. 
évi kongresszuson úgy határoztak, hogy „ ...a  rab
munkát elsődlegesen hatósági szükségletre, pl. kar
bantartásra kell igénybe venni, a szabad piacon pedig 
ott, ahol munkáshiány van, illetve a nem jövedelme
ző ágazatokban, [...] lehetőleg félkész termékeket ál
lítsanak elő, tilos a reklám, viszont kötelező a szabad 
termelők áraihoz hasonló árakon való értékesítés.” A 
rabmunkajellegéről, természetéről szóló legösszefo- 
gottabb követelményrendszer tézisszerűen az 1930. 
évi prágai kongresszuson fogalmazódott meg:

-  legyen javító-nevelő hatása, szoktasson rendes 
munkás életre;

-  legyen „tanulságos”, azaz alkalmas szakmai jár
tasság megszerzésére;

-  legyen könnyen elsajátítható és hasznot hajtó, 
eredményes;

-  legyen elsődlegesen izommunka, kivételesen 
szellemi munka, de semmi esetre se legyen irodai 
jellegű;

-  ne legyen káros és veszélyes az egészségre;
-  ne legyen fárasztó, monoton, mechanikus, és végül
-  álljon összhangban a többi büntetés-végrehajtási 

céllal és lehetőséggel (úgy az őrzésbiztonsággal, mint 
a helyi -  területi, gazdasági -  adottságokkal).23

6. Bizonnyal meghökkentőnek tűnik az a megál
lapításom, hogy amíg az 1850-es évekre a börtönügy 
betöltötte „gyermekkorát”, addig az 1930-as évek 
elejére a polgári (nyugati) börtönügy elérkezett a „fi
atalkorához”. Komolyabban fogadják, ha végigfut
nak a bizonyítékaimon:

a) Már a 18. századi „alapító atyák is a börtönt 
egy olyan új büntetési formának képzelték el, amely 
alapvetően szakít a tradicionális (hűbéri) büntető- 
rendszerrel, azzal, amely a nyílt társadalmi egyenlőt
lenség szerint és nyilvánosan a „bűnös ember” testén 
hajtotta végre, és mindig a véglegesség érvényével 
elrettentő büntetéseit. Ehelyett a polgári állam, a 
törvény előtti egyenlőség eszméjének megfelelően
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egyenlően kiosztott személyi szabadságnak a bűn
tett súlyával arányos elvonását állította a büntetési 
rendszer tengelyébe. A szabadságvesztés teóriája 
igazságos büntetést fogalmazott meg, amely osztható 
térben és időben, rugalmas és ezért -  még az élet
fogytiglani esetén sem -  nem a véglegesség erejével 
sújt le. Mondhatni: „átmeneti büntetés”, ahogy egy 
találó mondás tükrözi: a börtön kapuja „be és kijárat” 
-  egyszerre.

b) A börtön, mint jogintézmény „fejlődésre" ké
pes, mégpedig úgy tartalmában, mint formájában 
egyaránt.

ba) Tartalmát tekintve -  ragaszkodva saját korsza
kolásomhoz: a börtön „gyermekkorában” -  az a gon
dolat vezérelte megalkotóit, formálóit, hogy minél 
tökéletesebb rendszert alkossanak, általában egy-egy 
vezérelv rendező eszménye szerint; így született meg 
a magány-, a hallgató, az osztály-, a fokozatos stb. 
börtönrendszer. A 19-20. század fordulójának táján 
lényegi szemléletváltás következett be, a börtönügyi 
szakma felismerte a „tökéletesítés” második foko
zatát: az egyéniesítésben és a differenciálásban rej
lő előnyöket. Az egyéniesités: a tettes személyisége 
megismerésén alapuló osztályozás (klasszifikáció), s 
ennek révén különböző elítélti csoportok létrehozá
sa. A differenciálás: az eltérő fokozatú, szigorúságú, 
rezsimü végrehajtási intézetekhez hozzárendelni a 
klasszifikációval összeállított megfelelő elítélti cso
portokat.

bb) Ami pedig formai jegyeit illeti: amíg a tradi
cionális kor büntetései az évszázadok előrehaladtá
val egyre szigorodtak, egyre kegyetlenebbé váltak, 
addig a börtönrendszer -  legalábbis fő tendenciáját 
tekintve -  folyamatosan egyre emberségesebbé,ala
kul. Kezdetben magán viselte a testi büntetések, test- 
fenyítö szankciók jegyeit, később már nemcsak az 
elhelyezés és ellátás körülményei humanizálódtak, 
de a benti tevékenységek (munka, oktatás, lelki gon
dozás, testedzés) megszervezésével az állam arra is 
törekedett, hogy a szabadulásra megőrizze a rab testi, 
lelki egészségét.

be) Jelentősen megváltozott a kapcsolat a rab és 
az öt fogvatartó állam között. Kezdetben a minden 
jogától teljesen megfosztott -  névtelen -  rab való
ságosan ki volt szolgáltatva a fogvatartójának, leg
feljebb munkaszorgalma vagy jó  magaviseleté miatt 
bizonyos kedvezményeket kaphatott. A 20. század 
elején még csak tudományos körökben említették 
meg a „fogházi jogokat”,24 ami feltételezte azt, hogy 
közjogi jogviszony áll fenn a fogvatartott és az ál
lam között. A nemzetközi börtönügyi együttműködés 
vitathatatlan csúcsteljesítménye volt az a Börtönügyi 
Mintaszabályzat, amelyet a Népszövetség 1935-ben 
elfogadott, ugyanis ez -  korlátozott -  jogalanyként 
kezelte a fogvatartottat.25

A börtönt, mint intézményrendszert emellett vi
szonylagos állandóság is jellemezte, nem csupán a 
szervezet ^tehetetlenségi nyomatéka” tartotta nyuga
lomban, hanem hivatása, normális társadalmi-politi

kai viszonyok között mindig képes volt alapfeladatá
nak teljesítésére: a társadalom védelmére, a szabad
ságvesztésre utaltak biztonságos megőrzésére.

7. A II. világháborút követően annyiféle változata 
jött létre a börtönöknek, hogy roppant nehéz meg
határozni, mit is jelent, mit értsünk e fogalom alatt: 
börtön.26 Rég szétmállottak a vezérelvü rendszerek, 
a különféle „mintaszabályzatok” sem eredményeztek 
egységes modellt.27 A börtönök mégis nagyon ha
sonlítanak egymásra, már megjelenésükben is, ami 
még betudható lenne annak, hogy jó  részüket a múlt 
(vagy az azelőtti) századból öröklődött korunkra. De 
ha -  kutató szemű látogatóként -  átlépjük különbö
ző európai „börtönök” küszöbét, s végigmegyünk a 
folyósokon (vagy a trepnin), benyitunk egy zárkába
-  persze a kulturális és helyi különbségektől eltekint
hetünk - ,  s aztán megismerjük a házirendet, a napi
rendet, bizonnyal „déjá vu” érzésünk lesz.

a) Bár nincs európai börtönmodell, a II. világhá
ború után folytatódott, sőt még jobban felerősödött 
az európai börtön-harmonizálódás folyamata. A bör
tönügy -  mint láttuk, már a 19-20. század fordulóján
-  szakmai és tudományos kérdéssé lett, így tudomá
nyos fórumok tárgyalták, és több helyütt az egyetemi 
oktatás részévé vált.28 A háborút követően a hagyo
mányos börtönügyi fórumok részben átalakultak, a 
bűnügyi tudományok egészével vagy általában a bű
nözéssel foglalkozó társaságok is időről időre napi
rendre tűztek börtönügyi problémákat.29 A tudomány 
és politika kettős befolyási övezetébe került börtön
ügy hol e helyzet előnyeit élvezte, hol hátrányait 
szenvedte. A tudomány, a szakma végezte munkáját, 
sajátos módszereivel feltérképezte a börtön működé
sét, igyekezett feltárni törvényszerűségeit, és sokszor 
jobbító szándékú javaslatokat is megfogalmazott. 
Tehát tradicionális területén, saját módszerei szerint 
vizsgálódott, s munkája eredményeit, megállapításait 
hagyományos módon, konferenciákon, kongresszu
sokon és könyvekben, tanulmányokban tette közzé. 
1764-ben még elég volt egy szakmai „forradalom” 
kirobbanásához az, hogy az addig ismeretlen -  s 
egyébként is csak „egykötetes” -  szerző egy nem túl 
vastag könyvecskét jelentetett meg a Bűntettekről és 
a büntetésekről. Egy bő évszázaddal később, a múlt 
századfordulón az olyan újító szándékú -  szakmai 
körökben már elismert -  tudósok, mint F. v. Liszt, 
Van Hammel, A. Prins, ahhoz, hogy tanításuk eljus
son a szélesebb nyilvánossághoz, és hogy a jogalko
tásra is hatni tudjanak, célszerűnek látták nemzetközi 
tudományos társaság megalakítását.30

b) A II. világháborút követően a börtönügy terüle
tén ma már a tudománnyal egyenértékű hatást gya
korolnak a különböző -  elsődlegesen emberi jogi in
díttatású -  nemzetközi egyezmények, illetve az ezek 
végrehajtásának ellenőrzésére hivatott szervezetek 
döntései, illetve ajánlásai.31 Nem szabad azonban el
feledkezni arról, hogy e nemzetközi szerződések és 
ajánlások ihletöi, „koncepcionális” megfogalmazói
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rendre a tudomány képviselői, azok, akik ott ülnek a 
különféle előkészítő megbeszéléseken, konferenciá
kon. Már megváltozott a szereposztás; a 19. század
ban a tudomány „üzenetei” a jogpolitika különféle 
csatornáin keresztül jutottak el a politika alakítóihoz, 
manapság a nemzetközi szervezetek technokratái 
lépnek fel megrendelőként, s a tudomány az, amely 
különböző szakmai háttéranyagok elkészítésével 
„bedolgozik”. A döntés mindig a politika síkján és 
az „apparátusban” történik, s nem feltétlenül csak 
szakmai szempontok alapján. A globális ügyekhez, 
amelyeket „unifikációnak”, „harmonizációnak”, „in
tegrációnak" neveznek, nemzetközi konszenzus, a 
Részes Államok jóváhagyása kell.

Jószerivel nincs ez másként a nemzeti keretek kö
zött sem, a szakma jeles és felkért képviselői a kodi- 
fikációt előkészítő segédcsapat tagjai lehetnek. Talán 
ennek így kellett történnie: ha a tudomány hatni akar
-  változásokat előidézni - ,  akkor el kell viselnie „de- 
szakralizálását”. Egy funkcionálisan és hatékonyan 
működő világban leginkább csak „alkalmazott” tu
dományokra van szükség.32

c) Fel kell tenni a kérdést: milyen büntetési filozó
fia -  kevésbé fennkölten: büntetöpolitikai meggyő
ződés -  vezérelte az elmúlt évtizedek szakembereit 
(tudósait), akik az európai börtönügy alakulására ha
tással lehettek? A dokumentumok szövege -  mélyebb 
elemzés nélkül -  sem hagy kétséget a felöl, hogy a 
prevenció -  nyilvánvalóan: a speciális prevenció
-  gondolatkörében fogant. Több szempontból sincs 
miért csodálkozni ezen. A háború utáni politikai kon
szolidáció, majd a gazdasági fellendülés összekap
csolódott a tudományos élet felvirágzásával. Mind
azok a tudományok, amelyek hozzájárultak az em
beri viselkedés, a társadalmi folyamatok jobb megér
téséhez, adalékul szolgáltak a bűnnel és büntetéssel 
foglalkozó szakembereknek is. Úgy tűnt -  Európa 
nyugati felén -  hogy az „1791-es álom” megvalósí
tásához minden együttáll: megvannak a tudományos 
eszközök ahhoz, hogy „leássanak egyenesen a rossz 
forrásáig”, és rendelkeznek azokkal a javító techni
kákkal, amelyek a bűnös képzetére hatnak, amellyel 
majd „újraminősítik az egyéneket, mint jogi alanyo
kat.”"  Nevezték ezeket a kriminálpolitikai irányza
tokat „treatment”-nek, rehabilitációs ideológiának, 
skandináv modellnek. A teoretikus elképzelések sze
rint felszámolták (volna) a klasszikus büntetőjogot, a 
büntetést, a börtönt is. Mindazonáltal mindegyikük 
a fogvatartásra alapozott, mégpedig határozatlan tar
tamban, pontosan addig, amíg azt a kezelő-reszocia- 
lizációs programok sikere indokolja. Eddig színtiszta 
tettes-büntetőjog. Immáron harmadszor lendült táma
dásba. S nem is rossz eséllyel. Ajóléti állam gazdasá
gi előterében egyes államokban kísérletek történtek 
az elmélet megvalósítására.34

Más, szükségképpen más volt a helyzet a nemzet
közi szervezetek szintjén, hiszen ezek alapvetően az 
emberi jogok védelme érdekében jöttek létre, ami el
képzelhetetlen jogállam, jogbiztonság, törvényesség

és a klasszikus büntetőjogi elvek: a nullum crimen, 
a nulla poena stb. nélkül. Éppen ebben az időszak
ban szerveződött meg egy „megszelídített pozitíviz
must” hirdető ún. új társadalom védelmi irányzat.35 
Programja a társadalomvédelem és az emberi jogok 
értékeinek szoros kapcsolatára épült, visszahozta 
az erkölcsi értékeket, felelősségi kérdéseket a bün- 
tetöpolitikába, s szankciórendszerében nem kívánt 
kizárólag (társadalomvédelmi) intézkedésekre tá
maszkodni, meg akarta őrizni a hagyományos bün
tetéseket. Az ’50-es évek vége óta a M. Ancel által 
vezetett irányzat játszott döntő szerepet a különféle 
nemzetközi fórumokon.36

d) Az emberi jogok egyébként is a börtönügy szá
mára úgy hatottak, mint valami varázsszó. Hiszen 
büntetöpolitikailag semleges nézőpontot jelentett. A 
börtönt, annak természetét és működését nem azon 
az alapon elemezte, hogy az adott történelmi pillanat
ban melyik irányban leng ki a büntetöpolitikai inga: a 
prevenciós(tettes) vagy a megtorló(tettes) büntetőjogi 
koncepció felé. Úgy is fogalmazhatnék, hogy sokféle, 
és sokszor nemcsak a másikat tagadva, hanem egy
másba fonódva gomolygó büntetéstani koncepciók
-  egyébként kellemes szellemi bódulatot okozó -  vilá
gához képest hűvös üdítőként hat az emberi jogi kon
cepció. Roppant egyszerű logika vezérli: az általánosan 
(nemzetközi szerződésben és/vagy az alkotmányban) 
elismert emberi jogok katalógusát és követelményét 
rávetíti a szabadságvesztés-büntetés szabályaira, külö
nösképpen annak végrehajtási gyakorlatára, s kijelöli 
a „börtön” tartalmát, lényegét. Másként fogalmazva: 
az emberi jogi követelményekből összeálló „teória” 
meghatározza a börtön legújabb kori fogalmát. Tehát 
az emberi jogok olyan érdemi igényeket támasztanak 
a börtönökkel kapcsolatban, amelyek nem pusztán az 
állam és polgára -  sajátos büntetés-végrehajtási-köz- 
jogi viszonyait rendezi, hanem egyben önálló büntetés
tani tartalmat is hordoz. A jogelvonás határvonalának 
meghúzása valójában a büntetés „malum” tartalmát 
határozza meg. A másik csoport, a szabadságelvonás 
által nem érinthető alapjogok pedig -  egyrészről tila
lomként (negatív módon) -  az élet, testi épség, egész
ség, emberi méltóság, jogképesség stb. sérthetetlensé
gét írják elő, vagyis az állam büntető beavatkozásának 
szabnak korlátot, másrészt (pozitív előírásként) azt a
-  majdnem -  „érinthetetlen” kulturális, művelődési, 
önképzési kört rajzolják körül, amely -  ha igénybe 
veszi -  segítheti az elítéltet a reintegrációs folyamat
ban. A harmadik körbe azok az alkotmányos (emberi) 
jogok soroltatnak, amelyek a börtön belső rendje és 
biztonsága -  néha csak a helyi tradíció -  miatt korlá
tozottan érvényesülhetnek. Rendszerint idetartozik a 
munkához való jog, illetve a munkaviszonyra épülő 
egyéb jogosítványok, a cselekvőképesség, és a -  leg
szélesebb értelemben vett -  családi és társadalmi kap
csolatok: látogatás, levelezés, közérdekű adatok meg
ismerése, sajtóval való kapcsolat stb.

Az emberi jogi „elmélet” a börtönügyi szak- és tu
dós emberek számára végső soron elfogadható, nem



Jog
túl elegáns, inkább olyan praktikus megoldásként, 
amely azért hagy szabad teret a spirituális pönológiai 
gondolatok szárnyalásának. Amennyiben szorosan a 
dokumentumok szövegét követi -  egy másik megkö
zelítésben saját tudományos tételeinek megerősíté
sét is kikövetkeztetheti, illetve visszatükrözni láthatja. 
A (neo)klasszikus büntetéstan hívei az általuk hirdetett 
tettarányos és igazságosan megtorló büntetési rendszer 
hitelesítőjeként ismerik fel a jogállami keretek között, 
tisztességes eljárásban megállapított bűnösséget kö
vető, az emberi jogokat tiszteletben tartó büntetés
végrehajtást. A többség pedig, a preventív büntetéstan 
követői, a korábban a treatment-re (kezelésre), majd a 
reintegrációra törekvő börtönrendszert fenntartás nél
kül sajtjuknak érezhették.’7

S van még egy előnye az emberi jogi verdiktnek: a 
strasbourgi bíróság ítélete kötelező és megfellebbez
hetetlen, tehát nem az igencsak nehézkes és kétes ki
menetelű teoretikus úton kell meggyőzni az államot, 
a kormányt egy börtönügyi elméleti tétel helyessé
géről.

Az államok keze sincs gúzsba kötve: a börtön 
belső világának alakításában, a házi- és a napirend 
kialakításában, az elítéltek foglalkoztatásának (neve
lésének) megszervezésében, a szabadidőprogramok, 
a külvilággal való kapcsolattartás módjai meghatáro
zásában és még sok, a mindennapokat befolyásoló te
vékenység irányításában -  mivel ezek mind a bünte
tés-végrehajtás során korlátozható alapjogok körébe 
tartoznak -  viszonylagos önállóság illeti meg. Nyil
vánvaló: az általa választott megoldás vagy módszer 
nem ütközhet az emberi jogi tilalmi listába.”

Nem kerülhető meg a kérdés: a börtön számára 
milyen körvonalakat rajzol a „strasbourgi üzenet”, 
amelyeket -  bármily' meghökkentő -  legkevésbé 
az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlatából lehet 
kihüvelyezni, mert a bíróságnak nem az a feladata, 
hogy állást foglaljon pönológiai, illetve börtönügyi 
kérdésekben, sem az, hogy valamelyik börtönrend
szerre kimondja, hogy „eurokonform”, a másik meg 
nem az. [A Bíróság az Európai Emberi Jogi Konven
cióban foglalt jogok betartása felett őrködik, s azt 
vizsgálja, hogy a bepanaszolt Részes Állam betartot
ta-e a Konvenció aláírásával vállalt kötelezettségét. 
A per tárgyát börtönbeli élethelyzet is képezheti, de a 
Bíróság ekkor sem az érintett börtönrendszer bünte- 
téstani értékelésével foglalkozik, hanem azzal, hogy 
a konkrét esetben a panasz tárgyává tett jogszabályok 
és/vagy gyakorlat nem sértette-e meg a Konvencióba 
foglalt emberi jogot. Jogsértés megállapítása esetén 
annak elsődlegesen -  vagy csak kizárólagosan -  em
beri jogi relevanciája van, a Bíróság nem ad közvet
len börtönügyi utasítást, a szakmai következtetéseket 
és a szükséges változtatásokat az érintett államnak 
kell megtenni. Ez utóbbi jogszabályi és/vagy gya
korlati módosítások már értelemszerűen börtönügyi 
jellegűek.]

Amennyiben az európai börtöntrendek felől tá
jékozódni kívánunk, akkor -  a szakmában csak ún.
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puha normáknak tartott -  az Európa Tanács Minisz
teri Bizottsága által kibocsátott börtönügyi és egyéb 
büntetőjogi ajánlásokat kell áttekintetni.39 Jogi erejük 
„puhasága” ellenére ezek azok a nemzetközi doku
mentumok, amelyeket egybe- és összeolvasva való
ban kirajzolódnak az Olvasó előtt az európai börtön- 
rendszer elvi körvonalai. E szemszögből nézve ezek 
az ajánlások sokkal inkább börtönügyi (büntetéstani) 
jellegűek, mint emberi jogiak. Hivatalos hierarchia 
nincs a különböző ajánlások között, legfeljebb abból 
a szempontból értékelhető jelentősnek az egyik vagy 
kevésbé jelentősnek a másik, hogy mennyire fogja 
át a börtönügy egészét, vagy csak egyes részproblé
mákkal foglalkozik. Még három megjegyzést ajánla
tos tenni:

I. vannak ajánlások, amelyek váltják egymást, 
vagyis az új hatályon kívül helyezi a régit; ilyenek az 
általános érvényű Börtönügyi Szabályzatok (1973— 
1987-2006);

II. a többség azonban olyan ajánlás, amelynél a ké
sőbbi inkább csak kiegészíti, korszerűsíti a korábbi 
tartalmát;40

III. nem lényegtelen megnézni a kibocsátás évét, 
ugyanis -  mint fentebb láttuk -  a Miniszteri Bizott
ság döntéseit előkészítő szakmai-tudományos kör 
büntetőpolitikai álláspontja, az egyes irányzatok kö
zötti erőviszonyok megváltoztak, amelyek általában 
tükröződnek az ajánlások tartalmában, szövegezésé
ben. Két eszmei választóvonal érzékelhető: egyrészt 
valahol a múlt század ’70-es éveinek közepén, ami 
egybeesett a treatment válságával, ezt követően a di- 
rekt átnevelési, személyiség-átformálásra ösztönző 
ajánlásokra -  bár máig nem vonták vissza őket -  a 
feledés homálya borult.41 A másik irányváltás pedig 
a ’90-es évek vége felé tűnt fel; először csak a börtö
nök túlzsúfoltságának megszüntetése érdekében szü
letett egy ajánlás, majd később megjelentek a rövid 
tartamú szabadságvesztés kiváltására alkalmas, majd 
általában a szabadságelvonással szemben, a közös
ségben végrehajtható szankciók gyakoribb használa
tát sürgető ajánlások. Ez utóbbi az ún. restoratív igaz
ságszolgáltatási koncepció térnyerését jelzi.42

A legújabb Európai Börtönszabályzat és még né
hány más jelentős ajánlás41 alapján a 21. századi 
európai börtön az alábbi jellemzők (vagy talán: igé
nyek) szerint rajzolható fel:44

a) a szabadságuktól megfosztott személyeket em
beri jogaik tiszteletben tartásával kell kezelni, és az 
anyagi források hiánya nem szolgálhat indokul az 
emberi jogokat sértő fogvatartási körülményekre;

b) a szabadságuktól megfosztott személyek mind
azon jogaikat megtartják, amelyeket a szabadság
vesztés-büntetésüket kimondó határozattal jogszerű
en nem vontak meg;

c) a szabadságvesztés végrehajtása során az elítél
tet érő korlátozások csak törvényes célból és a leg
szükségesebb mértékig alkalmazhatók;

d) a börtön benti életét a lehetőségek szerint köze
líteni kell a kinti közösségi élet körülményeihez;



e) a fogvatartás során olyan bánásmódot kell alkal
mazni, amely elősegíti a szabad társadalomba való 
visszatérést, vagyis a fogvatartott rezsimjét úgy kell 
kialakítani, hogy az felkészítse öt a felelősségteljes 
és bűnözés nélküli életvitelre;

f) együtt kell működni -  a lehetőségek szerint -  a 
külső civil társadalmi szolgálatokkal;

g) valamennyi büntetés-végrehajtási intézetben 
rendszeres kormányzati és külső, független szerveze
tek általi ellenőrzést kell biztosítani;

h) a fogvatartottak elhelyezésével kapcsolatosan:
-  lehetőség szerint az otthonuk közvetlen közelé

ben lévő intézetben kell elhelyezni,
-  az elszállásolásnál tiszteletben kell tartani a ma

gánszférát, a helyiségnek meg kell felelnie az egész
ségügyi és higiéniai követelményeknek, kellő figyel
met kell fordítani a helyiség nagyságára, a világítás
ra, a fűtésre és a szellőzésre,

-  a fogvatartottat éjszaka általában külön cellában 
kell elhelyezni, kivéve, amikor vélelmezhető, hogy a 
közös elszállásolásból a fogvatartottak számára elő
nyök származnak;

i) a fogvatartott részére tápláló élelmezést kell biz
tosítani, és eközben figyelembe kell venni az életko
rát, egészségi állapotát, vallását, kultúráját és mun
kája jellegét;

j) a fogvatartott számára engedélyezni kell, hogy a 
lehető legnagyobb gyakorisággal kapcsolatot tarthas
son -  levélben, telefonon, látogatás révén -  család
jával és -  a biztonsági követelmények betartásával -  
más személyekkel, külső szervezetek képviselőivel, 
a törvényben meg kell határozni azokat a nemzeti és 
nemzetközi szervezeteket, amelyekkel a fogvatartott 
ellenőrzés nélkül érintkezhet;

k) a börtönnek törekedni kell arra, hogy elegen
dő és hasznos munkát biztosítson, s lehetőleg olyan 
jellegüt, amely megtartja, vagy javítja a fogvatartott 
képességeit; a munkával kapcsolatban igazságos bé
rezési rendszert kell kialakítani;

l) gondoskodni kell, hogy a fogvatartott fenn tudja 
tartani fizikai kondícióját, biztosítani kell az elegen
dő testmozgást és pihenést egyaránt;

m) biztosítani kell a megfelelő oktatási, képzési és 
továbbképzési tevékenységet, valamint a szabadidő 
hasznos eltöltését;

n) a börtönöknek meg kell őrizni a gondozásuk 
alatt álló fogvatartottak egészségét, amelyet saját 
vagy szerződéses orvosi szolgálat működtetésével is 
elő kell segíteniük;

o) az egyes fogvatartottak esetében alkalmazott 
biztonsági intézkedéseket a biztonságos fogvatartá- 
shoz szükséges minimális szinten kell tartani, a biz
tonsági kényszerintézkedés során tiszteletben kell 
tartani az emberi méltóságot; tilos a bilincs és béklyó 
használata; a kényszerítő eszközök csak a feltétlenül 
szükséges ideig alkalmazhatók. A nemzeti jog hatá
rozza meg a fegyelmi vétségek nemeit, a fegyelmi 
eljárást és kiszabható büntetések fajtáit, valamint a 
jogorvoslat lehetőségét;

p) külön szabályozást igényelnek a női -  különös 
figyelemmel arra, ha az anya gyermekével együtt 
kerül elhelyezésre - ,  továbbá a fiatalkorú és külföl
di fogvatartottak, s gondoskodni kell arról, hogy az 
etnikai vagy nyelvi kisebbségségek ne szenvedjenek 
hátrányt.

8. A fenti, az európai ajánlásokból körvonalazott 
börtönkép -  engedtessék meg nekem e képzavar -  az 
„igényszínü ceruzával” van megrajzolva. Az ajánlás 
szövegezői többször hangsúlyozták, hogy nem egy 
mintaszabályzatot akartak készíteni, de oktalanság len
ne azt hinni, hogy nem a legtökéletesebb börtönügyi 
megoldásokat válogatták össze, és nem egy szakma
ilag ideális börtönrendszer „lebegett” a szemük előtt. 
A valóság más. A börtönnek mindig és mindenütt van 
sötétebb, a szabályzatok árnyékában maradó része. 
Aki erről hallgat, nem akarja a megismerni valóságot.

Az empirikus kutatások iránt mindig fogékony 
amerikai szociológusok, pszichológusok -  Európá
ból nézve: kriminológusok4S -  érdeme az, hogy a 
börtönök belső, ún. informális struktúráját, az emberi 
kapcsolatok hálózatát, a szervezet működésének tör
vényszerűségeit, s mindezeknek a fogvatartott sze
mélyiségére gyakorolt hatását feltárták.

Az 1950-es évektől kezdve a tengerentúlról új fo
galmak érkeztek a „vén" kontinensre, mint a prizoni- 
záció, a totális intézmény, hospitalizáció, depriváció. 
S persze gyorsan kiderült, hogy ezek nem kizárólag 
az újvilági börtönök sajátosságai, mindenütt jelen 
vannak, különösen a hosszabb időre elítélteknél. 
Ezek olyan börtön-mellékhatások, amelyek kedve
zőtlen irányba változtatják meg a fogvatartottak ma
gatartását, sokszor a személyiségét. A jelenségek fel- 
és megismerése segítheti semlegesítésüket.

Ma már börtönügyi közhely a prizonizáció,46 az a 
folyamat, amelynek során az elítélt fokozatosan át
veszi és magáévá teszi a börtön formális, de főképp 
informális törvényeit, szokásait, kultúráját: szabad 
emberből valódi rabbá válik. Az első vizsgálatok azt 
mutatták, hogy a prizonizáció okozta személyiségbe
li változások egyenes arányban erősödnek a börtön
ben töltött idővel.47

Mások elvetették a lineáris összefüggést, mert 
azt figyelték meg, hogy a fogvatartottakban lezaj
ló változások inkább egy fordított U alakú görbére 
emlékeztető görbével jellemezhetők. A lényeg per
sze nem a „betűn” van, hanem a folyamat ívén. A 
börtönbe kerülés kezdeti időszakában az elítéltek 
-  főként az elsőbüntettesek -  általában elutasítják a 
börtön egészét, az általa közvetített, különösen an
tiszociális értékeket, később, az ítéleti idő közepe 
táján „prizonizálódnak”, teljesen átveszik a rabtár
sadalom kultúráját, majd a szabaduláshoz közeledve 
egyre inkább távolodni kezdenek a börtön világától, 
és ezzel párhuzamosan „előhívják magukból” azokat 
az értékeket, viselkedésmintákat, amelyek a szabad 
életbe való visszailleszkedéséhez elengedhetetlenül 
szükségesek.48
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Talán a leghíresebb elmélet E. Goffman nevéhez 
kapcsolódik.49 Kiinduló fogalma a totális intézmény, 
az, ahol a mindennapi tevékenység egy központi hata
lom irányítása alatt, központi terv szerint folyik, és ez 
a terv a bentlakók életének teljes egészét kisajátítja. 
[Ilyen intézménynek szokás tekinteni a kaszárnyákat, 
intemátusokat, bizonyos 
kórházakat és legfőképpen 
a börtönöket.] Már a bör
tönbe történő befogadás
kor megindul a „mortifiká- 
ciós " eljárás, a civil ruha, a 
személyes tárgyak elvétele, 
a formaruhába átöltözés, a 
zárkában való elhelyezés
sel párhuzamosan az intim 
tértől való megfosztás kö
vetkeztében elveszti addigi 
személyiségét. Ezután már 
képtelen magára úgy tekin
teni, mint korábban, s fel
veszi -  akár „önvédelem
ből” is -  a bentlakó identi
tását. Pár hónap vagy év, és 
személyisége szétzilálódik, lepusztul: mortifikálódik 
(megsemmisül).50

Ahospilalizáció lényegében ugyanezt a folyamatot 
írja le, csak másfelől közelítve. A börtön pontos házi- 
és feszes napi rend alapján működik, egy nagyobb 
közösség életét e nélkül valóban nem lehet megszer
vezni. A fogvatartott viszont egy idő után, tekintettel 
arra, hogy nem önmaga irányítja tevékenységét, min
dig mások döntenek helyette, s csak akkor nincsenek 
konfliktusai, ha teljesíti az utasításokat, betartja a 
szabályokat, jószerivel szép lassan leszokik az önál
ló döntés képességéről. Tényleg olyanná válik, mint 
egy „magatehetetlen” kórházi beteg.

A börtön megfoszt a 
szabadságtól -  ez a fő 
funkciója. A kortárs bör
tönügyi szakma és a kap
csolódó nemzetközi aján
lások egyaránt alapköve
telményként fogalmazzák 
meg, hogy ezen túl további 
„többlethátránnyal” nem 
súlyosbítható. Közel ötven 
éve Amerikában írta le G.
Sykes51 azokat a deprivá
ciókat (megvonási hatáso
kat), amelyek a börtön -  
jogilag nem előírt -  kínjait 
jelentették, mégis azt hiszem, hogy csupán egy távoli 
ország közlemúltjáról szólnak e sorok. Kövessük a 
szerző felsorolását: a börtön megfoszt

a) a szabadságtól;
b) különféle -  a szabad életben elérhető -  javaktól 

és különféle szolgálatásásoktól;
c) a heteroszexuális kapcsolattól;

Lipótvár, a vár alaprajza
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d) az autonómiától, a magánszférától;
e) a személyi biztonságtól.
Jelen esetben nem tekintem feladatomnak, hogy 

gyorsan és látványosan egy sor börtönügyi technikát 
sorakoztassak fel annak bizonyítására, hogy a mai 
modem börtönrendszerek -  a különböző nemzetközi

börtönügyi ajánlásokhoz 
híven -  milyen módon 
igyekeznek hatástalaní
tani ezeket a deprivációs 
hatásokat. Ugyanis a cé
lom az, hogy megmutas
sam a börtönt úgy, ahogy 
létezik. A börtön részben 
virtuális valóság, amely 
tudományos teóriákban és 
elvekben, nemzetközi és 
honi jogi szabályokban, 
szabályzatokban jelenik 
meg. Másrészt a börtön 
„egy” épület, továbbá sze
mélyegyüttes: fogvatartók 
és fogvatartottak kis tár
sadalma. A börtön jelkép: 

a büntetés szinonimája. És engem ez a jelenség ér
dekel, amelyet hiába, hogy az ember alkotott és vál
toztat folyton-folyvást, önálló lényege van. Már sok 
mindenre használták, ideje lenne megtalálni a helyét. 
Hagyományosan a Btk. felől, a szankciórendszer hi
erarchiája irányából indult ki mindig a gondolkodás, 
és a kodifikáció során így osztották rá az aktuális sze
repet, és kapott különféle feladatot a börtön.

E fejezetben talán furcsa dolgot tettem: megpró
bálkoztam egy gondolatkísérlettel, pontosabban: 
megfordítottam a gondolkodás irányát, mert a kiin
dulópontom -  az „eredeti” börtön -  a modem börtön 
eredete volt. Igyekeztem meg- és bemutatni azokat

az alaptulajdonságait, 
amelyek a „születése óta” 
sajátjai, mintegy természe
teként fogantak, azokat, 
amelyek létezését mind
végig jellemzik. Épp’ ezek 
azok az „atavisztikus” is
mérvei, amelyek még a 
harmadik évezredben is 
„megkerülhetetlenek”. Mi 
több, a bármilyen céllal 
újjárendezendö szankció- 
rendszerben is mint valódi 
-  eredendő börtönfunkció
ként veendők figyelembe: 

ti. erre, s nem másra képes...

9. Külön kell foglalkoznom a magyar börtön- 
rendszer „családfájával", s messze nem az öncélú 
megbotránkoztatás miatt választottam ezt az alcí
met, hanem ezért, mert a magyar börtönügy többször 
is olyan sajátos -  a nyugat-európaitól eltérő -  útra
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kényszerült, amely fejlődését jelentősen befolyásol
ta, néha: torzította.

a) Az első megállapításom: a modernkori ma
gyar börtönrendszer intézményrendszere eredetét 
tekintve külső kényszerből jött létre.52 Azaz: a ma
gyar börtönrendszer, a maga fizikai valóságában és 
az I848-1849-es szabad
ságharc leverése nyomán, 
az osztrák birodalmi tör
vénykönyv bevezetésével 
párhuzamosan, a központi 
büntetési nemmé tett sza
badságvesztést gyakran 
alkalmazó bírói gyakorlat 
miatt megnövekedett szá
mú elítélt elhelyezése miatt 
vált szükségessé. A magyar 
börtön (alap)intézmény- 
hálózatának létrejöttét te
hát nem tudományos meg
fontolás vagy igény szülte, 
hanem az idegen megtorlás 
kényszere.

A Habsburg-kormányzatnak most kellett pótolnia 
azt, amit évszázada elmulasztott: a magyar fegyin
tézetek hálózatát létrehozni. A legfontosabb cél az 
olcsóság és a gyorsaság volt. Ennélfogva a kormány 
1854-1858 között fegyintézetté alakíttatott át régi 
várakat és más középületeket. így vált fegyintézetté a 
korábban katonai erődítményként funkcionáló Nyit- 
ra vármegyei Lipótvár, a Trencsén vármegyei Illává 
(Léva), illetve a beregi Munkács vára. A Pest-Pilis- 
Solt vármegyei fegyintézetet Vácra, az egykor Má
ria Terézia által nemes ifjak kollégiumának építtetett 
intézet falai közé telepítették. 1858-ban adták át nők 
befogadására szolgáló fegyintézetként Márianosztrán 
az egykor pálosrendi kolostornak épült, kétemeletes
re bővített épületet. A fegyintézeti hálózatot az erdé
lyi területeken 1860-ban az 
egyetlen, eleve fegyintézeti 
célokra épített nagyenyedi 
és a már 1786-ban „pro
vinciális” börtönné nyilvá
nított szamosújvári intézet 
egészítette ki.

Ezekben a régi várak
ban vagy eredetileg más 
célra készült épületekben 
modem börtönrendszerről, 
pl. a magánrendszer követ
kezetes végigviteléről szó 
sem lehetett. A magyar bör
tönügy a rossz telepítések miatt olyan mellékvágány
ra került, amelynek következményei máig hatnak. 
Míg ugyanis a nyugat-európai régiók -  tartományok, 
kantonok, városok stb. -  korai önállósodása elősegí
tette a regionális börtönhálózat telepítését (több, ki
sebb, földrajzilag arányosan elhelyezkedő intézettel), 
addig hazánkban központi szándék döntött az éppen

alkalmasnak ítélt építmények börtöncélú felhaszná
lásáról. E telepítés okozta másik tehertétel pedig ab
ban mutatkozott meg, hogy a kiszemelt építmények 
többsége alkalmatlan volt büntetés végrehajtására, 
és csupán örökös ráfordításokkal lehetett biztosítani, 
hogy legalább minimális mértékben megfeleljenek

az elvárásoknak. Az oszt
rák kormányzat e periódu
sában börtönügyünk két
ségtelen előrelépése abban 
volt, hogy a kazamatákból, 
tömlöcökböl kihozott ra
bok számára rendszeres 
élelmezést, a munkakény
szer, a rend, a fegyelem és 
a tisztaság szigorú betartá
sát vezették be.

b) Második sajátosság: 
ritkán, csak kivételes tör
ténelmi „kegyelmi pilla
natban” találkoztak a meg
fogalmazott börtönügyi 

tudományos-szakmai igények és a megvalósításukra 
elszánt -  legtöbbször persze a gazdasági lehetetlen
ség érve mögé búvó -  politikai akarat.

A 18. század végén megértek a társadalmi feltéte
lek a magyar feudális büntetőjog és igazságszolgál
tatás gyökeres átalakítására. Ez a folyamat azonban 
történeti és társadalmi okok következtében jelentősen 
elhúzódott. Az 1790-91. évi országgyűlés eltörölte a 
kínvallatást, s bizottságot hozott létre az igazságszol
gáltatás és a büntetőjog megreformálására. A bizott
ság munkája eredményeként született meg a büntető 
törvénykönyv-tervezet 1795-ben.

Az 1795. évi kodifikációs kísérlet volt az első lépés 
Magyarországon egy korszerű büntető törvénykönyv 
és büntetési rendszer megalkotására. A tervezet alap
elveiben már felismerhetők a felvilágosodás eszméi.

A Beccaria által klasszikus 
módon összefoglalt polgári 
büntetőjogi nézetek olasz 
(Filangieri) és osztrák köz
vetítéssel (Sonnenfels) ju 
tottak el hazánkban.5' Az 
elmaradott magyar társa
dalmi viszonyok között a 
fel világosodott természet- 
jog polgári elvei sajátosan 
keveredtek a kor feudális 
nézeteivel. Büntetési rend
szere közelített a polgári 
elképzelésekhez: a halál- 

büntetést szűk körben, mindössze 6 esetre tartotta 
fenn, és a szankciórendszer középpontjába a szabad
ságvesztés-büntetést állította.

Jóllehet az 1820-1830-as években a szabadság
vesztés-büntetés egyre inkább terjedt, a börtönök 
helyzete a legsiralmasabb képet mutatta. Az 1830— 
1840-es évek korántsem pontos statisztikája szerint

Munkács vára
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az országban -  Erdély kivételével -  évente legalább 
15-20 000 emberen hajtottak végre szabadságvesz
tést olyan körülmények között, amikor börtönök nem 
léteztek, s a büntetés-végrehajtás jogi- szabályozása 
ismeretlen volt. Börtönökként változatlanul a várme
gyei, városi és uradalmi tömlöcök szolgáltak, ame
lyek viszonyai semmivel 
sem voltak jobbak, mint 
egy évszázaddal korábban.

c) A reformkor fellángo
ló politikai küzdelmeiben 
hirtelen éles megvilágításra 
kerültek a magyar feudális 
börtönállapotok, amelyek
-  mint az abszolút hatalom 
országosának végtermékei
-  jogos felháborodásra és 
gyors fellépésre serken
tették a liberális erőket. A 
földalatti bűzös vermek, a 
csontvázzá aszott, járvá
nyoktól legyengített rabok 
látványa, a börtönviszonyokban megnyomorodott 
emberi roncsok súlyos érvekké váltak a liberális po
litikusok érvelésében. Politikai követelés rangjára 
emelkedett a börtönmodemizáció, s a szabadságot 
és az emberi méltóságot hazánkban csakúgy, mint 
Nyugat-Európában -  zászlajukra tűző szabadelvűek 
egyik célpontja így a feudális tömlöc lett. A börtön
ügyi tudományosságot, a fogházjavítás első hazai ki
bontakozását, az 1830-as években fiatal politikusok, 
mint pl. Eötvös József, Szemere Bertalan, Kossuth 
Lajos és liberális gondolkodók, mint Bállá Károly, 
Bölöni Farkas Sándor, Lukács Móricz karolták fel tá- 
mogatóan. E külföldet is megjárt reformerek jórészt 
az észak-amerikai és az angol „penitenciárius ma
gánrendszer'', továbbá a „hallgatási rendszer" ma
g a sz ta lá v a l tértek haza. A rabok számára biztosított 
külön zárka és az a vonzó 
alapgondolat, amely sze
rint a magány és a hallga
tás bűntudatra és erkölcsi 
megtisztulásra indítja az el
ítélteket, mély benyomást 
gyakorolt a tanulmányo
zókra. E hatás érzékelhető 
börtöntörténeti irodalmunk 
egyik kiemelkedő szellemi 
alkotásán, az 1841-1843 
között elkészült börtönügyi 
törvényjavaslaton.

A tervezet, a korabeli 
nyugat-európai törvény- 
hozás és tudomány állását is fegyelembe véve, korát 
megelőző lépéseket tett a büntetési rendszer területén. 
A halálbüntetést valamennyi bűncselekményre nézve 
kiiktatta; szankciórendszerében a szabadságvesztés
büntetés került a központi helyre. A tervezet szerint 
a rabság vagy életfogytig tart, vagy határozott tar-
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tamú. Határozott tartamú büntetés esetén a leghosz- 
szabb időtartam 24 év. A szabadságvesztés enyhébb 
formája a fogság, ennek leghosszabb időtartama egy
év.54

A méltán európai szintű jogalkotásnak tekinthető 
1843. évi törvényjavaslatok a konzervatív erők el

lenállása következtében 
megbuktak.55 A börtönügyi 
javaslatot az országgyűlés 
mindkét háza elfogadta, 
és felterjesztették királyi 
szentesítésre. A királyi 
szentesítés azonban -  fel
tehetőleg amiatt, hogy a 
központi kormányszer
vek a nagy anyagi erőket 
igénylő beruházások miatt 
húzódoztak a végrehajtás
tól -  elmaradt. A kancellá
ria a börtönügy rendezését 
a Helytartótanács hatáskö
rébe utalta. Végül is a ja 

vaslat papíron maradt, s eltűnt a bürokrácia süllyesz
tőjében.

Az 1843. évi büntetőjogi és börtönügyi törvény- 
javaslatoknak még így is rendkívül jelentős hatásuk 
volt a magyar büntetőjogi és börtönügyi gondolko
dás fejlődésére; progresszív elveiket -  elsősorban 
a testi büntetések megszüntetését, a halálbüntetés 
korlátozását, a szabadságvesztés-büntetés szélesebb 
körű és céltudatos alkalmazását -  a bírói gyakorlat 
többé-kevésbé megvalósította. Több vármegyében 
pedig helyi statútumokkal törölték el a botbüntetés 
alkalmazását.

d) A fogházjavítás ügye országos szinten elbukott, 
de a reformkori vármegyei ellenállás sajátos, szép 
példájaként foghatók fel azok vármegyei kezdemé
nyezések, amelyek révén például -  Szemere Berta

lan nyugatról hozott tervei 
alapján -  1840-ben meg
épült a modem Komárom 
vármegyei fogház. A kor 
legsikerültebb börtönépü
lete a Bentham-féle pa- 
noptikus építési koncepció 
jegyében készült balassa
gyarmati megyei fogház 
volt. Bár megint a várme
gyék tiltakoztak a börtön
ügy sajátkassszás megol
dása ellen -  a központi kor
mányzattól várva a pénzt 
és az országos intézetek 

felállítását -  az első igazán modern büntetés-végre
hatási intézetek mégis vármegyei kezdeményezésre, 
helyi finanszírozásból épültek fel a reformkorban.56

A börtönügyi tudományosság és a politikai akarat 
első szerencsés találkozása a kiegyezés korára esett. 
Az 1867. évi kiegyezést követően a modem polgári

Vác. Fegyház és Börtön
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igazságszolgáltatás kialakításának igényével fellépő 
igazságügyi kormányzat európai léptékű törekvéseit 
jelzi, hogy a korabeli börtönállapotainkat szégyell- 
nivalónak tartván, rendkívüli erőfeszítéseket tettek 
a modem börtönrendszer kiépítésére. A Szemere- 
Deák-Eötvös által képviselt, európai szellemiségű 
börtönügyi gondolkodás 
méltó folytatója volt Hor- 
vát Boldizsár, a kiegyezés 
korának igazságügy-mi
nisztere.57 A kiegyezést 
követően gyors ütemben 
ment végbe a polgári jel
legű államapparátus és 
jogrend kiépítése. Az igaz
ságszolgáltatás reformja 
ismét napirendre tűzte a 
büntetőjog kodifikációját, 
amely végül is hosszas elő
készítés után, az 1878:5. 
törvénnyel elfogadott büntető törvénykönyvet ered
ményezte.

e) Az első magyar büntető törvénykönyv -  ame
lyet kodifikátora után a szakirodalom Csemegi-kó- 
dexként tart számon -  a szabadelvű polgári jogállami 
felfogásának megfelelően a klasszikus büntetőjogi 
iskola tanait juttatta érvényre. Kortárs kritikusai sze
rint nem volt lángész, de talán kora sem kedvezett a 
zsenik megjelenésének. A géniuszok jószerivel gyö
keres átalakulások, rendszerint szakmai forradalmak 
előkészítői, mint például -  elnevezése ellenére -  a 
reformkor nagy nemzedéke. Az 1843-1844-es átfo
gó büntetőjogi kodifikációs munkálatok valójában 
egy szakmai revolúciónak adták keretét. Csemegi 
alkotókoráig nem csupán egy egyszerűen lepergő 
negyedszázad, hanem egy olyan pe
riódus telt el, amelyben egy elfojtott 
forradalom, eltiport szabadságharc 
és tartós elnyomatás következtében a 
„nagy generáció” vagy elpusztult vagy 
szétkergettetett. A „kiegyezés házá
nak" felépítéséhez pedig csupán szak
emberekre volt szükség. Szerencsére 
akadtak közöttük kiváló mesterembe
rek. Csemegi Károly mestere volt a 
szakmájának, és mestermű lett maga a 
kódex is. Csemegi sem vitatta -  ami
ként a 19. század nagyobbik felében 
a büntetéstannal foglalkozó európai 
gondolkodók többsége sem - ,  hogy 
a szabadságvesztés a legtökéletesebb 
büntetési nem. Igazságos és demokra
tikus, hiszen a felvilágosodással megtalált egyetemes 
érték: a szabadság, amely a törvény szerint egyenlően 
van kimérve a polgároknak, a bűn által elveszíthető. 
Igazságos a mércéje is, ahogy a bűntett súlyához és 
vétkesség fokához igazítja a büntetést. Kellő fegyel
mező és intő hatást képes gyakorolni úgy az elítélt
re, mint a társadalom egészére. Rendkívül rugalmas

büntetés: az idő tagolásával osztható, formájában 
egyéniesíthető, közvetlen, személyes jellegű. Az el
ítélt testét veszi ugyan „zálogba”, de soha nem vég
legesen és megmásíthatatlanul, a szabadságvesztés 
büntetéstani logikáját illetően mindig átmeneti jog
fosztás, mindig „időleges” szankció. Hajlékonysága

megmutatkozik abban is, 
ahogy végrehajtási módjá
val követni képes az adott 
társadalom kulturális, er
kölcsi és vallási szintjét, a 
jogpolitika elvárásait és a 
gazdaság lehetőségeit.

Kezdetben, a 19. század 
első évtizedeiben csak úgy 
sorjáztak Eszak-Ameriká- 
ból az elítélt megbünhődé- 
sét-megjavulását valamely 
vezéreszményre alapozott, 
elvi tisztaságra törekvő 

börtönrendszerek. Aztán Európában „hozzákeverőd- 
tek” különféle elegyítő-vegyes teóriák, sokhelyütt 
egyenest egyes börtönigazgatók egyéni „receptjeik” 
alapján kevertek ki mind újabb és újabb szisztémá
kat.58 Ekként aligha volt sok túlzás az egykori ameri
kai szakíró panaszában: „A mai börtönigazgató olyan 
pönológiai rongyszöttes boldogtalan örököse, amely
nek egyes darabjai vallási hiedelmek, népi dogmák, 
humanitárius érzelmek, katonai hagyományos, tudo
mányos elméletek és adminisztratív célszerűségek 
maradványai...”

Csemegi Károly ellenben még az elvi tisztaságra 
igényes büntetéstan klasszikus korszakának utol
só generációjához tartozott, aki a börtönrendszer 
tekintetében (is) az eszményit, az ideálist kereste.

A mai olvasónak is tiszteletet paran
csol Csemegi azon igyekezete, ahogy 
nem pusztán csak a legkorszerűbbnek 
tetsző börtönrendszert akarta meg
valósítani, hanem a büntetéstani lag 
legtökéletesebbet, és ezen túlmenően 
azt, amely leginkább megfelel a hazai 
viszonyoknak. Hűen korábbi -  az Or
szágbírói Értekezlet idején, az osztrák 
minta másolásával szemben megfo
galmazott -  álláspontjához, újfent hi
tet tett a szakmai önállóság mellett. A 
börtönrendszer ügyében szintén nem 
az egyszerű „átvételt”, hanem az érde
mi kodifikációt tekintette feladatának.
O sem valami „ősi” magyar forrásból 
akart meríteni, hanem a legfrissebb 

európai börtönügyi kínálatból azt és annyit szándéko
zott átvenni, amennyire az a honi talajba életképesen 
átültethető. Kivételes szakmai teljesítmény az, ahogy 
Csemegi a „nyugati minták”, az adott hazai jogi-kul
turális és politikai-hatalmi késztetések, a reformkori 
múlt elven nosztalgiáinak „Szküllái és Kharübdiszei” 
között kormányozva érvel saját álláspontja mellett.59
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Jog
Illendőnek érzem, hogy átadjam a szót Cse- 

meginek, legalább megízlelendő egy másfajta szak- 
irodalom „zamata”:

„Ismeretes dolog, mily rendkívüli tevékenység 
uralkodik a múlt század vége óta, egész a mai napig, 
a börtönrendszernek -  a büntetés czélja és felada
tának megfelelő megállapítása 
körül s ismeretesek a rendszerek 
is, melyek a tudomány és a gya
korlat férfiai által, a leghelye
sebb és legczélszerübb rendszer 
igényével, egymással szemközt 
állíttatnak.

Melyik eset közül a leghelye
sebb rendszer? A magánrendszer 
alapeszméje kétségtelenül he
lyes. A teljes elkülönítés, mely 
lélektanilag kikerülhetetlenné 
teszi, hogy a tettes önmagába 
szállva múltjának és cselekvésé
nek undok voltát felismerje, [...] 
a gyakorlat mindinkább kimu
tatta, hogy a foglyok javításának 
feladata pusztán negatív módon 
nem oldható meg. A magánrend
szeren tett módosítások között a 
leglényegesebb az, mely a mun
kát és a foglyok érintkezését a 
fegyház felügyelő személyzeté
vel rendszeresíti.”

Csemegi egyértelműen fogalmazta meg büntetés- 
tani elvi kritikáját: „A betekintés önmagába, a go
noszságnak felismerése, a rossz cselekedet megbáná
sa: mindez csak első stádiuma a javulásnak. [...] De 
épen abban van hibája, hogy javító hatása e foknál 
rendszerint megakad s tovább -  az erényakarásának 
erélyes kifejtésére nem képes felemelni a tartós elkü
lönítés alatt kifáradt, elbágyadt lelket.”60

Az ún. fokozati, a progresszív rendszer bevezeté
se mellett érvelt. Teljes meggyőződéssel tette, annak 
ellenére, hogy tudta jól, a „magyar-alkattól, vérmér
séklettől” idegen a „csatornán túli” angol-ír modell, 
s ezért általában a honi kodifikáció történetében köz
vetlen mintaként sohasem szolgált. Elhatározása elvi 
alapon nyugodott, választása azért esett a progresz- 
szív rendszerre, mert ennek büntetéstani szemlélete 
leginkább megfelelt a börtön, mint büntetési forma 
„átmeneti” jellegének, s a szabad élet felé való nyi
tottságának. Ismét Csemegitől idézve: „...alapja a fe- 
gyenczre vonatkozó rendszabályok és bánásmód szi
gorának lassú, de következetes enyhítése mindaddig, 
míg az büntetése végső stádiumában, a szabad életre 
előzetesen elkészíttetik, s ahhoz újólag mintegy hoz- 
zászoktattatik.”

A legtökéletesebb alakja s legkövetkezetesebb 
részletességgel keresztülvitt módozata az ún. ír rend
szer volt. S ennek pedig legsajátosabb eleme -  a 
magánelzárás, majd a közös munka fázisát a fogoly 
jóviselete, szorgalma nyomán követő -  közvetítő 
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intézet volt. Újfent Csemegi szavai: „Ez intézetek
ben lehetőleg meliőztetik mindaz, a mi a börtönre 
emlékeztetne; minélfogva itt már a foglyok nem is 
járnak rab ruhában, s a bánásmód is a szabad embe
rekkel való bánásmódhoz hasonló.” Csemegi világo
san értette és szakmailag értékelte a felszín mögötti 

lényeget, a láthatónak értelmet 
adó büntetéstani gondolatot: 
az elítélt átalakulását -  ma úgy 
mondanánk: beválását -  követő, 
ahhoz alkalmazkodó „progressi- 
ót”. így fogalmazott: „...a fog
lyok az igazgatóság közvetítése 
által gyakori érintkezésbe hozat
nak a közönséggel, különösen a 
munkaadókkal, mi által bizalom 
gerjesztetik irányukban [...] s 
a fogoly szorgalmas és rendes 
viseletének láttára, több hajlan
dóság mutatkozik a majdan sza
badlábra helyezendő fogolynak 
félfogadására [...] egyszersmind 
próbául szolgál a fogoly akarat
erejének és önuralmának meg- 
erősbítésére; mely czélból azok 
többrendbeli kísértéseknek is 
kitétetnek. [...] hogy azt észre- 
vehetné, "viselete és cselekvése, 
sőt beszédje is figyelem tárgya.” 
Természetesen, ha az elítélti- 

progresszió megakadt vagy visszájára fordult, a fo
kozati rendszerben is megnyílt a visszaút: „...kinél 
egyszerű figyelmeztetés nem elegendő, az visszavi
tetik a korábbi közös munkafogságba.”

Végül a konklúzió -  a miniszteri indokolásból 
-  Csemegi megfogalmazásában: „Mi is e rendszert 
fogadtuk el a jövő börtönrendszeréül s azok után, 
a mik fentebb felhozattak és kiemeltettek. [...] 
A progressiv rendszer súlyosan érezteti az állam 
büntető jogát és hatalmát, de hozzászoktatja egy
szersmind a letartóztatottat ahhoz, hogy szenve
dések és nélkülözések között küzdjön ki minden 
enyhülést, m inden előnyt; s midőn ezt eszközli, 
szoros összefüggésben a rendszer alapelveivel, a 
bűnös javulásának foka szerint lassan és nagy óva
tossággal, különböző fokok felállítása mellett eny
híti a bánásmódot mindaddig, míg a javultat bün
tetésnek utolsó idején csaknem teljesen a szabad 
emberekkel egyenlő bánásmódban részesítvén, öt 
a szabadságra előkészíti. Ama rendszer czélszerü- 
sége fölött, mely a fogoly erkölcsi és fizikai ere
jének folytonos megfeszítését eredményezi, kétely 
nem foroghat fenn...”61

f) További, s szinte állandó börtönügyi sajátossá
gunk: az elkésettségből eredő felzárkózási kényszer.62 
Ez a jellegzetesség önmagában még akár előnyt is hor
dozhat magában, feltéve, hogy sikerül-e kellő anyagi 
és szellemi energiát összpontosítani arra, hogy a leg
korszerűbb megoldásokat, legmodernebb technikákat
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és módszereket rövid időn belül átvegyük és megho
nosítsuk. Az 1878. évi Btk. börtönrendszere meg
kezdte a „szellemi” felzárkózást. Az örökölt országos 
fegyintézeti hálózat viszont teljesen alkalmatlan volt 
a polgári büntető elvek realizálására.63 Az 1866-ban 
kiküldött igazságügyi deputáció64 jelentése szerint az 
országos intézetek egy 
részét azonnal meg 
kellett volna szüntetni.
Ekkor egyetlen intézet 
felelt meg a követel
ményeknek: a telep
szerű, kis befogadó
képességű női fegyház 
Nagyenyeden. A töb
bi intézmény katonai 
erődítésekben, egykori 
várakban (Munkács,
Szamosújvár, Lipót- 
vár), régi kastélyok
ban vagy zárdákban 
(Illává, Márianosztra), 
nevelőintézetben (V ác) 
kapott helyet. Ezek az eredetileg teljesen más célt 
szolgáló, egészségügyi viszonyaikat tekintve elavult 
építmények nem feleltek meg a modem börtönépítési 
elveknek, korszerűsítésük csupán toldozás-foldozás 
volt. A törvényhatósági fogházak a szabadságharc 
előtti képet mutatták: helyenként a kor színvonalán 
álló épületek, másutt feudális jegyeket hordozó, sötét 
tömlöcök. A börtönkategóriának megfelelő építmény 
nem volt.

Nem véletlen tehát, hogy a büntető törvénykönyv 
végrehajtási programjához nagyméretű börtönépíté
si terv kapcsolódott. Ennek pénzügyi forrásaként a 
büntető igazságszolgáltatás révén -  pénzbüntetés
ből, elkobzás, vagyonelkobzás, bírságok után -  be
folyt összeget különítették el a költségvetésben. Az 
elképzelések szerint egy új központi jellegű, állami 
börtönhálózatnak kellett volna felépülnie. Pénz hi
ányában csupán néhány intézet felállítására került 
sor. 1885-ben így létesült hazánk, s egyben Európa 
legmodernebb börtöne, a panoptikus rendszerű sze
gedi kerületi börtön és a Budapesti Királyi Országos 
Gyüjtöfogház 1896-ban. Új létesítménynek tekinthe
tő a soproni fegyház is, bár nem eredeti építkezéssel 
született; a soproni cukorgyár kiürített épületeit ala
kították át büntetés-végrehajtási célokra.

Mivel több új országos börtön, fegyintézet nem 
épült, a modernebb törvényhatósági fogházakat ke
rületi börtönné minősítették, s így a börtön- és fog
házfokozatra ítéltek a legtöbb helyen ugyanazon 
intézetben töltötték büntetésüket. A század végére 
Magyarországon 9 országos, 65 törvényszéki és 313 
járásbírósági fogház működött, de mégsem tudta be
tölteni hivatását, mert még a fegyház fokozatúaknái 
sem tudták biztosítani az ír fokozatos rendszer „lel
két” jelentő közvetítői intézetbe utalást.65 A börtön 
fokozatban jószerivel egyáltalában nem tudták meg

szervezni sem -  a három éven felüliek számára -  az 
ír, sem az angol fokozatos rendszert. A fogházakban 
pedig sokhelyütt megmaradt a „közös elhelyezés”.

g) Magyar börtönügyi sajátosság, a fentiekből kö
vetkezően -  létrejötte óta, szomorú -  kísérőjelensége 
az, hogy állandó a feszültség a börtönügy elméleti és

legtöbbször jogi szabá
lyozásának minősége és 
annak valósága, vagyis 
az intézmény-hálózat 
anyagi technikai adottsá
ga, színvonala között.66 
A hiányos végrehajtási 
feltételek következtében 
nem volt érdemi a bün
tetési fokozatok közötti 
differenciálás sem. Maga 
a miniszteri rendelet 
-  elvben -  észrevehető 
különbségeket fogalma
zott meg a fegyház és a 
börtön végrehajtása kö
zött. Az osztályozást a 

fegyintézeti igazgatók belátására bízta. Elégedettek 
lehettek az intézeti igazgatók, ha a megrögzött, több
szörös visszaesőket -  helyenként a fiatalkorúakat -  el 
tudták különíteni az elítéltek zömétől. Ha ehhez hoz
závesszük a fegyintézetek személyzetének képzettsé
gét, fizetését (s ebből következően minőségüket), ak
kor megállapíthatjuk, hogy az egyéniesítés eszméje 
az intézetek nagy részében puszta illúzió maradt.

Ennek ellenére az igazságügyi kormányzat rend
kívüli erőfeszítéseket tett a büntetés-végrehajtási 
rendszer működőképességének fokozására. Az inté
zeteket folyamatosan modernizálták, így -  nemcsak 
a csalóka emlékezet szerint -  a 19. század vége a ma
gyar börtönügy virágkora volt.67

h) Az elmúlt ötven évben hozzátapadt, s mára már 
tovatűnt jellegzetessége az, amely a börtönt a politika 
a bűnözés elleni harc eszközeként fogta fel és hasz
nálta fel. Talán nem felesleges megjegyezni, hogy ez 
a befolyás is idegen ideológiai alapról indult, és csak 
kényszerrel tudott utat tömi magának.

Miközben a nyugati társadalmakban a II. világ
háború után megindult a hagyományos börtönügyi 
intézményrendszer megújulása, hazánkban a prole
tárdiktatúra állama 1949-től a korábbi, még a két vi
lágháború között is valamennyire megőrzött polgári 
büntetőpolitikai és börtönügyi modell teljes tagadá
sával gyökeres fordulatot hajtott végre. A Szovjetu
nió diktálta sztálini büntetőpolitika ideológiai hátte
rében az osztályharc fokozódó éleződésének, illetve 
a proletárdiktatúra hatalomgyakorlásának a többség
gel szembehelyezkedő kisebbség elnyomásával jelle
mezhető tantételei álltak. Az átpolitizált büntetéstan 
új tartalma a „represszív prevenció” lett. Honi bör
tönügyünk az 1950-es évek elejétől az egypártrend- 
szerű, monolitikussá merevedő állami politika direkt 
irányítású eszközévé torzult, amely új és a dolgozók
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érdekeit biztosító hangzatos elvekről szónokolt, de 
gyakorlatában az osztályharc egyik harci eszköze
ként szolgált a „szocializmus építésével szembefor
dulok” ellen.

1951. január 1-jén lépett hatályba a Csemegi-kó- 
dex egész büntetési rendszerét eltörlö 1950. évi II. 
törvény (Btá.). Az új szabályozás 
csupán egyféle szabadságvesztést, 
a „börtönt” ismerte. A miniszteri 
indokolás e módosítást a Cse- 
megi-kódex büntetési nemeinek 
szükségtelen sokaságával magya
rázta, azonban e mögött az egyre 
növekvő elítélt-tömeg akadályta
lan munkára irányításának szán
déka húzódott meg. Az eltorzult 
igazságszolgáltatás ugyanis az el
ítélteknek hazai történelmünkben 
példátlan tömegét zúdította a bör
tönökre. Egyes források szerint 
1952 márciusára az elítéltek szá
ma országosan mintegy hatvan- 
ezerre (az internáltaké százezerre) 
duzzadt. Ez a létszámemelkedés 
szükségessé tette az intézményi 
rendszer -  már korábban tervezett 
-  gyors bővítését. A szovjet mo
dell alapján a „nyitott végrehajtási 
helyeknek", gyáraknak, üzemek
nek, bányáknak stb. átadása a bün
tetés-végrehajtás számára 1949- 
ben kezdődött el, és 1952 végére 
már szinte az egész országot behálózták az ún. őrpa
rancsnokságok, illetve munkahely-parancsnokságok. 
Mintegy 45 helyen dolgoztattak elítélteket, így töb
bek között ipari létesítmények építkezésein (Lábat
lan, Almásfüzitő, Tiszátok, Csepel stb.), középületek 
létesítésénél (pl. a miskolci és veszprémi egyetem), 
illetve felújításánál (pl. a budai vár), bányákban 
(Oroszlány, Recsk, Komló, Várpalota stb.) és számos 
más ipari és mezőgazdasági-jellegű közmunkán. Az 
elítélteknek csupán egy kisebb részét tartották zárt 
intézetekben, illetve dolgoztatták az intézethez tarto
zó vállalatoknál, valamint a tagosítások útján jelentő
sen megnövekedett állami rabgazdaságok területén. 
Az elítéltek nagyobb munkateljesítményre ösztönzé
sére alkalmazták az ún. napelengedést, vagyis a havi 
100%-ot meghaladó teljesítmény után 5%-onként, a 
bányászatban 2%-onként egy-egy napot elengedtek a 
büntetésből. Ugyancsak a teljesítménytől tették füg
gővé a különféle kedvezményeknek, mint a hozzátar
tozókkal való kapcsolattartásnak, a különböző prog
ramokon való részvételnek az engedélyezését.68

Az új büntetőpolitika a magyar börtönügy szemé
lyi és szervezeti feltételrendszerét is drasztikus ala
possággal átigazította saját követelményeihez. 1949- 
1950-ben a börtönök személyi állományának teljes 
cseréjét végezték el. Az új személyzet nem előkép
zettség és szakmai rátermettség, hanem 'főképpen a

politikai megbízhatóság kritériumai alapján verbuvá
lódott. A szakmai képlet végtelenül leegyszerűsödött: 
a személyzet és az elítéltek, mint politikai ellenfelek 
álltak egymással szemben. Az őrszobákon kihelye
zett parancsoló jelmondat, a „ne csak őrizd, gyűlöld 
is” gyakorlatában elterjedt a durva, embertelen bá

násmód, az elítéltek mély, meg
alázó alávetése az „osztályharcra 
edzett”, átmilitarizált személyzet
nek. 1950 után különösen az Ál
lamvédelmi Hatóság által átvett 
börtönökben, mint a budapesti 
Pestvidéki Fogházban, a Markó 
utcai fogház II. és III. emeletén, 
a Mosonyi utcai börtönben, a 
Budapesti Gyűjtő fogházban, il
letve a Váci Fegyházban élték át 
a többségükben a politikai terror 
ártatlanul bebörtönzött áldozatai 
a magyar börtönügy legsötétebb 
és legszégyenteljesebb éveit. Az 
egykori fogvatartottak vissza
emlékezéseiből tudjuk, hogy az 
ÁVH börtöneinél elviselhetőbb 
bánásmódban részesültek az Igaz
ságügy-minisztérium felügyelete 
alatt álló börtönökben, de ezek 
között is voltak különbségek. 
A politikai befolyás növelését 
szolgálták a büntetés-végrehajtás 
szervezeti átalakításai is. 1952 
márciusában a börtönügy szer

vezete az igazságügyi kormányzattól a Belügymi
nisztérium felügyelete alá került. A büntetőintézetek 
központi irányítására létrehozták a Büntetés-végre
hajtás Országos Parancsnokságát, az elítélt-munkál
tatás irányítását a Közérdekű Munkák Igazgatósága 
(KOMI) vette át. További intézkedéssel összevonták 
az intézetparancsnoki és a vállalatigazgatói munka
köröket.

A politikai hatalom 1953 tavaszától bekövetkező, 
a -  Sztálin halálát követő -  átmeneti politikai bizony
talanság miatti megingása lehetővé tette a büntetés
végrehajtási tevékenység jogi szabályozásának, a tör
vényesség vagy annak látszata megerősítését. Ekkor 
adta ki -  természetesen csak szolgálati használatra 
-  a belügyminiszter, a társfőhatóságokkal egyeztetve, 
egy minisztertanácsi határozatra hivatkozva, 1945 
után tíz évvel az első írásba foglalt „Büntetés-vég
rehajtási Szabályzatot”.69 Büntetéstani érdekessége 
az, hogy mint a mesebeli kútba belepillantva, vala
mi feldereng az 1950-es évek büntetetés-végrehajtási 
gyakorlatából, miközben nem szabad elfeledkezni ar
ról, hogy ez már a törvényesség égisze alatt született, 
tehát egy jóval konszolidáltabb formát rögzít. Nem 
tartott sokáig az „enyhülés”, 1955 nyarától a kül- és 
belpolitikai fejlemények újból az osztályharcos bün
tetőpolitika megerősödéséhez vezettek. Az újabb 
letartóztatási hullám már nem bizonyult tartósnak,



miközben a „vas és acél országának” építő lendülete 
is kifulladt. Megkezdődött a külső rabmunkahelyek 
felszámolása, amelynek következtében 1955 novem
berére az elítéltek többsége újból zárt intézetekbe 
került. A politikai terror esztelenségét elutasító töme
gek egyre nyíltabb ellenszegülését érzékelő politikai 
vezetés 1955 novemberében a bűnüldöző szervek te
vékenységét korlátozó büntetőpolitikai elveket fogal
mazott meg. Hatására 1956. október elejéig a bünte- 
töintézetek fogvatartotti létszáma a felére csökkent.

Az ötvenes évek első felének súlyos politikai és 
büntetőpolitikai torzulásai hazai börtönügyünket leg
tragikusabb korszakába taszították. E korszak súlyos 
vesztesége volt, hogy miközben a nyugati társadal
makban felélénkültek a társadalom perifériájára sod
ródónak -  így a bűnelkövetők -  társadalomba való 
visszavezetésére, segítésére irányuló, jelentős anyagi 
és szellemi ráfordítással járó erőfeszítések, régiónk
ban a büntetöhatalom a „szocializmus” építésével 
szembeforduló kisebbség megalázását, megleckéz- 
tetését végezte el. E büntetőpolitikai torzulások még 
hosszú ideig érzékelhető nyomokat hagytak a bünte
tés-végrehajtás működésében. Ezek sorában említen
dő az egyoldalúan biztonság- és termelés-centrikus 
szemlélet, a szervezet militáris vonásainak konzer
válódása, a durva, az elitélteket ellenfélként kezelő 
bánásmód.

i) Örökölt sajátosság a szabadságvesztés-bünteté
si végrehajtás nevelő hatásába vetett hit. Egy 1960 
elején életbe lépett rendelkezés70 meghirdette az el
ítéltek nevelésének követelményét. Minden intézet
ben létre kellett hozni a nevelési szolgálatot, komoly 
célkitűzéssel. A nevelésen keresztül érvényesíteni 
kellett egyrészt a börtön megtorló jellegét a letartóz
tatottnak és a társadalom többi tagjának a bűnözéstől 
való visszatartása végett, másrészt biztosítani kellett, 
hogy a letartóztatott szabadulása után törvénytiszte
lő, hasznos tagja legyen a társadalomnak.

Előírták azt is, hogy minden száz letartóztatott ne
velésével egy nevelő foglalkozzon. Igaz, hogy még 
csak épp’ hogy beiskolázták különböző levelező ta
gozatos pedagógiai főiskolára a reménybeli nevelő
ket, mégis azt várták el tőlük, hogy a beutalt bűntet
test -  szinte példamutató -  szocialista embertípussá 
alakítsák át a büntetés-végrehajtása során. Amit kö
vetelményként így fogalmazott meg a jogszabály:

„A büntetés-végrehajtás tartama alatt a letartózta
tottak döntő többségénél osztályhelyzetre, bűncse
lekményre és büntetési időre való tekintet nélkül el 
kell érni, hogy

-  bűncselekményét megbánja,
-  legyen fegyelmezett és rendszerető,
-  a munkát megszeresse,
-  tartsa be a törvények és a szocialista társadalom 

együttélési szabályait, védje és óvja a társadalmi tu
lajdont,

-  tisztelje szocialista társadalmi rendünket.
Az osztálypolitikát érvényre kell juttatni a letar

tóztatottak nevelésénél alkalmazott módszereknél,

a világnézeti oktatásnál, kedvezményeknél, fenyíté
seknél stb.

A nevelésnél az egyes osztálykategóriák figyelem
be vétele mellett a személyből, annak társadalmi ve
szélyességéből, jelleméből, politikai magatartásából 
kell kiindulni. Nevelő munkával -  és ha kell -  kény
szerítő intézkedésekkel is be kell tartani törvényein
ket.”

A mindehhez rendelt eszköztár a világnézeti neve
lésből és a munkáltatásból állt.

Időközben a politikai konszolidáció termékeként is 
felfogható, új, szocialista Btk. jelent meg 1961-ben, s 
a megelőző években kialakult gyakorlatnak megfele
lően a szabadságvesztés végrehajtásának két módját 
különböztette meg: a börtönt és a büntetés-végrehaj
tási munkahelyet. A magyar börtönügynek az állami 
szervek rendszerében elfoglalt helyét illetően jelen-_ 
tős döntés született 1963-ban: a Belügyminisztérium 
szervezetéből az igazságügy-miniszter irányítása és 
felügyelete alá került. E döntésnek elvi jelentőséget 
az adott, hogy a büntetés-végrehajtás így az igazság
szolgáltatás folyamatába illeszkedett be.

Az 1960-as évek elején fellendülő tudományos 
-  kriminológiai, szociológiai, pszichológiai -  kutatá
sok széles körű empirikus tapasztalatokat halmoztak 
fel a bűnözés egy-egy megjelenési formájáról. E vizs
gálódások egyik kiemelt területe a fiatalkori bűnözés 
okainak és az ellene kialakítható eszközöknek a ku
tatása volt. E kutatások keretében hazánkban először 
került sor a büntetés-végrehajtási folyamat valóságos 
viszonyainak elemzésére.

A kriminológiai szemléletnek a büntetőpolitikára 
gyakorolt jótékony hatása jól érzékelhető az 1963. 
évi jogpolitikai irányelvekben, amely megszüntette 
az igazságszolgáltatásban az elkövető osztályhely
zet szerinti megkülönböztetését, egyúttal felhívott a 
jogkövetkezményeknek a bűnelkövető személyiségét 
nagyobb mértékben figyelembe vevő differenciált 
alkalmazására. A büntetőpolitikai gondolkodásban 
ilyenképpen előtérbe kerülő speciális prevenció esz
közeinek és módszereinek elégtelenségével, szerény 
hatásfokával az 1960-as évek közepén végre szembe 
mert nézni a politikai és állami vezetés. A magyar 
börtönügy korszakos elmaradása akkor ütközött ki, 
amikor világossá vált, hogy a bűnözés elleni küzde
lemben már nem elegendő a szocializmus megszilár
dulásában reménykedő, rövid távú tervezés, hanem 
az állami szervek hosszú távú, szakszerű fellépésére 
van szükség. 1965 novemberében az MSZMP Poli
tikai Bizottsága vizsgálta meg a büntetés-végrehaj
tás tevékenységét. A vizsgálat megállapította, hogy 
a rendszer nem szolgálja megfelelően a bűnmegelő
zést, személyi állományának létszáma és felkészült
sége elégtelen, kidolgozatlanok az elítéltekkel való 
differenciált bánásmód, a nevelés elvei és módsze
rei, s a börtönök tárgyi feltételei sem alkalmasak a 
végrehajtás céljának megvalósításához. A vizsgálat 
kritikus megállapításai, valamint az ország akkori, 
relatíve kedvező gazdasági helyzete lehetőséget kí-
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náltak volna a börtönviszonyok fokozatos javítására. 
Mégsem ez történt, győzött a politikai szüklátókörű- 
ség, pontosabban a bigott ideológia: a szocializmus 
körülményei között a bűnözés távlati csökkenéséhez 
(majd megszűnéséhez) fűzött dogmatikus hit.

Ugyanakkor a hazai börtönügynek ekkor felismert 
kritikus állapotát javítandó, elismerésre méltó, hogy 
a bűnügyi tudományok képviselőinek bevonásával 
felélénkült a börtönügy elméleti művelése, és 1966- 
ban olyan szabályozás jelent meg -  az 1966. évi 21. 
törvényerejű rendelet amely céljában, elveiben, 
tartalmában megközelítette az európai normákat. Kis 
túlzással, s erőteljesebb elvonatkoztatás mellett ez a 
norma a magyar „treatment”-et hirdette meg. Nyu- 
gat-Európában ez a treatment korszak csúcspontja, s 
a honi szabályozás is az elítéltek átnevelését, morális 
átalakításukat tűzte ki célként:

„2. § A szabadságvesztés végrehajtásának célja az 
ítéletben meghatározott joghátrány alkalmazásával, 
valamint a szocialista nevelési elvek és módszerek 
gyakorlati érvényesítésével és felhasználásával az el
ítéltnek törvénytisztelő állampolgárrá átnevelése.”

Szemléletében minőségi áttörést képviselt az
zal, hogy az elítélteket nemcsak kötelezettségekkel 
terhelte, hanem jogokkal is felruházta, hozzájárult 
ahhoz az elkerülhetetlen, a klasszikus -  19. századi 
-  börtönügyet a modemtől megkülönböztető fordu
lathoz, amely az elítéltet jogilag a végrehajtásnak 
alávetett tárgyból annak alanyává emelte. Nem volt 
igazán bőkezű a jogalkotó, alig ment túl a híres Freu- 
denthal-féle 1910-es fogházi jogok katalógusán:

„20. § Az elítélt jogosult az egyes végrehajtási fo
kozatokra vonatkozó részletes szabályoknak megfe
lelően

a) -  az általa megjelölt személyekkel,
- jo g i  képviselőjével, valamint
-  a szabadulása utáni letelepedése és munkába 

állása érdekében volt vagy leendő munkáltatójának 
megbízottjával a személyes és levelezés útján való 
érintkezésre,

b) keresményének felhasználására,
c) az elítéltek öntevékeny szervezeteiben való 

részvételre,
d) jogosult továbbá ingyenes orvosi ellátásra.
(2) Az elítéltet panaszjog illeti meg a büntetésvég

rehajtási szervekhez és az ügyészséghez. A panasz 
ügyében hozott döntésről az elítéltet tájékoztatni 
kell.”

Egyidejűleg a büntető törvénykönyv módosításá
val a biztonsági és az átnevelhetőségi szempontok
nak megfelelő differenciálást kívánták bevezetni, az
zal, hogy a szabadságvesztés-büntetésnek a korábbi 
kettő helyett négy fokozatát: a szigorított börtönt, a 
börtönt, a szigorított bv. munkahelyet és a bv. mun
kahelyet állapították meg. A törvényerejű rendelet 
elvileg az átnevelést (a szakzsargonban közkeletű 
nevén: reedukációt) tette meg a büntetés-végrehaj
tás központi feladatává, vagyis azt, hogy az elítélt 
személyisége az átnevelési folyamat eredményeként

átalakuljon, és szabadulása után törvénytisztelő ál
lampolgárrá váljon. E lényegét tekintve progresszív, 
pedagógiai tartalmú célkitűzés a „létező” szocialista 
társadalom egy olyan rövid, derűs szakaszában szü
letett, amikor a naiv pedagógiai optimizmus párosult 
az akkor büntető hatalmának korlátáit még nem érzé
kelő állam omnipotens törekvéseivel.

A honi börtönügy átnevelési programja az 1960- 
as évek közepétől felélénkítette az elítéltek nevelé
sének tudományos igényű kutatását. A kutatók71 ab
ból a felfogásból indultak ki, hogy a bűnelkövetők
-  a korábbi neveléselméleti állásponttól eltérően
-  különleges nevelést igényelnek, amelyet a szoci
alista neveléstudománynak egy specifikus területe, 
a kriminálpedagógia látna el. Felfogásuk szerint a 
kriminálpedagógia feladata, hogy feltárja az elítél
tek nevelésének törvényszerűségeit és sajátosságait, 
elemezze a nevelési folyamat célkitűzéseit, tartalmát, 
módszereit és szervezeti formáit, adjon útmutatást 
a nevelési problémák helyes megoldásához.72 Az új 
tudományterület fundamentumát a minden ember 
(át)nevelhetőségének optimista pedagógiai szemléle
tére telepítették. Mint kifejtették, „a nevelhetetlenség 
ítéletét az emberről legkorábban csak a nekrológjában 
lehet kimondani.”73 A kriminálpedagógia programja 
pedig -  álláspontjuk szerint -  „az elítéltek társadalmi 
alkalmazkodási képességének és készségének kiala
kítása, az erkölcsi jo g i  és társadalmi együttélési nor
mákkal szemben elfoglalt értelmi és érzelmi érdek
telenség felszámolása, a helyes magatartás és a tár
sadalmi együttélési szabályok megtartására irányuló 
kötelességszerü cselekvés indítóokainak kialakítása 
és elmélyítése.”74

E tiszteletre és elismerésre méltó törekvések fe
gyelmezetten követték a korabeli büntetőpolitika ál
tal megkövetelt elvi irányt, tudományosan azonban 
megalapozatlanok, szakmailag anakronisztikusak 
voltak. A papíron ugyanis könnyen elérhetőnek tűnő 
célokhoz vezető út valós problémáit csak évekkel ké
sőbb tárhatták fel a szakmai kutatások. A szocialista 
nevelési eszmék dogmaszerű alkalmazása -  mint a 
makarenkói kollektivista nevelés -  a felnőttek bör- 
tönkömyezetében csak jámbor óhaj maradt.75 A bör
töntársadalom reális ismeretének hiányát az elítélt
közösségben rejlő személyiségkorrekciós hatás naiv 
dogmájával pótolták ki.

A kialakítandó specifikus neveléselmélet gya
korlati megvalósításának azonban maga a gyakorlat 
képezte legfőbb akadályát. Mint már annyiszor a 
börtönügy történetében, az elvek gyakorlatba való 
átültetése most is súlyos akadályokba ütközött. Az 
állami és a politikai vezetés a börtönügy felismert 
szakmai fejlesztéséhez a szükséges gazdasági erőfor
rásokat nem nyitotta meg, így a személyi és a tárgyi 
feltételek immár elengedhetetlen korszerűsítése sem 
kezdődhetett el. Az elvek gyakorlati megvalósítását 
akadályozták a megcsontosodott szervezeti-szerve
zési viszonyok is. Az igazságügyi kormányzat arisz
tokratikus elkülönülése megnehezítette a börtönügy



beilleszkedését az igazságszolgáltatás folyamatába. 
Az elítéltek nevelésével foglalkozó szolgálat megje
lenése -  sajátos módon -  az elítéltek őrzéséért, illetve 
munkáltatásáért felelős, „klasszikus” szakágazatok 
hagyományosan kialakult prioritását veszélyeztette. 
Az elsősorban az intézetek biztonságáért és az elítél
tek munkáltatásának gazdaságosságáért érdekeltté tett 
börtönszemélyzet tevékenységében így a másodlagos 
célok követése vált uralkodóvá. A büntetés-végrehaj
tás szervezetének túlzott centralizáltsága, a hierar
chiában érvényesülő merev függőségi viszony aka
dályozta a szakterületek együttműködését, sőt azok 
tartós rivalizálásához vezetett.76 Az irreális elvárások 
teljesíthetetlensége, a valóság és az elvi (jogszabályi) 
követelmények ellentmondása a büntetés-végrehajtá
si vezetők kétarcúságának kialakulását eredményez
te. Miközben formálisan alkalmazkodtak a politikai 
és az állami vezetés elvárásaihoz, az elsődleges cél
ként deklarált (át)neveléshez, valójában, egzisztenci
álisan a másodlagos követelmények teljesítésében, a 
rendkívüli események (szökés, zendülés, csoportos 
ellenállás, erőszak, öngyilkosság stb.) elleni sikeres 
fellépésben, illetve az elítéltek munkáltatásának gaz
daságosságában voltak érdekeltek.

Mindazonáltal a korabeli politikai vezetés tagad
hatatlan érdeme a büntetés-végrehajtás személyi állo
mánya szakmai minőségének -  általános és szakmai 
képzettségének -  javítására irányuló erőfeszítése.77 
A szakmai tevékenység személyi-szubjektív oldalá
nak fejlődését kétségtelenül elősegítette az 1970-es 
évek elejétől meginduló generációváltás, a korábbi 
évtizedek szemléleti terheitől mentes, felkészültebb 
állomány színrelépése. Mindez hozzájárult a bünte
tés-végrehajtási munka szakmai arculatának lassú át- 
rajzolódásához. A kriminológiai szemléletnek a poli
tikai közgondolkodásra gyakorolt kedvező hatása az 
1973-as jogpolitikai irányelvekben fedezhető fel.78 
Az irányelvek -  mint ismeretes -  lényegében először 
ismerte be, hogy a bűnözés nem csupán a kapitalis
ta múlt és környezet átkos következménye, hanem a 
létező szocializmus újratermelődő feszültségeiből, 
ellentmondásaiból fakad. Az irányelveknek a bünte
tés-végrehajtás számára lefordítható kriminálpoliti- 
kai „üzenetei” többsíkúak voltak. Általánosan felis
merte, hogy az államnak a bűnözés elleni harcra tar
tósan kell berendezkednie (ezzel elvileg megszűnt a 
bűnözés elleni harc intézményei, így a büntetés-vég
rehajtás megfelelő pénzügyi preferálásának szemlé
leti akadálya). Kimondta, hogy a végrehajtandó sza
badságvesztés kiszabását racionális keretek közé kell 
szorítani; felhívott a konok bűnelkövetők, valamint a 
munkakerülő, alkoholista életmódot folytatók elleni 
szigorú fellépésre; végül konkrét útmutatást tartal
mazott a büntetés-végrehajtáson belül fogvatartottak 
differenciálására, a munkáltatás, a nevelés és az utó
gondozás fejlesztésére.

Az irányelveknek a bíróságok ítélkezési gyakor
latára -  ezen belül a szabadságelvonással járó jog
következmények kiszabására -  kifejtett jótékony ha

tása viszonylag rövid időn belül érzékelhetővé vált: 
a fogvatartotti állomány 1972 és 1974 közötti mint
egy 12%-kal csökkent. E csökkenés azonban nem 
bizonyult tartósnak. A jogalkotást a közrendre és a 
közbiztonságra különös veszélyt jelentő többszörös 
visszaesőkkel szembeni fellépés új beavatkozásra 
sarkallta. Az 1970-es években még virágzó „gon
doskodó államszocializmus” büntetöpolitikájából, a 
büntető hatalom mindenhatóságának túlvállaló felfo
gásából táplálkozott az a program, amely a bűnözés 
kedvezőtlen folyamatait a büntetőjog, a büntetések 
eszközeivel kívánta befolyásolni. Ilyen eszközöket 
alkalmaztak a különösen veszélyes visszaesőkkel, 
illetve a mértéktelen alkoholfogyasztásukkal a köz
rendet megzavarókkal. E program egyik terméke a 
szigorított őrizet lett.79 A hazai szakirodalomban 
élénk vitát gerjesztő intézmény a II. világháború óta 
először tett kísérletet a tettes-centrikus büntetőfele
lősség érvényesítésére.80

A másik intézmény a hazánkban terjedő alkoho
lizmus elleni büntetőjogi fellépés eszköze: az alko
holisták kötelező munkaterápiás intézeti kezelésének 
bevezetése volt.81

A hazai börtönügyet meglevő gondjai mellett je 
lentősen megterhelték a fenti, szakmailag előkészí
tetlen, gyakran rögtönzésszerü kormányzati dönté
sekből született intézkedések. A döntéshozók -  saját 
tévedhetetlenségük biztos tudatában -  nem vették 
figyelembe a büntetés-végrehajtási szakemberek jel
zéseit az előkészítés időszakában, azonban sajátos 
módon a megvalósítás gyakorlati nehézségeit rendre 
a büntetés-végrehajtás számlájára írták.

Az 1970-es évek közepétől a büntetöpolitika újabb 
átmeneti oldódása érzékelhető. Ebben a folyamatban 
elsősorban külpolitikai tényezők bizonyultak ösztön
zőknek. A Helsinki Értekezlettel (1975) meginduló 
közeledés a világrendszerek között -  számos kérdés 
mellett -  az államok büntetési, büntetés-végrehajtási 
rendszereinek kultúráját, humánumát is a társadalom
diagnosztikai tényezők szintjére emelte. E korszak 
honi állami és politikai vezetése a polgári demok
ráciákhoz való ideológiai közeledés következetes 
elvetése mellett, a szükségszerűen bővülő gazdasági 
kapcsolatok fenntartásához bizalomépítő, a „szalon
képességet” javító gesztusokra hajlott. Mindez sürge
tővé tette az állami erőszakszervek „szakmai kordá
ban tartását”, a büntető hatalom önkorlátozását.

Nem véletlen, hogy ugyanekkor vált a szükebb 
szakmai körök számára megismerhetővé az Európa 
Tanács által kidolgozott börtönügyi ajánlás (1973), 
de eljutottak a treatment ideológia válságának hírei 
is. A hazai szakemberek számára elgondolkodtató 
volt, hogy a legtöbb nyugati államban szakítottak a 
börtönbüntetés hatékonyságát mindenáron növelni 
kívánó, a nevelési-kezelési módszerek mindenható
ságába vetett elképzelésekkel, és előtérbe került az a 
szkeptikus-realista felfogás, amely a büntetőintézeti 
körülmények elkerülhetetlen személyiségkárosító 
hatásának mérséklését tűzte ki célul. A honi szak
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irodalomban ekkor megjelent -  elsősorban krimi
nológiai tárgyú -  elemzések nem csupán a büntető 
törvénykönyvet támadták „börtöncentrikussága” mi
att, de már rámutattak a szabadságvesztés-büntetés 
végrehajtásában mutatkozó káros, kedvezőtlen hatá
sokra is.82 így -  többek között -  figyelmeztettek arra, 
hogy a szabadságvesztés általában, de különösen a 
hosszantartó vagy ismételten kiszabott, lazítja, majd 
megszünteti az elítélt társadalmi kapcsolatait, tehát 
csökkenti a visszailleszkedés esélyeit. Ugyanígy rá
mutattak a büntetőintézeti élet túlszabályozottságá
ból az elítéltek mérlegelési, döntési képességének, 
akarati tevékenységének károsodására, a büntetőin
tézeti szubkultúrának az elítéltek bűnözést igazoló 
nézetrendszerét erősítő jellegére, a szabaduló elítélt
tel szembeni erőteljes előítéletnek a beilleszkedését 
ellehetetlenítő hatására.8' De amíg a kriminálpszi- 
chológiai irodalom már viszonylag nagy pontosság
gal le tudta írni a bűnelkövetővé válás bonyolult és 
hosszadalmas mechanizmusát, addig adós maradt a 
társadalomba való visszavezetést kellően megalapo
zó tudományos ismeretekkel.

Hazai börtönügyünkben ettől az időszaktól fedez
hetők fel a nyugat-európaival párhuzamos tendenci
ák, mint például az átnevelési ideológia illúziójának 
feladása, emellett törekvések a börtönök személyi
ségtorzító, represszív elemeinek csökkentése irányá
ban.

Az 1979. évi 11. sz. törvényerejű rendelet a bün
tetések és intézkedések végrehajtásáról az 1966. évi 
büntetés-végrehajtási tvr. szellemét követte, annak 
túlvállaló optimizmusa nélkül.84 Ez mindenekelőtt 
a szabadságvesztés végrehajtásának célmeghatáro
zásában mutatkozott meg, mely már nem írta elő az 
elítéltek „törvénytisztelő állampolgárrá átnevelését” 
csupán annak elősegítését, hogy „az elítélt szaba
dulása után a társadalomba beilleszkedjék és tartóz
kodjék újabb bűncselekmény elkövetésétől” . Ez a 
gyakorlat számára már elfogadhatóbb feladat volt. A 
törvényhozó ennek elérését két alapvető eszköz al
kalmazásával rendelte elősegíteni: „a joghátránnyal 
és a neveléssel”.85

Az 1979. évi kodifikáció az európai börtönhuma- 
nizációs mozgalom sodrába kerülve, nem a büntetés 
elrettentő hatásának növelésében, hanem az elítéltek 
nevelése terén jelölt meg további tennivalókat. A ne
velés korábbi, szükebb fogalmából kilépve, gyűjtőfo
galma lett mindazon pozitív hatásoknak, amelyek az 
elítéltet esélyesebbé tették a társadalomba való be
illeszkedésre. E fogalomkörbe éppúgy beletartoztak 
az elítéltek korábbi iskolai, szakmai képzési hiányos
ságainak pótlására, mint a készségteremtö, kreatív 
munkavégzésre vagy a személyi állomány példaadó 
magatartására, az elítéltekkel való kulturált bánás
mód fejlesztésére irányuló törekvések. E folyamat 
fontos állomásai a humán segéderők, a pedagógusok 
és a pszichológusok fokozatosan szélesedő bevoná
sa, a börtönügy tudományos kutatásának megkezdé
se voltak.86

Az 1980-as években az egyre fokozódó gazdasági 
nehézségek, a bűnözés alakulása és ezzel összefüg
gően a börtönnépesség váratlan, nagyarányú megnö
vekedése megnehezítette az 1979. évi bv. kódexben 
deklarált korszerű elvek és intézmények gyakorlati 
megvalósítását. A jogszabály megalkotásakor a tör
vényhozó azzal számolt, hogy csökken a fogvatar- 
tottak száma, s így a rendelkezésre álló személyi és 
tárgyi feltételek eleve jobb lehetőséget kínálnak a 
munka fejlesztéséhez. A gyakorlat azonban nem iga
zolta ezt a várakozást. A fogvatartottak összlétszáma 
egészen 1988-ig jelentősen meghaladta az 1979. évi 
szintet.87 A létszám növekedésével egyidejűleg az el
ítéltek összetétele is kedvezőtlenül alakult. Számot
tevően emelkedett a börtönök biztonságára, rendjére 
nagyobb veszélyt jelentő erőszakos, garázda jellegű 
bűncselekményekért elítéltek, és a jelentősebb gon
doskodást igénylő fiatalkorúak, valamint a kóros sze
mélyiségű, az alkoholista és más személyiségzavar 
miatt gyógyító-nevelésre szorultak számaránya.88 Az 
így kialakult helyzetben egy sor eltervezett fejleszté
si elképzelés -  mint a fogvatartottak elhelyezési kö
rülményeinek, ellátásuknak a javítása, munkadíjazá
suk, a nevelési és munkáltatási feltételek fejlesztése
-  nem valósulhatott meg,

A büntetés-végrehajtási szervezetet a tartós vál
ságkezelés hosszabb távú stratégiájának kidolgozá
sára kényszerítette. így készült el 1983-ban a bünte
tés-végrehajtási nevelés és 1986-ban a munkáltatás
-  igen optimista távlatokban gondolkodva: 15-20 
évre szánt -  fejlesztési koncepciója. E koncepciók 
voltaképpen a magyar börtönügy reális helyzetfeltá
rására irányuló, a szűkös anyagi és szellemi erőforrá
sok felhasználási prioritásait meghatározó program- 
tervezetek voltak.

Az 1983-as koncepció nevelésfelfogásában már 
nyoma sincs a korábbi időszak derűs optimizmusá
nak, amikor kijelenti, hogy a börtönökön belüli ne
velés a társadalomban folyó neveléshez képest mini
mális programra vállalkozhat. Nem vállalhatja fel a 
családi, iskolai nevelés teljes programját, nem tűzheti 
ki célul a személyiség sokoldalú kibontakoztatását. 
Ugyanakkor megerősítette azt a törekvést, hogy az 
elítéltek pozitív befolyásolására nem csupán a ne
velőnek, hanem az egész intézeti hatásrendszernek 
törekednie kell. E koncepció először foglalta a bör
tönügy munkaprogramjába azokat a tudományosan 
feltárt ellentmondásokat, amelyek hatékonyságrontó 
jelenlétével a szakmának számolnia kell.89 Ezen el
lentmondásoknak, a nevelés korlátainak bátor be
mutatása nem csupán a bv. szervezet belső szakmai 
ismeretigényének kielégítését szolgálta, de címzettje 
volt az a kormányzat is, amely ezeket a nehézségeket 
nem ismerte, vagy ha ismerte is, nem akart tudomást 
szerezni róluk.90

Az 1980-as évek közepére a korábban megbíz
hatóan működő büntetés-végrehajtási vállalatokat 
is elérte a külső gazdaság gyorsuló recessziója. Így 
érezhetően csökkenni kezdett a fogvatartottak mun
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kája iránti kereslet, a vállalatok gazdálkodása egyre 
labilisabb lett. Az elítéltek foglalkoztatásának kö
telezettsége, az ún. teljes foglalkoztatás ideájának 
megvalósítása a vállalatok gazdaságos működését 
veszélyeztető túlfoglalkoztatássá vált. Az 1986-os 
munkáltatás-fejlesztési koncepció, amely megkísé
relte az elítéltek munkavégzésének gazdaságossági 
és reszocializációs céljait a romló gazdasági környe
zetben összehangolni, csupán regisztrálni volt képes 
a börtönvállalatok fokozódó válságát, de e folyama
tot megállítani már nem.91

j) Az utolsó megjegyzésem a 20. század végi fel
zárkózási kísérlethez kapcsolódik, amely még most 
is tart, de kezdete már van annyira távol, hogy né
hány gondolattal jellemezhető. Az 1990-es évek 
elején bevezetett reformok alapvető célja a büntető 
igazságszolgáltatás területén még meglévő embe
ri jogi „deficitek” csökkentése volt, továbbá az in
tézményrendszer további „humanizálása”. Persze 
megint idegen minták átvételére kényszerültünk. 
Mindez azonban egy olyan gazdasági-politikai-kul- 
turális irányváltáshoz kapcsolódott, amelyet széles 
társadalmi konszenzus kísért. Szakmailag mégsem 
volt olyan könnyű és egyértelmű a felzárkózás. A 
strasbourgi szervezet segítette az újonnan belépő or

szágok -  lehetőleg -  zökkenőmentes csatlakozását, s 
ennek érdekében különféle szakmai „felkészítő” ta
nácskozásokat szervezett. Ezeken a kollokviumokon 
néha kellemetlen meglepetés érte mindkét felet. A 
csatlakozók kíváncsian érdeklődtek, hogy egy „el- 
puhult” diktatúrából milyen lépcsőfokokon keresz
tül vezet az út a jogállam, a plurális demokrácia és 
az emberi jogok „Szentháromsága” uralta Európába. 
A válasz ridegen szólt: nincsenek lépcsők és fokoza
tok, a belépésből kötelezettség származik; ratifikálni 
kell a szükséges európai egyezményeket, különös 
tekintettel az Európai Emberi Jogi Egyezményt, és 
„meg kell tanulni” az Emberi Jogi Bíróság gyakor
latát. Ami pedig a börtönügyet illeti, e tekintetben is 
tanulmányozni kell a vonatkozó strasbourgi esetjo
got és a Miniszteri Bizottság börtönügyi ajánlását. 
Kiderült tehát, hogy a jogharmonizáció útja nem 
más, mint egy egyirányú és gyors asszimilációs fo
lyamat.92 A strasbourgi szervek képviselői csalódá
sának pedig az volt az oka, hogy azt remélték: olyan 
új gondolatokkal, elméletekkel ismerkedhetnek 
meg, amelyek a titkokat rejtő „szellemi vasfüggöny” 
mögött születtek, tehát új impulzusokat kaphatnak 
munkájukhoz.

A baj nem is ezzel az „erőltetett jogharmonizáció
val" volt, hanem azzal, hogy olyan kötelezettségeket 
vállalt magára az állam, amelyekről már a kihirdetés 
pillanatában tudta, hogy végrehajthatatlanok.93 Tud
juk: a modernkori börtönrendszer „születési rendel
lenessége”, hogy tárgyai -  anyagi feltételei -  képte
lenek szakmailag korrekt kereteket biztosítani az ak
tuálisan meghirdetett börtönügyi elveknek. Ez lehet 
ösztönzője a továbbfejlesztésnek, ha annak külső, 
kedvező gazdasági feltételei látszanak.

Az 1990-es évek eleje nem ilyen volt. A növekvő 
és új vonásokat mutató bűnözés rendkívüli kihívás 
elé állította a bűnüldöző és a büntető igazságszolgál
tatási szerveket, de erre a helyzetre nem alakult ki át
fogó kriminálpolitikai koncepció, a büntető igazság
szolgáltatás területén a korábbi autokratikus rendszer 
tagadásaként egy „emberjogi aspektusú” liberalizáci
ós folyamat zajlott le.

Tehát komoly ellentmondás feszült a humánus és 
liberális(nak titutált) büntetőpolitika és a bűnözés va
lósága között. Ebben a tudomány is hibás, mert az 
1990-es évek közepén készített optimista előrejelzé
sek tartósan 14-15 ezer fő körüli létszámban hatá
rozták meg a várható hazai fogvatartotti létszámot, 
abban a reményben, hogy hazánk túljutott a gazda
sági szerkezetváltozás sokk-terápiáján, és a bűnözés 
mederben tartásához elegendő a szabadságelvonással 
járó jogkövetkezmények és kényszerintézkedések 
jogállami korlátok és nyugodt büntetőpolitikai meg
fontolások szerinti, ultima ratióként való alkalma
zása.94 Ebben az időszakban sokat ígérő törekvések 
indultak meg a bűnügyi tudomány területén az alter
natív szankciók kínálatának szélesítése tárgyában.

Az 1990-es évek elején különös mozgásba lendült 
a büntetés-végrehajtás elméleti művelése. A szem
léleti torlaszok megszűntével a hazai büntetés-vég
rehajtás szabályozásának különösen az ENSZ és az 
Európa Tanács normáinak, ajánlásainak közelítésével 
felvetődött a magyar büntetés-végrehajtás átfogó re
formjának gondolata. A rendszerváltozás éveiben fel
gyorsultak az európai börtönmodell megismerésére 
és hazai alkalmazásukra irányuló törekvések.

A korábbi, az elítéltek megváltoztatására irányuló 
törekvések a gyakorlatban irreálisnak, túlnyomórészt 
megvalósíthatatlannak bizonyultak. Helyükbe olyan 
modell lépett, amely nem mond le az elítéltek po
zitív irányú befolyásolásának hatásrendszerérői, de 
azt a társadalomba való visszatérésük esélyét javító 
készségeik és képességeik, személyes erőforrásaik 
fejlesztésére ajánlja.

Az elítélt személyiségének pozitív irányú befolyá
solásához a nemzetközi szakirodalom minden olyan 
tevékenységet felsorol, amely az elítélt fizikai vagy 
mentális egészségének megőrzését, illetve helyreál
lítását célozza, ezen kívül a társadalmi rehabilitáci
ót, a szociális felelősségérzetet, illetve a bűnözéssel 
való szakítást elősegítő lépések teljes skáláját. A ha
tályos magyar büntetés-végrehajtási szabályozás ezt 
a pozitív irányú befolyásolást gyűjtőfogalommal ne
velésnek95 nevezi, és ide sorolja az elítélt megisme
rését, foglalkoztatását, önképzését, rehabilitációs és 
szabadidős programjának szervezését, jutalmazását, 
fegyelmi felelősségre vonását, a családi és társadalmi 
kapcsolatok támogatását.96

A büntetés-végrehajtási kódex „huncut”, s ezzel 
nem kevés félreértés oka és vita gerjesztője, amikor 
az elítéltek nevelése címszó alatt alapelvi jelentőség
gel a szabadságvesztés végrehajtásának feladatát ha
tározza meg, nevezetesen, amely arra irányul, „hogy



fenntartsa az elítélt önbecsülését, fejlessze a felelős
ségérzetét, és ezzel elősegítse, hogy felkészüljön a 
szabadulás utáni, a társadalom elvárásának megfelelő 
önálló életre.”97

A nemzetközi normákból a hazai szabályozásba 
átvett olyan elemek, m inf az önbecsülés fenntartása, 
a felelősségérzet fejlesztése a büntetés-végrehajtási 
szervezet azon kötelességét hangsúlyozzák, hogy a 
szabadságvesztés-büntetés -  amennyire ez lehetséges
-  ne károsítsa az egyén értékeit, így önértékelését, 
önálló életvitelre való képességét. Az elítélt önbecsü
lésének fenntartását megfelelő -  az emberi méltósá
got tiszteletben tartó -  bánásmóddal, értelmes tevé
kenység (foglalkoztatás) szervezésével, a társadalmi 
hasznosság tudatának kialakításával, illetve erősíté
sével kell elérni.

Fel kell kelteni az elítélt felelősségét saját jövőbe
ni sorsának alakulásáért, elfogadtatva vele azt, hogy 
a társadalomba való beilleszkedése elsősorban az ö 
erőfeszítésein múlik. Hatályos szabályozásunk tehát 
túllép az elítélt személyiségformálását célzó hagyo
mányos nevelésértelmezésen, nem törekszik arra, 
hogy a végrehajtó szerv az elítéltre rákényszerítse 
befolyását, hanem vele együttműködve kísérli meg 
befolyásolásának azon eszközeit, módszereit alkal
mazni, amelyek növelik társadalmi érvényesülésé
nek esélyét. A nemzetközi elvekkel összhangban az 
elítélt együttműködését a honi végrehajtás ösztönzési 
rendszerén alapuló érdekeltsége segíti elő, amelyben 
a követelmények teljesítésére nem a hagyományos 
represszív intézkedésekkel, hanem a kilátásba helye
zett, jelentősen megnövelt előnyökkel, kedvezmé
nyekkel kívánja motiválni.

A Kádár-korszakban is több ízben felmerült a 
börtönök korszerűsítésének és a férőhelybővítésnek 
a gondolata, de a megvalósításhoz vagy a politikai 
szándék vagy az anyagi források hiányoztak. A rend
szerváltozás után a börtönügy „európaiasításának” 
biztosítása csupán az elvek elfogadása és a jogalkotás 
szintjén valósulhatott meg, az évszázada feltorlódott 
materiális deficit felszámolására más, fontosabb ten
nivalók prioritása miatt nem kerülhetett sor.98

A zsúfoltság továbbá arra kényszeríti a börtönad
minisztrációt, hogy átszállításokkal biztosítsa az in
tézetek lehetőleg azonos túlterhelését, ez pedig egy
felől a differenciált elhelyezés ellen hat, másfelől a 
legnagyobb kockázatú fogvatartottakra rendezi át az 
intézetek biztonsági rendszerét.

Szükségesnek tartom röviden összefoglalni azo
kat a tulajdonságokat (sajátosságokat), amelyekkel a 
magyar börtönrendszert jellemzik, mert a többségük 
olyan, amely végigkíséri mintegy százhúsz éves létét. 
Tulajdonságai, vagyis természete alapján: voltak jó  és 
rossz periódusai, s ez utóbbit jellemző tulajdonságai 
sem tűntek el véglegesen, meghatározott történelmi
-  politikai körülmények újra felszínre hoz(hat)ják."

a) Valószínűleg a legtöbb vitát kiváltó -  de vál
lalható -  megállapításomat megismétlem: a magyar 
börtönrendszer intézményesülése, illetve legtöbb
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profilváltása külső, idegen nyomásra következett be. 
Gondolok az 1850-es évek osztrák börtönhálózat- 
„fejlesztésére”, 1949 után a szovjet minta átvételé
re, de formailag a „strasbourgi üzenet” befogadása is 
ebbe a sorba tartozik.

b) A tudományos nekibuzdulás ritkán találkozott 
az annak megvalósítására képes és alkalmas politikai 
és közhangulattal. A legjobb, s egyben legsajnálato
sabb példa az 1843. évi börtönügyi javaslat sorsa. A 
Csemegi-kódex különleges helyet foglal el, mert a 
dualizmus korában a büntetőjogilag „független” ál
lam számára kellett a jogszabály. A későbbiek során 
is mindig inkább a politika lépett fel megrendelőként: 
1966-ban, 1979-ben és 1993-ban is.

c) Az ország -  Európa nyugati felétől való -  ál
talános gazdasági-, politikai-, jogintézmény-elmara
dottságát a börtönügy tekintetében néhányszor látvá
nyos gyorsasággal számolta fel. Először az 1878. évi 
Btk. és a benne meghonosított -  akkor legkorszerűbb
-  börtönrendszerrel. Másodszor 1993-ban az európai 
emberi jogi és börtönügyi elvárások átültetésekor. 
Igaz a hétköznapok valóságáig a jog ereje már nem 
hatolt le. Tudniillik az elkésettség jogilag viszony
lag könnyen behozható, mert a kodifikátor szétnéz 
a világban (főként Európában), s hamar megleli a 
legkorszerűbb, legmodernebb börtönügyi megoldá
sokat, módszereket, technikákat, és ha rálelt, minden 
erejével igyekszik meggyőzni a jogalkotót választá
sa helyességéről. A honi história tanúsága szerint az 
anyagi, technikai, pénzügyi feltételek megajánlását 
már nem kísérte ilyfokú lelkesedés.

d) A kriminálpolitika néha nem ultima ratióként 
kezeli a börtönt, hanem megpróbálja a bűnözés elleni 
küzdelem harci eszközévé „élesre fenni”. Volt erre 
többször hazai példa a különböző színű forradalmak, 
ellenforradalmak, illetve az osztályellenség elleni, 
büntetőjogba bújtatott hadműveletek során. Ezen kor
szakaiban a börtön -  ha adunk a fogalmi tisztaságra
-  már „nembörtön”, hanem testi büntetés, kivégzö 
hely. Néha jogállami keretek között is -  legtöbbször a 
bűnözéstől megriadt társadalom megnyugtatására hi
vatkozva -  szigorítanak a börtönszabályokon, amely 
politikai „üzenet” értékén kívül komolyabb ered
ménnyel nem jár.

e) A magyar börtönrendszer elmúlt negyven évé
nek tartalmát a -  különbözően megfogalmazott -  ne
velési tevékenység töltötte ki. Az összefoglalóban 
csak két jellegzetességére kívánok utalni. Egyrészt 
arra: lehet, hogy az elnevezés -  inkább jogpolitikai 
múltja miatt feleslegesen -  kellemetlen reminiszcen
ciákat idéz. Az a tevékenység, amely a fogvatartott 
számára segítséget, támogatást nyújt, hogy a maga 
erejéből visszataláljon a szabad életbe, nem szabad 
veszni hagyni. A másik a nevelési szolgálat apoteó- 
zisa: az 1980-as évek közepére eldőlt a harc a „trep- 
nin”; az 1960-as években még csak megtűrt nevelők 
az 1986-os belső szabályzat szerint átvették az irá
nyítást az elítéltekkel közvetlen kapcsolatban a fel
ügyelők (smasszerek) felett. így a nevelési céloknak



volt alárendelve a börtön teljes belső élete. Amely 
ha mást nem is ért volna el, annyit bizonnyal, hogy 
emberséges bánásmód uralkodott a börtönökben. Vé
leményem szerint jórészt ennek köszönhető, hogy a 
politikai rendszerváltás során -  amely több rab olva
satában azt jelentette, hogy a bukott hatalom ítélete 
törvénytelen, semmis, ezért őket szabadítani kellene 
-  mégsem törtek ki börtönlázadások, mint más volt 
szocialista országban.

0  Az utolsó felzárkózási kísérlet, visszatérés 
(Nyugat-) Európába a kezdeti eufória után, a minden-
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' Szemcrc Bertalan: Utazás külföldön (Pest, 1840, II. kötet, 70. p.)
2 Tudvalevő, hogy 1772. szeptember 4-én a Pozsony vármegyei 
Szempcen megnyílt az első központi „fenyitöház”. de a magyar 
börtönügyi szakma részéről egyelőre még senki sem jelentette be 
elsőbbségi igényét.
3 Foucault, Michel: Felügyelet és büntetés (Gondolat, Budapest, 
1990, 177. p. skk.)
4 Vermei!, Le Peletier felszólalásait idézi: Foucault: i. m., 144. 
p. skk.
5 Ugyanez idő tájt járta végig majdnem ugyanezen börtönöket 
Bölöni Farkas Sándor is, aki beszámolt arról, hogy az aubumi 
intézetben egy francia tanulmányi bizottsággal találkozott.
6 Szemere Bertalan: i. m., 72. p.
7 Van, amiről kevés szó esik a honi szakirodalomban, pedig érde
kes fényt vet a magyar reformkorra és különösen az „ifjú" Deák 
Ferencre. Közismert, hogy a tervezetben eredendően tíz kerületi 
(országos), majd később csak öt börtönt akartak építeni, mégpe
dig a magányrendszer szerint. A testi fenyítéssel fenntartott hall
gató rendszert éppen embertelensége miatt utasították el. Deák 
furcsa javaslattal állt elő: építsenek két minta-börtönt, egyet a 
magány, egyet a hallgató rendszer elvei szerint, s majd a gyakor
lat döntse el, hogy melyiket honosítsák...
8 Vö.: Petit, J.-Guy-Castan, N.-Faugeron, Cl.-Pierre, M.-Zys- 
berg. A.: Histoire des galére, bagnes et prisons (Editions Privát, 
Toulouse, 1991. 204. p. skk.). A honi szabadságvesztés forrásvi- 
dékéről van olyan adat, amely szerint a Theresiana (1768) még 
rendszertani lag sem tudta elhelyezni az új büntetési nemet, mert 
egyik része a kényszermunka büntetéseként került szabályozásra, 
másik változata a börtön, amelyet viszont a testi büntetésekhez 
soroltak, s nem is véletlenül (Mezey Barna: A magyar börtönügy 
..hosszú" 19. százada. Börtönügyi Szemle, 2005, 4. szám, 1-10. 
p.). A Josephina már kifejezetten a szabadságvesztés-büntetésre 
alapozott, kevés testi büntetés megőrzése mellett.
9 Löw Tóbiás: A magyar büntetötörvénykönyv a bűntettekről 
és vétségekről (1878:5.tez) és teljes anyaggyűjteménye. I. kötet 
(Budapest, 1880, 53-55. p.)
10 Pedig immáron 11. kiadását is megérte a mü, persze némi át
dolgozással, mert az eredeti négy jogcsalád közül a „szocialista” 
nagyrészt megszűnt, vagy lényegesen átalakult (pl. Kínában), a 
tradicionálisnak nevezettek között viszont a muzulmán jog épp’ 
hogy megerősödött. Vö.: Dávid. Rcné-Jauffrct-Spinosi, C.: Les' 
grandi systémes de droit contemporaines (Paris, 2002) ,
11 A kongresszusok sorát Olaszország nyitotta meg 1841-ben, 
Firenzében, 1842-ben, Padovában és 1843-ban, Luccában tar
tott tanácskozásaival. A valódi nemzetközi kongresszusok sorát 
a frankfurti 1846-os és 1857-es, majd a brüsszeli nyitotta meg. 
1872-ben, Londonban elhatározták, hogy rendszeressé teszik 
a Nemzetközi Büntetőjogi és Büntetés-végrehajtási Bizottság 
munkáját; ezt követően -  a második világháborúig -  tizenegy 
kongresszust tartottak.
12 Pl. a II. stockholmi kongresszuson (1878) a magyar kormányt 
Csemegi Károly igazságügyi államtitkár, a horvát kormányt 
Tauffer Emil, a lepoglavai fegyintézet igazgatója képviselte, aki 
ekkor már nem a magyar igazságügy-minisztériumban dolgozott.

napokban felszínre hozta a magyar börtönrendszer 
megoldatlan problémáit. Újfent az elkésettség miatt a 
felzárkózás kényszere hat, azzal a „többletteherrer, 
hogy nem csupán a saját szabályainknak, magunkba 
nézve és magunk előtt kell megfelelnünk az elvárá
soknak, hanem az ország része lett egy olyan nem
zetközi kontrollrendszemek, amely panaszra vagy 
anélkül időről-időre számon kéri a kötelezettségvál
lalások teljesítését, különösen a fogvatartás körülmé
nyeit illetően. Azt hiszem ezzel elkészült a „leltár” a 
kodifikátor számára.

Több mint érdekes egybeesés, hogy a stockholmi kongresszuson 
a többség a fokozatos (ír) rendszert pártolta, s a magyar Btk. szin
tén a fokozatos rendszert vette át.
13 Zehéry Lajos: A büntetési rendszer fő b b  kérdései a  nem zetközi 
börtönügyi kongresszusok m unkájában  (Magyar Rendőr, 1942, 
12. szám)
14 Hasonlóan fogalmaztak húsz év múlva, az 1910-es washingto
ni kongresszuson is.
15 Szentpétervári II. 6. számú határozat részlete
16 1905. évi budapesti kongresszus II. 5. pontja
17 1900, Brüsszel; 1925, London
18 1910. évi washingtoni 11. 4. határozat részlete
19 Zéhery: i. m„ 13. szám
20 1910. évi washingtoni kongresszus
21 1925, London; 1930, Prága.
22 Érdekességként megemlíthető, hogy az első, 1872. évi londoni 
kongresszuson Anglia képviselője még a teljesen improduktív, s 
inkább kínzó jellegű taposómalom fenntartása mellett érvelt.
23 Idézi: Kabódi Cs.-Mezey B.: A  büntetőrendszer alapfogalm ai 
(Budapest, 1997, 123. p.)
24 Elsőként B. Freudenthal D ie  staatsrechtliche S te llu n g d es  Ge- 

fa n g en en  (A fo gva tarto ttak  á llam jogi helyzete. Jena, 1910) című 
munkájában állítja azt, hogy a fogvatartott közjogi viszonyban 
áll az állammal.
25 A Nemzetközi Büntetőjogi és Büntetés-végrehajtási Bizottság 
1929-ben adta ki E nsem ble de Régies p o u r  le  tra item ent des p r i

so n s  címmel, amelyet a Népszövetség Közgyűlése 16-ik rendes 
közgyűlésén, mint ajánlást (Resolution) fogadott el. Beszámol 
róla: Finkey Ferenc: A XX. szá za d  büntetési rendszereinek re

fo rm kérd ése i (Budapest, 1935, 2. p.).
26 A volt Szovjetunió és az egykori szocialista országok külön 
elemzésével nem foglalkozom, részben azért, mert ami e jogcsa
ládból örökségként ránk maradt, azt a honi sajátosságokat be
mutató fejezetben érintem, részben azért, nem mert elméleti -  és 
gyakorlati -  zsákutcának bizonyult, s az okok kutatása egy másik 
dolgozat elkészítését igényelné.
27 Sem a később részletezendő ENSZ Minimumszabályzat, sem 
az Európa Tanács -  immáron harmadízben kiadott -  Börtönsza
bályzata nem kíván kötelező modellt kínálni, egyébként jogi ere
je sem lenne meg hozzá.
28 Először az 1925. évi londoni börtönügyi kongresszuson fogal
mazódott meg az igény arra, hogy a börtönügyi-büntetéstani is
mereteket egyetemi szinten oktassák.
29 A régi Büntetőjogi és Büntetés-végrehajtási Bizottság ugyan 
megszűnt (feladatát az ENSZ égisze alatt működő kormányközi 
kongresszusok vették át), viszont továbbélt egy „civil” változata 
is, Nemzetközi Büntetés-végrehajtási Alapítvány néven. Emellett 
a Nemzetközi Büntetőjogi Társaság, a Nemzetközi Kriminológiai 
Társaság és a -  nevét többször változtató, kezdetben Társadalom
védelem, majd párhuzamosan Új Társadalomvédelem, s ma -  a 
Társadalom védelem és Humánus Büntetöpolitika Nemzetközi 
Társasága is rendszeresen foglalkozik börtönügyi kérdésekkel.
30 1889-ben alakult meg a Nemzetközi Büntetőjogi Egyesület 
((IKV),
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31 A négy leglényegesebb nemzetközi egyezmény, az ENSZ égi
sze készült Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségok
mánya (1966), A kínzás, más embertelen vagy lealacsonyító bün
tetés és bánásmód elleni nemzetközi egyezmény (1984), illetve az 
Európa Tanács keretében kiadott Emberi Jogok Európai Egyez
ménye (1950) és a Kínzás, embertelen, lealacsonyító büntetés 
és bánásmód megelőzésére szolgáló európai egyezmény (1987). 
Végrehajtásuk ellenőrzésére többféle módszert alkalmaznak a 
Részes Államok, az ENSZ-egyezmények honi teljesítésével kap
csolatban rendszerint ötévente számolnak be az Egyezmény által 
létrehozott Bizottság előtt. A kínzás elleni egyezményt ellenőr
ző ENSZ Bizottság egyéni panaszokat is elfogad. Az elismerten 
leghatékonyabb védelmet — az európai konvencióval felállított 
-  strasbourgi Emberi Jogi Bíróság előtti eljárás nyújtja. A har
madik módszer a kínzás megelőzésére szolgáló európai bizottsá
got jellemzi, időszakos látogatásai során, a helyszínen ellenőrzi 
azt, hogy a fogvatartás körülményei nem sértik az egyezménybe 
foglalt követelményeket. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsá
ga közel két tucat, börtönüggyel kapcsolatos ajánlást tett közzé, 
amelyek puszta felsorolása értelmetlen, a dolgozat által érintett 
ajánlásokat a megfelelő, kapcsolódó kérdéseknél idézni fogom.
32 E ténymegállapítás nem feltétlenül találkozik a szerző helyes
lésével.
33 A foucault-i fogalomrendszer önkényes használatáért érzek lel- 
kiismeretfurdalást.
34 Legtöbben az 1956. évi svéd társadalomvédelmi törvény
re szoktak hivatkozni, amely szerint a tettarányosság helyett a 
prognóziselv alapján, a klasszikus eljárási elveket feladva, széles 
bírói mérlegelés alapján született meg a döntés. A végrehajtás a 
beutalt kezelését, gyógyítását tűzte ki célul, s szabadításáról is e 
szakértők döntöttek.
33 A radikális pozitivista Grammatica által 1947-ben szervezett 
Nemzetközi Társadalomvédelmi Társaságból 1954-ben M. An- 
cel, J. Pinatel több társával együtt kilépett, és megalapították az 
Új Társadalom védelmi Társaságot. Még az évben M. Ancel meg
fogalmazta a mozgalom programját, amely közel két évtizedre 
meghatározta a társaság tevékenységét.
36 Tény, hogy az ENSZ „bűnmegelőzéssel és a bűnelkövetők ke
zelésével foglalkozó”, 1955-ben, Genfben tartott kongresszusán 
elfogadták A fogvatartottakkal való emberséges bánásmód, mi
nimum irányelvek c. dokumentumot, jóval megelőzve európai 
„testvérét". Honi börtönügyi szakmai berkekben tudni vélik, 
hogy az 1979. évi törvény előkészítése során az 1973. évi euró
pai börtönszabályzattal együtt mindkét dokumentumot tanulmá
nyozták. Mégis úgy vélem, hogy az ENSZ-ajánlással bővebben 
nem kell foglalkoznom, mert nem volt közvetlen kimutatható 
hatása a magyar börtönügyre. Megjegyzendő továbbá, hogy az 
1973-as európai ajánlás szellemében és szövegében nagy hason
lóságot mutatott az ENSZ-dokumentummal, külön tárgyalása ez 
okból is felesleges.
37 Az első, 1973. évi, akkori nevén a fogvatartottak kezelésére
vonatkozó standard minimum szabályok (Rec [73]5) szöve
gezésében eléggé hasonlított az 1955-ös ENSZ Minimumsza
bályzatra, s a szabadságvesztés végrehajtásának céljaként -  a 
treatment szellemében -  az elítélt személyiségének átformálását 
jelölte meg, A kezelési ideológiában való csalódást tükrözte az 
1987-ben megújított Börtönszabályzat (R[87]3.), bár azt is még 
erőteljes pedagógiai optimizmus jellemezte: „A fogvatartottak 
kezelésének célja fenntartani egészségüket és önbecsülésüket, 
s amennyiben a büntetés tartalma megengedi, fejleszteni fele
lősségérzetüket. Ki kell alakítani bennük azokat a készségeket, 
amelyek segíthetik visszailleszkedésüket a társadalomba (3. 
alapelv). A 2006-os Európai Börtönszabályzat (Rcc[2006]2. sz. 
ajánlás) ennél jóval lakonikusabb tömörséggel rögzíti a célkitű
zést: ..... az elítélt rezsimjét úgy kell kialakítani, hogy felkészítse
a felelősségteljes és bűnözés nélküli életvitelre (102.1. pont). A 
megfogalmazás nemcsak esszenciális sűrűségűvé vált, hanem 
tartalmilag is szegényedett. Nem tudom másnak értékelni, mint a 
szabadságvesztés-büntetés végrehajtása alatti személyiségformá
lás (klasszikus nevelés) újabb térvesztésének.
38 A strasbourgi Emberi Jogi Bíróság gyakorlatában különösen
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a büntetés-végrehajtás területén (processzualista pongyolasággal 
fogalmazva: az ártatlanság vélelmének megdőlte után) elismerik 
az államok széles mérlegelési szabadságát (marge d'appréciation), 
másként fordítva: a büntetés-végrehajtás esetén magasabb a Bí
róság ingerküszöbe, mint a büntetőeljárás során. A Bíróság e fajta 
„érzéketlenségét" ellensúlyozzák a „kínzás megelőzésére szolgá
ló európai bizottság" rendszeres látogatásai, amelyek viszont az 
egyezménysértés legkisebb veszélyére is élénken reagálnak.
39 A „puhaság" jelképesen azt fejezi ki, hogy a Miniszteri Bizott
ság dokumentumai nem kötelező erejűek, hanem csak ajánlások.
40 Csak két példa: A hosszú időtartamra elítéltek kezeléséről szó
ló R(76)2. sz., később az életfogytiglani szabadságvesztésre és 
más hosszú tartamú börtönbüntetésre ítéltekkel való bánásmód
ról kiadott Rec(2003)23. sz. ajánlás; a felfüggesztett ítélettel súj
tott vagy a feltételesen szabadlábra helyezett elkövetők felügye
letével és utógondozásával kapcsolatos intézkedések gyakorlati 
megszervezésére vonatkozó R(70)l. sz., később a feltételes sza
badságra bocsátásról szóló Rec(2003)22. sz. ajánlás
41 A bűnelkövetőkkel végzett csoportos és közösségi munka: 
R(73)24. sz.; a büntetés-végrehajtási munkáltatás: R(75) 25. sz. 
ajánlás
42 A börtönök túlzsúfoltságáról és a börtönnépesség „inflációjá
ról”: R(99)222. sz. ajánlás, másrészt Rec(2000)222. sz. ajánlás 
a közösségben alkalmazható büntetésekről és intézkedésekről 
szóló európai szabályzat, az R(92)I6. sz. ajánlás módosításáról 
és kiegészítéséről
43 A rövid tartamú eltávozásról szóló R(82)16. sz. ajánlás; a ve
szélyes fogvatartottak kezeléséről szóló R(82)17. sz. ajánlás; a 
börtönmüvelödésről kiadott R(89)12. sz. ajánlás; a fertőző be
tegségek, köztük az AIDS és a velük kapcsolatos börtön-egész
ségügyi problémák ellenőrzése és azok börtönügyi és krimino
lógiai szempontjai: R(93)6. sz. ajánlás; a büntetések és szank
ciók végrehajtásában érintett személyi állománnyal kapcsolatos 
R(97)12. sz. ajánlás; a börtönökben biztosítandó egészségügyi 
ellátás etikai és szervezeti vonatkozásairól szóló R(98)7. sz. aján
lás; a feltételes szabadságra bocsátásról szóló Rcc(2003)22. sz. 
ajánlás; az életfogytiglani szabadságvesztésre és más hosszú idő
tartamú börtönbüntetésre ítélt fogvatartottak kezeléséről kiadott 
Rec(2003)23. sz. ajánlás
44 Jelenleg az Európai Uniós szabályozás keretében a rendőrségi 
és az igazságügyi együttműködésre vonatkozó ún. harmadik pil
lér nem rendelkezik külön a büntetés-végrehajtásról.
45 A megállapítások értékelésekor mindig figyelemmel kell lenni 
arra. hogy a kontinensen a kriminológusok rendszerint jogászi 
alapvégzettségüek, a tengeren túl, illetve az angolszász jogterü
leten ez nem feltétlenül igaz, inkább kivétel a jogászi képzettség, 
szociológusok, orvosok, pszichológusok képzik át magukat kri
minológussá. Emiatt a szemléletmód és a levont következtetés is 
eltérhet egymástól.
46 Lefordítása szinte lehetetlen, bár van. aki a szakirodalomban
-  nem túl szép nyelvi leleménnyel -  „börtönösödés"-nek nevezte 
el, szerintem inkább csak körül lehet írni azt a folyamatot, ahogy 
valaki hasonul -  asszimilálódik (megint egy idegen szó) -  a bör- 
tönkömyezethez.
47 D. Clemmer nevéhez fűződik a fogalom és a jelenség leírása, 
vö.: Clemmer. D.: The priso n  com m unity  (Boston, Christopher 
Publishing Company, 1940).
48 Wheeler, S.: Socializaiion in correctional com m unilies (Ame
rican Sociological Review, 1961,26., 697. p. skk.)
49 Az ún. mortifikációs elmélet, ennek magyarítása sem célszerű, 
„megsemmisülésként” fordítva a rab személyiségének végleges 
szétesésére utal.
50 Goffman, E.: Asylums: E ssays on  ihe so c ia ls ilu a tio n  o f  m entái 
p a tiens a n d  o th er im ales (New York, Garden City, 1961)
51 Sykes, M. G.: The Socie ty  o f  Captives: A S tudy  o f  a  M aximum  
Security  P rison  (Princeton University Press, 1958)
52 Hazánkban az első központi börtön magánkezdeményezésre 
létesült. Gróf Esterházy Ferenc, Mária Terézia magyar tanácsosa
-  akiről okkal feltételezhető a nyugat-európai börtönreformok 
ismerete -  1770-ben telket és épületet ajánlott fel Szempcen egy 
országos fenyítöház létesítésére, amely végül 1772. szeptember



lo r te n e t i  sz em le
4-én nyílt meg. A Helytartótanács rendelete részletesen szabá
lyozta az intézmény működését. Ide utalták a .javíthatatlanokat 
és kihágókat, illetve a halálbüntetésre kevésbé érdemeseket, 
vagy attól kegyelemből felmentetteket”. De felvettek a fenyítő- 
házba a szülök által beküldött rossz magaviseletü gyerekeket is, 
amennyiben eltartásukról a szülök gondoskodtak. (A bűntettesek 
után a költségeket a beküldő vármegyéknek kellett [volna] átutal
ni.) Az első fenyítöház tehát sajátos keveréke volt a börtönnek, a 
dologháznak, s valamiféle fiatalkorúak javítóintézetének. Mind
azonáltal nyilvánvaló az „üzenete”: a tömlöcöztetés középkori 
viszonyait egy egységes, központosított és céltudatos rendszer 
váltsa fel. Ez az clszánás nagyon is illeszkedett a felvilágosult 
abszolutizmus közjót szolgáló törekvéseibe, ütközött viszont a 
megyék érdekeivel, akik ebben büntető hatalmuk csorbítását lát
ták, ráadásul külön anyagi terhet is jelentett számukra. Tulajdon
képpen ez a kísérlet nemcsak magánkezdeményezése miatt, de 
lóként azért, mert „ellenséges" idegen testként jelent meg -  ku
darcra volt ítélve. Inkább börtönügyi zárványnak tekintem, mint 
a magyar börtönügy modernkori kezdetének.
53 A javaslat kimondta ugyan a nullum erimen sine lege elvét, de 
fenntartotta az ezzel összeférhetetlen szokásjogot. A büntetések 
alkalmazásában nem ismert cl rendi különbséget, kivéve a vesz- 
szőzést.
54 Az 1843-as javaslatok szerint külön törvény szabályozza a sza
badságvesztés-büntetés végrehajtását. A börtönügyi javaslat 387 
§-ban tartalmazza a büntetés-végrehatás alapvető jogi szabályait. 
Részletesen rendelkezett
-  a büntetés-végrehajtás intézményeiről;
-  az elítéltek anyagi, egészségügyi ellátásának kérdéseiről;
-  az erkölcsnemesítést célzó egyházi szolgálatról;
-  a büntetés-végrehajtási személyzet feladatköréről, javadalma
zásáról és jogi helyzetéről;
-  a büntetés-végrehajtási intézmények igazgatásáról és
-  egyéb olyan részletkérdésekről, amelyeket később nem törvé
nyi, hanem végrehajtási szabályzat szintjén szabályoztak.
A börtönügyi javaslat elkészítését jelentős kodifikációs vita előz
te meg. Ennek során a bizottság, miként szerte Európában, import 
elméletekkel és mintákkal „dolgozott", vagyis a legmodernebb 
nyugati börtönrendszerek és büntetési elméletek tapasztalatait 
igyekeztek megismerni és alkalmazni a magyar viszonyokra. A 
bevezetendő börtönrendszert illetően a vélemények erősen meg
oszlottak a magánclzárás és a hallgatórendszer között. Végül is 
az országgyűlési bizottság többsége a magánelzárás rendszerét 
fogadta el. A börtönügyi javaslat értelmében mind a fogságra, 
mind a rabságra Ítéltek kivétel nélkül magánzárkában töltik le 
büntetésüket. A magánelzárás hátrányait a zárkában történő mun
káltatással és esetleges oktatással kívánták ellensúlyozni. Mind
ez megkövetelte a börtönigazgatás radikális átszervezését, és új 
intézmények kialakítását. A javaslat kétféle szabadságvesztési 
intézet építését irányozta elő, úgymint: a) törvényhatósági (vár
megyei, városi) fogházakat és börtönöket, b) kerületi és országos 
börtönöket. A fogházakba a vizsgálati foglyok és a fogságra ítél
tek, a vármegyei börtönökbe a fél évnél rövidebb tartamú rabság
ra ítéltek, a kerületi börtönökbe pedig a félévi vagy annál hosz- 
szabb tartamú rabságra ítéltek kerültek, s az intézet ugyanany- 
nyi magánzárkával látandó el, amennyi a befogadási képessége. 
Az előző tíz év kriminálstatisztikai adatait figyelembe véve, tíz
-  egyenként 500 elitéit befogadására alkalmas -  kerületi börtön 
létesítését irányozták elő (Léva, Keszthely, Buda. Kassa, Nagy
károly, Nagyvárad, Szeged, Arad, Miskolc, Pozsega).
55 A büntető törvénykönyv javaslata a halálbüntetés eltörlése mi
att. a büntető eljárási törvényjavaslat pedig az esküdtszék intéz
ménye miatt váltott ki ellenállást.
56 Érdekes -  persze már megint nem szakmai, hanem politikai 
ok volt a megyék nekibuzdulásának a féiévszázados cél. maradt: 
ellenállni a „központi idegen hatalomnak, csak épp a módszer 
fordult át az ellenkezőjébe: egykor a modernizáció tagadásával, 
most a modernizáció sürgetése folytatták küzdelmüket. Ez utóbbi 
legalább hozott börtönügyi eredményeket is vezérelte.
57 Jórészt neki köszönhető, hogy a nagy tapasztalatokkal még 
nem bíró képviselöház szelíd részrehajlással megtámogatta a

fegyintézeti költségvetést (amíg 1860-ban az osztrák birodalmi 
költségvetés évente mindössze 23 ezer forintot szánt e célra, ad
dig a kiegyezést követő 5 évben a joviális magyar parlament azt 
évente csaknem 700 ezer forintra emelte). Mint megállapították: 
„méltányosabb beruházást hazánkban alig tehetünk, mint midőn 
eltévedt polgártársaink javításáról, a megátalkodott szerencsétle
neknek pedig emberi méltósághoz illő megfékezésére törekedve 
e nemes célnak megfelelő intézményeket létesítsünk.” A jelentős 
támogatást tóképpen fegyintézeti épületbővítésre és korszerű
sítésre, a rabmunkáltatás dologi feltételeinek megteremtésére, 
valamint a személyzet javadalmazására fordították Ezt az elő
készítő folyamatot a legrészletesebben, s leghitelesebben Mezey 
Barna A m agyar p o lg á r i börtönügy kezdete i (Osiris-Századvég, 
Budapest, 1995) című munkájában mutatta be.
58 Pl. Obermayer, a müncheni fogház igazgatója egyesíteni pró
bálta a magány-, a hallgató és a genfi osztályrendszer előnyeit, 
fontos nevelési eszköze a jól végzett munka, oktatás volt, ezen 
alapult az osztályba sorolás, az előremenetel és a különféle ked
vezmények. Kozziris, a korfui börtön igazgatója az angol és az 
ír fokozatos rendszert reformálta meg; nagy gondot fordított az 
elítéltek oktatására, amelynek során nemcsak az elemi ismerete
ket sajátították el az elítéltek, etikai kérdésekkel is foglalkoztak, 
mindenekelőtt az elkövetett bűncselekményekből igyekeztek le
vonni hasznos tanulságokat.
59 A Btk. miniszteri indokolásában -  nem hazudtolva meg régebbi 
szakmai énjét -  miként egy remek ügyvéd a perben, oly világos 
okfejtéssel bizonyítja, hogy az -  egyébként szakmailag is dicső 
emlékezetű 1843/44. évi börtönügyi javaslat börtönmodell- 
je  felett visszavonhatatlanul eljárt az idő. A magán(y)rendszerü 
börtön nem a büntetéstani divatváltás szeszélye miatt tűnt el 
a nemzetközi jogharmonizációra törekvő európai börtönügyi 
kongresszusok ajánlati listájáról, hanem azért, mert a szakmai 
kritikák elvi élét, a mindennapok próbája pedig gyakorlati eré
nyét koptatták el.
60 Az ún. hallgató rendszert -  miként az 1844. évi börtönügyi ja 
vaslat -  Csemegi is elutasította:....e rendszer benső ellentétben
szenved s ezért kivihetetlen.” Hiszen természetellenes ellentét 
áll fenn a rendszer alaptétele -  a foglyok egymással való szóbeli 
érintkezésének megtiltása -  és az élet között.
61 Úgy vélem, nekünk, kései szakmai utódoknak aligha ma
radhatott kétségünk afelől, hogy Csemegi Károly a 19. szá
zadi honi börtönrendszer legkiválóbb „építőmestere" volt, 
olyan ember, aki a részletek megalkotásához is tudományos 
alapossággal és választékos szakmai ízléssel fogott hozzá. 
Mindenekelőtt a szabadságvesztés büntetéstani ftinkciójának 
meghatározásában mutatkozott meg kiemelkedő szakmai fel- 
készültsége és érzéke. Értő kézzel nyúlt az angolszász prog
resszív rendszer honosításához. A magyar fokozatos rendszer 
(nevezetesen: a szabad életből a szabad életbe földi és legális 
purgatóriumon keresztül vivő út) kialakításánál tökéletesen 
követte a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának -  a fel
világosodás atyái által kigondolt és a polgári jogállamokban 
kidolgozott — alaptulajdonságát, működésének belső logiká
ját: a börtönt azóta is jellemző büntetéstani algoritmusát egy
értelműen Csemegi Károly érdeme.
62 A közép-európai régió gazdasági, társadalmi, civilizációs stb. 
elkésettsége (durvábban: lemaradása) évszázados hagyatéka ha
zánknak is, az elmúlt másfél évszázadban történt kísérlet a nyu
gat-európai mintájú fejlődéshez: a 19. század utolsó harmadában, 
a kiegyezést követően, illetve a 20. század végén, a szocialista 
haladás zsákutcába futását követően.
63 Pulszky Ágost és Tauffer Emil A börtönügy múltja, elm élete  
je len , állása, különös tekin tettel M agyarországra  (Pest. 1867) c. 
munkája tekintette át először a honi börtönügy gyakorlatát.
64 Ez volt az ún. Csilllag-Tauffer jelentés: H ivatalos je le n té s  az 
országos fegy in téze tekrő l a z  1867-ik évben  (Kiadta az Igazság- 
ügyministerium, Budán, 1868).
65 Két közvetítő intézet működött: Kishartán és Vácott, de be
fogadóképességük összesen nem érte el a 100-at, miközben át
lagban 3500-4000 fegyencet tartottak fogva. Még ha a fegyen- 
cek nagy része nem is érdemelte ki a közvetítő intézetbe utalás



kedvezményét, a rendelkezésre álló férőhely akkor is rendkívül 
kevés volt.
66 Volt persze ennél kétségkívül rosszabb korszaka is a honi bör
tönügynek, amikor az elmélet és a jogi szabályozás színvona
la süllyedt le a lepusztított anyagi-technikai feltételekhez -  az 
1950-es években.
67 Ezt az érzést valóban megalapozza az, hogy az 1880-as évektől 
felpezsdült a börtönügyi irodalom, mert a bűnügyi tudományok 
számos jeles képviselőjének érdeklődését a börtönügy megvála
szolatlan kérdései felé fordította. Egyértelműen a magyar bör
tönügy (elméletének) nemzetközi elismerését jelezte az, hogy 
a Nemzetközi Büntetőjogi és Büntetés-végrehajtási Bizottság 
nemzetközi kongresszusát 1905-ben Budapesten rendezte meg.
68 Erről a korszakról miniszteri rendeletek vagy jogszabályi for
mában megjelenő utasítások sem maradtak fenn, egyes vissza- 
emlékezök szerint azért nem, mert ilyenek nem is voltak; az uta
sításokat szóban adták ki. A „napelengedéses" rendszer léte azért 
bizonyos, mert az 1955-ben -  szintén titkos formában -  kiadott 
ún. Büntetés-végrehajtási Szabályzat is megtartotta (vö.: 382. §). 
Emellett -  tehát e későbbi -  szabályzat szerint a fogvatartott leve
lezése, látogatása, élelmiszercsomag és egyéb kedvezményei is a 
büntetési időtől és a munkateljesítménytől függött. Vegyünk két 
szélsőséges esetet: az egy év alatti börtönre Ítéltet 80%-os mun
kateljesítménye havi egy levélváltásra és látogatásra jogosította, 
és hathavonként kaphatott csomagot. Az öt évet meghaladó bör
tönre ítélt ugyanilyen teljesítmény mellett negyedévente írhatott, 
illetve kaphatott levelet, félévente fogadhatott látogatót, s úgy
szintén csomagot. Magas teljesítményük kedvezménye jelentő
sebb volt. Az előbbi példánál maradva: az egy év alatti börtönöst, 
ha 120% felett teljesitett, havonta két levélváltás és látogatás és 
negyedévente egy csomag illette meg. Öt évet meghaladó börtön 
esetén a 120%-ért havi egy levélváltás, két havonkénti látogatás 
és negyedévenkénti csomag járt. Két megjegyzés még ide kíván
kozik: a visszaesőkre, büntetésük időtartamától függetlenül, az öt 
éven felüliekre irt rendelkezéseket kellett alkalmazni. S ami még 
ennél is kegyetlenebb (osztályharcosabb) szabály volt: „az állam 
belső és külső biztonsága, valamint a béke elleni, háborús és nép
ellenes bűntettekért ítéltek el csak egyéni parancsnoki elbírálás 
alapján, s legfeljebb az öt évet meghaladók részére megállapított 
kedvezményt kaphatták (vö.: 327—331. §). Természetesen fegyel
mi fenyítésként a soron következő kedvezmény kimaradt, pl. fél 
év helyett csak egy év múlva jöhetett a látogató, hogy a felügyelő 
őr mellett a rács túl oldalán állva 20 percet beszélgethessen.
69 A Büntetés-végrehajtási Szabályzat kiadásáról szóló 
1.105/1954. (XII. 17.) Mt. h. számú határozat 22. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján a Belügyminiszter az igazságügy
miniszterrel, a legfőbb ügyésszel és a honvédelmi miniszterrel 
egyetértésben rendelkezett. Közelebbi jogforrási megjelölésem 
nincs, bár a belső borító bal sarkában egy iktatószámra emlé
keztető bejegyzés látható: 2/443/1955. A Szabályzat egyébként 
alakilag jogszabályszerű, még alapelveket is meghatároz, és ösz- 
szesen 34 fejezetet, ezen belül 547 §-t foglal magában.
70 A szintén szigorúan titkos 8/1959. BM. sz. utasitás
71 A kriminálpedagógiai ismeretanyag tudományos megalapozá
sának kísérlete a büntetés-végrehajtási testület két, elméletileg 
felkészült, a gyakorlatban is jártas szakember, Balogh László és 
Pál László nevéhez fűződik
72 Lásd: Balogh László-Pál László: Kriminálpedagógia (Tanár
képző főiskolai jegyzet, 1975, 20. p.)
73 Uo„ 24. p.
74 Uo., 29. p.
75 Makarenko a II. világháború után egy olyan időszakban lé
pett be a magyar pedagógiai közgondolkodásba, amikor a hazai 
nevelésügy szomjasan kereste az új, népi demokratikus nevelés 
elméleti támpontjait. Az 1960-I970-es években, több hullámban 
felerősödő makarenkóizmus a hazai börtönügyet csupán elméleti 
síkon érintette, a gyakorlatban a közösségi nevelésben rejlő ha
tást még a fiatalkorú elítélteknél sem tudta kihasználni. Maradan
dó, káros következménye az elítéltek nagy létszámú zárkáinak, 
lakóhelyiségeinek kialakításában és fenntartásában lelhető fel.
76 Vö.: Lörincz József: Börtönügy a második világháború után.

In: Kabódi-Lörincz-Mezey: B üntetéstani alapfogalm ak, 146. p.
77 Nem voltak ugyanis alaptalanok a személyi állomány általá
nos- és szakműveltségének hiányosságait kifogásoló megállapí
tások. Az 1970-es évek elején a tiszthelyettesi állomány 85%-a 
csupán általános iskolai végzettségű volt, a tiszti állománynak 
pedig mindössze 16%-a rendelkezett felsőfokú végzettséggel. Az 
1971. derekán megjelent 1971. évi 10. számú törvényerejű ren
delet a fegyveres testületek számára magasabb követelményt, így 
tiszteknél főiskolai vagy egyetemi végzettséget írt elő. 1972-től 
néhány pszichológus kezdte meg tevékenységét a bv. intézetek
ben, s növelték a nevelők létszámát.
78 Lásd: A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 14/1973. 
számú határozata a jogalkalmazás jogpolitikai irányelveiről (Ma
gyar Közlöny, 1973. 39. sz.)
79 1974. évi 9. számú törvényerejű rendelet A  társadalom  fo ko zo tt 
védelm éről a  közrendre és a  közbiztonságra különösen veszélyes 
visszaeső  bűnözök elleni hatékonyabb fe llé p é s  érdekében  (Ma
gyar Közlöny, 1974, 39. sz.)
110 A jogintézményt 1989-es megszüntetéséig elvi aggályok és 
gyakorlati problémák kisérték. Elméletileg leginkább az volt 
kifogásolható, hogy a többszörös visszaesők bűncselekményé
re adott büntetőjogi reagálás egyszerre több jogkövetkezmény 
(büntetés és intézkedés) kiszabását jelentette. A gyakorlati prob
lémák a végrehajtásban mutatkoztak meg. A jogalkotó szándéka 
szerint a szigorított őrizetesekkel szemben bevezetendő különös 
„intenzív nevelési módszerek” alkalmazása, azok kidolgozatlan
sága miatt nem valósulhatott meg
81 1974. évi 10. számú törvényerejű rendelet A z alkoholisták  
kö te lező  m unkaterápiás in tézeti kezelésérő l (Magyar Közlöny, 
1974, 40. sz.). Az intézeti gyógykezelés az erre a célra a Sze
ged melletti Nagyfán kialakított Munkaterápiás Alkoholelvonó 
Intézetben történt, egészen 1990-ig, megszüntetéséig. A végre
hajtás során kiütköző gyakorlati problémák -  többek között -  a 
kényszerkörülményeknek az alkoholbeteg fokozódó érzelmi-in
dulati zavaraira irányuló negatív hatásában, az intézet korlátozott 
egészségügyi intézmény jellegében, magyarán börtönjcllegében 
mutatkoztak meg.
82 Hall, W. J. E.: A büntetésekre, a  bűnözök kezelésére és m egja
vítására vonatkozó m ítoszok  (Jogtudományi Közlöny, 1976, 12. 
szám, 715-719. p.); Gönczöl Katalin: A „rehabilitációs" ideoló
g ia  „ cső d je"  -  börtönreform ok az am erika i kontinensen  (Jogtu
dományi Közlöny, 1977, 12. szám, 659-666. p.)
83 Lásd különösen: Vígh József-Tauber István: A szabadság
vesztés-büntetés hatékonyságának fő b b  je llem ző i (Jogtudomá
nyi Közlöny, 1976, 641. p.); Tavassy Tibor: A szabadságvesztés  
és problém ái (Kriminológiai és kriminalisztikai tanulmányok, 
1978, 281. p.)
84 Fel- és ismerve azt, hogy a börtön totális intézmény, a neve
lés célkitűzését ugyan redukálták, de ezzel párhuzamosan a ne
velési tevékenységet kiterjesztették a bv. intézet működésének 
egészére, az alábbi átfogó és összefüggő rendszer szerint: a) az 
elítéltek értelmi és kulturális nevelése: iskolai oktatás; önképzés; 
a tömegkommunikációs eszközök felhasználása; b) az elitéltek 
erkölcsi-akarati nevelése: egyéni „és közösségi foglalkozások: a 
jutalmazás és fegyelmezés; c) a társadalmilag hasznos tevékeny
ségre nevelés: a munkára nevelés; a viselkedési és együttélési 
szabályok oktatása és gyakorlása; a közösségi (családi) kapcsola
tok fenntartása és erősítése; az elítéltek öntevékeny szervezetei; 
a szabadidő hasznos eltöltése. Egy fontos hangsúlyeltolódás is 
megfigyelhető: amíg az 1950-es években a munkáltatás mintegy 
vezéreszmeként irányította a börtön belső életét, a konszolidált, 
s részben demokratizált kései Kádár-korra a munka a nevelési 
munka egyik, de nem legfontosabb eszközeként tagolódott be a 
folyamatba.
85 A joghátrány a jogoknak és javaknak megvonását jelenti, azt 
a „rosszat”, amelynek elrettentő, visszatartó hatásához a börtön- 
büntetés megjelenésétől napjainkig minden törvényhozó túlzott 
reményeket fűzött.
86 Honi börtönügyünk fejlődését az 1970-es évek második felé
ig -  a nyugat-európaitól eltérően -  nem támogatta számottevő 
elm életi tevékenység. Ennek oka a szakterületnek a fentiekben
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már érintett elzártságában és elzárkózásában keresendő, abban 
a sajátosságban, hogy hazánkban az állami erőszakszervek, így 
a büntetés egész intézményrendszere a politika direkt, intim irá
nyítási szférájába került, s így az elméleti művelés számára alig 
volt hozzáférhető. A társadalomtudományoknak az 1960-as, kü
lönösen az 1970-es évektől való korlátozott felélénkülése után a 
börtönügy főleg a kriminológiával, a pedagógiával és a pszicho
lógiával talált érintkezési pontokat.
87 A fogvatartotti létszám 1986 májusában elérte a Kádár-kor
szakban tapasztalt csúcsot, a 25 ezer főt.
88 Az erőfeszítések ellenére nőtt a rendkívüli események (a szö
kések, a személyzettel aktívan szembeszegülök) száma. A fogva 
tartottak romló hangulatához nyilvánvalóan hozzájárultak a túl
zsúfoltság olyan mellékhatásai, mint a foglalkoztatottság csökke
nése, a zárkán belüli élettér zsugorodása, az egyéni problémák, 
sérelmek feloldásának késedelmessége vagy elmaradása, de a 
személyi állományban megjelenő sok új, a szakmában tapaszta
latlan ember konfliktus-kezelési járatlansága is.
89 Jelenlétével a szakmának számolnia kell. Így azt az ellent
mondást, amely a büntetőítélet tettközpontú és a büntetés-vég
rehajtás tettesközpontú szemlélete között feszül, a nevelő és a 
nevelt közötti viszonyban a kényszer- és együttműködési igény 
egyidejű jelenlétéből adódó feszültséget, valamint azt az ellent
mondást, amely a börtönélet szigorúan és részletesen szabályo
zott rendjéből kíván önálló döntésekre kész állampolgárokat 
kibocsátani.
90 A M ódszertani F üze tek -1984. 1. száma tematikusán ismerteti 
a büntetés-végrehajtás nevelésfejlesztési koncepcióit, majd az 
országos parancsnokság vezető szakemberei tollából e koncep
cióval kapcsolatos tanulmányokat tartalmaz.
91 A büntetés-végrehajtási munkáltatás fejlesztésének koncepci
óját lásd a M ódszertani Füzetek  1987. évi 1. számában. Noha 
e koncepcióknak a gyakorlati életre kisugárzó hatása az 1980- 
as évek végén megindult társadalmi átalakulás időszakában 
már elenyészett, mégis pozitív fejleményként értékelhető, hogy 
kidolgozásuk a börtönügy szakembereinek és a kapcsolódó tu
dományágak képviselőinek együttműködésével, a korábbinál na
gyobb nyilvánosság bevonásával történt.
92 Miként a sokat „hiányzó” diáknak egyszerre kell bepótolni 
mindazt a tananyagot, amit a távollétében az „osztály” már meg
tanult. Ebben az esetben az historikus érv, hogy Kelet-Közép- 
Európa Jaltában nem önként választotta a másik utat, s tényleg 
kellene egy kis idő, hogy az új szemlélethez-gondolkodáshoz 
mindenki hozzászokjon, az új szabályokat megtanulják, nem ha
tott.
93 Leggyakrabban a „lakóhelyhez legközelebbi” elhelyezés, és 
az éjszakai elkülönítés szabályára szoktak hivatkozni, de mind

általában az elhelyezés vagy a munkáltatás, mind a szabadidős 
tevékenységek tekintetében jelentős „túlvállalásba” keveredett a 
jogalkotó.
9'' Így az előre jelzett 140-150 ezres fogvatartotti ráta az 1990- 
es évek közepére az Európában is megemelkedett átlagrátához 
(70-90 fő/100 ezer lakos) még mindig magasnak tűnt, ez azon
ban indokolható volt a hazai bűnözés szerkezetének az európa
itól eltérő voltával, valamint szankciórendszerünk szűkös lehe
tőségeivel,
95 Nem kevés vita mellett, mert vannak még, akik a „régi
klasszikus" nevelést értik alatta, mások egyfajta szociális 
munkát, megint mások tudományosan megalapozott, szisz- 
tematikus tevékenységet értenek rajta. A módszertani vitá
ban nem kívánok állást foglalni, de az érdeklődök számára 
megjelölök néhány alapmunkát: Ruzsonyi Péter: A b ü n te 
té s -v é g re h a jtá s i k o rre k c ió s  n e v e lé s  ú j  ir á n y za ta i (Bünte
tés-végrehajtási Szakkönyvtár, 2003/2. szám); R a b n eve lé s  
E u ró p á b a n . S ze m e lv é n y e k  a z  E u ró p a i B ö r tö n n e v e lé s i Tár
sa s á g  k ia d v á n y a ib ó l (Büntetés-végrehajtási Szakkönyvtár, 
2001/1. szám)
96 Lásd: Bv. Szabályzat 68. § (2) bek.
97 A vitában egész szélsőséges hangok is hallatszottak: voltak, 
akik a nevelés teljes felszámolását olvasták ki a törvényi rendel
kezésből, mások új utakat kerestek, de legtöbbször elbeszéltek 
egymás mellett. Ízelítő a szakirodalomból: Garami Lajos: Tám o
g a tó  há ttér (A nevelő i fu n kc ió  változásairól) (Börtönügyi Szem
le, 1997,3. szám. 71-80. p.); Módos Tamás: K érdőjelek. Nevelés, 
átnevelés, netán  va lam i m ás?  (Börtönügyi Szemle, 1996, 4. sz., 
87-92. p.); Módos Tamás: A z elfelejtett tudom ány (A krim inál- 
p edagóg ia  időszerűségéről) (Börtönügyi Szemle, 2000, 2. szám, 
47-58. p.); Csetneky László: É rtékközvetítők (A börtönönbeli 
nevelés esélyei E urópában) (Börtönügyi Szemle, 2000, 3. szám, 
57-62. p.); Módos Tamás: Ö sszetett fo ly a m a t (A nevelésről á l
talában. a  rabnevelésről konkrétabban) (Börtönügyi Szemle, 
2000, 3. szám, 63-78. p.).
98 Ezt, mint a magyar börtönrendszer legsúlyosabb problé
máját mind azt öt látogatása során kifogásolta az európai 
kínzás megelőzésre szolgáló bizottság. Vö.: CPT/Inf (96)5; 
CPT(2000)21; CPT/Inf (2004)18; azóta 2005-ben és 2007-ben 
járt hazánkban, de ezeket a jelentéseket a magyar Kormány 
titkosította.
99 A szabadságvesztés végrehajtásának durvább periódusaiban 
előtűnik testi jellege, amely jogállami keretek között nem mehet 
túl a szigorú fegyelmezésen, de nem jogállami keretek között ke
gyetlenséggé fajulhat. Az is „idegen" arcot kényszerít a börtönre, 
ha a hatalom a bűnözés elleni elsődleges harci eszközként kíván
ja  felhasználni.

< L & Ö .

I. Börtön és architektúra

„Az építészeti konstrukció olyannyira leleplezi a 
büntetés jellegét, hogy annak már puszta megmu
tatása is bizonyíték, amin túl immáron semmiféle 
további vádra nincsen szükség” -  írja a börtönépí- 
tészetröl szóló tanulmányában Winifred Reebs.' A 
magam részéről szükségét érzem a megfogalmazás 
kiegészítésének. Hozzátesszük Reebs gondolatához: 
az a bizonyos építészeti megoldás kifejezi egyszers
mind a társadalom fejlettségét (akárcsak az architek
túra színvonalát) és egyben a társadalomnak a bün
tetésről alkotott általános megítélését. Önmagukban

Mezey Barna

A börtönépületek 
üzenete
(A szabadságvesztés-büntetés funkcióinak 
szimbolikus kifejeződése a büntetés-végrehajtási 
architektúra kezdetein)

az építészeti lehetőségek és a technikai megoldások 
ugyanis nem kizárólag a büntetéssel kapcsolatos
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