
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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politikai, netán büntetés-végrehajtási megfontolá
sok tükrei. Angliában például egy időben működtek 
a feudalizmusból örökölt tömlöcök és a világhírű 
„mintabörtönök”. Most vajon melyik jellemezte in
kább a szabadságvesztésről vallott angol felfogást? 
Közelebb visz szándékának megismeréséhez Reebs 
tanulmányindító megjegyzése: „a börtön, és főkép
pen a büntetés-végrehajtás története nem egyéb, mint 
annak az építészeti és szociális technikának a fejlő
dése és kutatása, melynek célja az elnyomottak és 
bántalmazottak megbüntetése, fegyelmezése és fel
ügyelet alatt tartása”. Az idézetből Reebs szempontja 
is világossá válik: tanulmányában a börtönépítészet 
kíméletlen kritikáját kívánta adni.2 Nekünk ez ehe
lyütt nem célunk. Amit tematikus célkitűzésként 
megfogalmaztunk, az a börtönépületek szimbolikus 
történeti üzeneteinek összefoglalása.

A börtön fejlődését viszont kétségtelenül nyomon 
követhetjük annak instrumentális változásaiban. Ha 
nem teoretikus megközelítésben tárgyaljuk a kérdést, 
hanem általában a társadalomnak a büntetéshez való 
viszonyát tekintjük iránytűnek, annak megjelenése 
a börtön-architektúrában nem kétséges. Kiegészítve 
ezt azzal, hogy a börtönépítészet természetes része 
az általános architekturális fejlődésnek, a hivatalos 
épületek emelésére vonatkozó építészeti elképzelé
seknek, s nem utolsó sorban a társadalmi-gazdasági 
állapotnak és ezzel össze függésben a bűnöző- és bün
tetéskép alakulásának.

Hans Pfeiffer az újkori börtönépületek történeté
ről szóló munkáját a börtönépítészet szakirodalmáról 
szóló rövid áttekintéssel kezdi. Bumkét megerősítve3 
megállapítja, hogy fehér folt a német büntetés-vég- 
rehajtás szakirodaimában a börtönépületekről szóló 
közlemények köre. Hivatkozik Davisonra is, aki ne
mes egyszerűséggel „korlátozott és szegényes” jel
zőkkel látta el az angol nyelvű börtönépítészeti szak- 
irodalmat,4 lábjegyzetben pedig a németek hasonló 
álláspontját idézi meg.5 Ha a magyar szakirodalmat 
ismerte volna, még ennyit sem tudott volna írni róla, 
mert egyszerűen nincsen. Úgy látszik azonban, nem 
egyedi jelenségről, hanem világméretű tünetről van 
szó. A börtönügyi szakemberek vélekedése szerint a 
szakirodalom szegénysége természetesen szoros ösz- 
szefüggésben áll az építészek csekély érdeklődésé
vel. Az pedig, hogy az építészek közömbösek marad
tak a börtönépületek tervezése iránt, Pfeiffer szerint 
visszavezethető a börtönépítési gyakorlatra. Történe
tileg kialakult módon ugyanis a börtönök építésével 
elsősorban az építésügyi hivatalnokok foglalkoztak, 
akik az építésztársadalomnak csupán egy kicsiny (és 
nem is feltétlenül leginvenciózusabb) részét képezik. 
Az építészek a börtönépítészeti kérdésekről szóló írá
sokkal rendszeresen nem is találkoznak, mert azok 
főként jogi szakfolyóiratokban jelenetek meg, ott 
is meglehetősen szétszórva. A börtön-architektúra 
problémái kevéssé építőmüvészeti, mint inkább tech
nikai-technológiai kérdések. A tér megtervezésében 
kevés szabadságot ad a fő cél, időnként és legfeljebb
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nagyobb forradalmi változások idején (mint volt az 
udvarrendszerü, a panoptikus vagy a csillagsziszté
ma megjelenése) remélhetnek nagyobb mozgássza
badságot a tervezők, a mérnökök. Az építészek véle
kedése szerint ez is hozzájárul ahhoz, hogy a mérnö
kök, a tervezők kevés segítséget kapnak. Sem mintát, 
sem eligazítást a belső tér elrendezésére, sokszor 
hiányoznak a különféle börtönmodellek „mintabör
tönei”, amit még tovább fokoz a helyenként változó 
igény, feltételek, financiális lehetőségek és elvárások 
elegye.6

A börtönépítészet korszakolása meglehetősen 
egyértelmű. A kezdeti, „természeti kor” jellemzője, 
hogy a társadalom (a csekély igény és a még kisebb 
figyelem okán) a fogvatartási funkciókat természeti 
körülmények és adottságok kihasználásával kísérel
ték meg teljesíteni. Azután, amikor megjelentek a 
legkülönfélébb hivatali, hatósági, hatalmi funkciójú 
épületek, a börtönfunkciót beemelték ezekbe a léte
sítményekbe. Jellegzetesen mellékes szerepben, de 
a hatósági funkción belülre kerültek, s lassan-lassan 
némi hatással is volt azon néhány helyiség kialakí
tására, melyben teljesítenie kellett feladatát. Hagyo
mányosan e megvalósuláshoz tapadó megnevezés 
nyomán a börtön tömlöckorának hívhatjuk az idő- 
intervallumot. Amikor azután már önálló épületként 
magasodtak a fogvatartó intézmények, az épített bör
tönök korszakaról beszélhetünk. E periódusban már 
különféle elvárásokhoz igazított épületek születtek, 
de még távol volt a tervezett börtönök korú tói, amely 
a komplex őrzés architekturális feltételeit igyekezett 
megteremteni.

Praktikus funkciók üzenet nélkül

Különösebb szabadságvesztés-történeti fejtegeté
sek nélkül is belátható, hogy a legősibb korokban is 
létezett a szabadságfosztás, akár az igazságszolgál
tatásban, akár annak rokonjelenségeiben. Bizonyosra 
vehető, hogy az ősi közösség nem engedte a tabukat, 
szellemeket, istenségeket megsértő tagjainak a törzs, 
a nemzetség szállásterületéröl való akadálytalan tá
vozást, hogy kivonják magukat a büntetés, a felelős
ségre vonás alól. Még kevésbé a foglyul ejtett ide
gennek, akin a bosszúrituálét végre kívánták hajtani. 
A processzus sikere érdekében az érintettet meg kel
lett akadályozni távozásában, vagyis meg kellett gá
tolni mozgásában, megkötözve tartani, esetleg fához, 
cölöphöz, sziklához kötözni, leláncolni. Az oszlop
hoz kötözés későbbi utóda a pellengér; egyes szer
zők feltételezik, hogy a tönkhöz láncolás, a kaloda 
ugyancsak e szokásból fejlődött ki. A megkötözésből 
ered a bilincselés is. Az ókorban a megbilincselés, 
mint biztonsági intézkedés már általánosan elterjedt 
volt, sőt jellegzetességeiben már akkor körvonalazó
dott egyfajta gyötrésre, kínzásra irányuló törekvés is. 
Ezeknek a biztonsági intézkedéseknek még nincs sa
ját arculata: rövid ideig tartó, mozgást gátló funkció-
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juk nem teremt szimbolikus tartalmat sem. A korszak 
vége felé azonban már kibontakozik a bilincsek és 
láncok allegorikus kapcsolata a rabsággal. A rabszol
gatartás történetében természetes jelenséggé vált a 
bilincshasználat.7

Mivel a fogvatartás egyetlen követelménye ek
kor még a biztonságos őr
zés, az ezzel megbízottak 
folyamatosan keresték a 
mind célravezetőbb meg
oldásokat. Míg az építészet 
nem nyújtott megfelelő ke
reteket, a foglyok őrzésére 
szolgáló külön építmény 
emelésének gondolata föl 
sem merült. A bibliai József 
történetéből8 ismert megol
dás nem volt egyedülálló. A 
kiszáradt kutakat, ciszter
nákat gyakran használták 
ilyen célokra az ókori né
pek; kézenfekvő, egyszerű 
és praktikus megoldás volt 
arra, hogy a szökés különösebb veszélye nélkül őriz
zenek benne valakit.7 A börtönkút modellje a 19. szá
zadig fennmaradt."' A kútból bontakozott ki lassan a 
tömlöcök veremszerüsége. Jeremiás tömlöce egy föld 
alatti üreg volt." A gödrök, lyukak, barlangok, ver
mek természetes módon alakultak börtönökké. Phi- 
lopoimén börtönét, amely olyan földalatti helyiség 
volt, amelynek egyetlen nyílását egy nagy kő zárta el, 
és így „nem kapott sem levegőt, sem világosságot”.12 
A kutak, vermek „szellemének” hatását évszázadokig 
érezni lehet a tömlöcök fö ld  alá telepítésénél, mert ez 
az elhelyezés az újkorig szinte kötelező előírás. A kö
zépkorban Európa-szerte (sőt Magyarországon még a 
reformkorban is) „tömlöclyuk”-nak vagy egyszerűen 
csak „lyuk”-nak nevezték a tömlöcöket.13 Kezdetben, 
mint említettük, pusztán biztonsági okokból, utóbb 
már a sanyargatás eszközeként. Sötétség, de legalább 
homály, hideg, nedvesség és persze biztonság: ez  a 
kutak és vermek sajátja.

Az állatfogás- és őrzés asszociációjából nőtt ki a 
vermek és barlangok igénybe vétele mellett a ketrec, 
amelyet többfelé alkalmaztak fogva tartásra. (AZwin- 
ger 'börtön'jelentését jóval megelőzte 'állati ketrec’ 
értelme, akárcsak a franciában a basteille-ét.) Ez már 
egy határozott lépés a börtönépítés irányában. A ra
bok őrzésére szolgáló ketrec már kifejezetten ilyen 
funkcióval jö tt létre, mint emberi kéz által emelt épít
mény. A ketrec, majd később, az épített börtönök ko
rában a rács a fogság szimbólumává lett. A ketrec és 
a rács évszázadokon átívelő metaforája a rabságnak 
a szégyenketrecektől a kivégző kalitkákig.

Az őrzési feladatokat hosszú ideg előbb a közös
ség szabad tagjai, harcosok, majd katonák, őrök, ren
dészeti feladatot teljesítő törvényszolgák látták el. 
A hivatásos fogolytartó (aki egyben már az üzemmé 
váló börtön megjelenését szimbolizálja) csak évszá

zadokkal később jelent meg. E korszak jellemzőinek 
sajátja még, hogy nem valamiféle egységesen ható 
büntetőjogi (büntetési) megfontolás, központi ideo
lógia, mesterséges elmélet alakította azokat, hanem a 
kezdetek kényszerű gyakorlata, az őrzés közben fel
halmozódott tapasztalatok.

A carcer szimbolikus üze
nete

Kari KraulJ etimológiai 
fejtegetései szerint a carcer 
szó -  melyből a német Ker- 
ker is származik -  a sémi 
népek nyelvében fellehető 
'k ar', illetőleg 'k ir ' szóból 
ered, amely eredeti értel
mében ketrecet, falat, erő
dítményt, várat, megerősí
tett várost jelent. Karthágó 
például, amelyet a punok 
Karadtának mondtak, a la

tinok Carthagonak, a görögök pedig Karhadeonnak 
neveztek, egyszerű fordításban 'új vár’, 'új város’. A 
görög nyelvben ebből fejlődött tovább a szó. A Kar
karon, ill. Karkaros Diodorosnál, Sophronosnál már 
börtön értelemben szerepelt. Az ókor nagy állami 
építkezései (templomok és várak, majd városok) ké
zenfekvő megoldást kínáltak a börtönök elhelyezésé
re. A carcer hivatalos épületek valamely -  ritkábban 
teljesen önálló -  részébe került. Pált a segítségére si
ető ezredes a várba vitette, hogy ott tömlöcöztessék 
meg, amíg ügyét ki nem vizsgálja.14 Plutarkhos leírá
sa nyomán tudjuk, hogy Athénben a dekhasz, a börtön 
külön épület volt.15 Rómában a Carcer Mamertinus és 
a Tullianum úgyszintén e speciális célt szolgáló önál
ló építmény volt.16 Valamennyi itt megidézett és to
vábbi tömlöcre jellemző, hogy annak többnyire nincs 
vizuális üzenete a külvilághoz. Feladatuk teljesíteni a 
biztonsági őrzést, de rezsimjükben egyre inkább nyo
matékossá válik a társadalom negatívvá váló megíté
lése a bűnelkövetőkről. A társadalom rétegződése, az 
osztályok, a rabszolgák pária sorsa a bűnelkövetőt is 
a társadalom perifériájára tolta. Ettől kezdve a fogva
tartás már nem csak őrzés, hanem' gyakran büntetés 
is, a még ítéletre várók vonatkozásában is. A fogságra 
vetett immáron nem csak szabadságát vesztette el, de 
jogát és lehetőségét is az egészséges életmódhoz. A 
fogvatartás céljává lett a testi szenvedés előidézése. 
Ez a funkcionális szerep csupán a többnyire földalat
ti, bűzös, levegőtlen, sötét, nyirkos hideg tömlöcök 
elhelyezési körülményein látszott. Igaz, sok esetben 
a rabok jajongása, a bűzös levegő kiáramlása tudo
mására hozta a környékbelieknek is a feltehetően 
borzalmas körülményeket.

A tömlöc föld alatti valóságának jellegzetes tükre 
a vár- és várostomyokban kialakított börtönök mo
dellje, melyek korántsem voltak kellemesebbek a



föld alatti helyiségeknél. A méteres falak, az ablak 
nélküli helyiségek, a mennyezeten kialakított ajtó, a 
felfelé nyíló rácsozat pontosan ugyanazt a szituációt 
idézte föl, mint a földalatti börtön esetében.

A középkor architekturális fejlődésének irányait 
alapvetően meghatározta az egyházi építészet alaku
lása, mely mögött a világi messze 
elmaradt mind időben, mind pedig 
technikában. A kolostorok carce- 
rei és ergastulumai mintát adtak a 
hozzájuk sok szállal kötődő vilá
gi építészet számára is. A fegyel
mezetlen, tiszteletlen, engedetlen 
szerzetesek és apácák, a csavargó 
barátok megfegyelmezésének 
igénye hívta életre mindenfelé a 
tömlöcöket. A súlyos bűnök elkö
vetői, a javíthatatlanok számára 
a föld alatti carcert, a többiek ré
szére pedig a zárkafogságot vagy 
a munkavégzéssel operáló ergas- 
tulumot. Utóbb a világi hatalom 
is utalt be elítélteket a kolostorok 
börtöneibe. A kolostorbörtönök 
egy része építészetileg nem füg
getlenedett a rendház vagy zárda 
egyéb épületeitől. Eredetileg a 
carcer nem volt egyéb, mint egy 
ilyen célra kijelölt cella. Monté Casino kolostorának 
rendszabályai (529) saját cellájukban rendelte vég
rehajtani a büntetést. A börtönbüntetés elterjedtével 
differenciálódtak a kolostorok carcerjei is, fokozatok 
alakultak ki, volt már enyhébb és súlyosabb végre
hajtást biztosító helyiség is. A galíciai Palladius arról 
számolt be, hogy a szentségeket 
gyalázó szerzeteseket egy év fog
ságra ítélték, láncokkal terhel
ten, külön épületben. Columban 
Bobbio kolostorának börtönéről 
beszélt. Climacus apát (6. sz.) a 
sinai hegyen álló kolostorról je
gyezte fel, hogy annak börtöne 
a kolostorépületen kívül talál
ható, ezer lépésre a kolostortól.
A kolostortömlöcök egyik nagy 
hozzájárulása volt a börtön tör
ténetéhez a bünhődés és ezáltal a 
jobbítás gondolatának bevezetése 
a büntetés-végrehajtás világába, 
ugyanakkor ugyanezefT az úton 
konzerválta is a borzalmas töm- 
löcállapotokat. A szentek szenve
déseihez hasonlatos kínok útján 
el lehet jutni a megtisztuláshoz 
-  vagyis a verembe zárással elra
bolható fény, levegő, testmeleg, 
tehát az emberi élettől idegen, sötét, nedves közeg 
kedvezhet a bünbánatnak. Hentig említi még, hogy 
nem csak a kereszténység tömlöceiben, de valameny-

nyi nép világképében a bünhődés vallásos színhelye a 
másvilág, a pokol, s az a sötétséggel, a föld mélyében 
rejlő gonosz erőkkel kapcsolatos.17 így nyert teoreti
kus értelmezést a fö ld  alá telepített tömlőé. A carcer 
erős egyházi kötődése pedig magától értetődővé tet
te, hogy később, a tervezett büntetés-végrehajtási 

intézetek korában a kolostorépí
tészet hagyományain indultak el 
az építőmesterek.

A középkori világi tömlöc ott 
állandósult (ott állandósulhatott), 
ahol azt az építészeti feltételek 
lehetővé tették, vagyis várakban, 
városokban. A feudális nagybir
tok börtöne már csak akkor jelent 
meg, amikor kialakultak a birtok
központok tartós épületei. A vár
megyék, grófságok rabjaikat év
századokig a hadsereg végrehaj
tása alá, várakba küldték. Ilyen 
módon a vár szerves kapcsolatba 
került a büntetés-végrehajtással. 
Évszázadokig a vár (torony) szi
nonimája a tömlőének. Vár nem 
létezhetett carcer nélkül, s for
dítva: tömlöc alig akadt a várak 
falain túl. Idővel a várbörtönök 
intézményesültek, beépültek a 

büntetés-végrehajtás gyakorlatába. A Tower, a Bas
tille, a római Angyalvár, Kufstein, Brünn, Munkács, 
Szamosújvár és a többi erősség funkciójában az idők 
folyamán felülkerekedett a büntetés-végrehajtási jel
leg. Ahogyan csökkent katonai jelentőségük, ahogyan 
a haditechnika fejlődésével eljelentéktelenedett há

borús funkciójuk, úgy erősítették 
büntetőjogi szerepvállalásukat. 
Ezek a várbörtönök építészetileg 
olyannyira különböztek egymás
tól, amennyire csak lehetett. Ami 
közös vonást kölcsönzött nekik: 
az a kettős ellenséggel szembe
ni védekezés volt. Vagyis vé
dekeztek a kintiekkel szemben, 
megakadályozandó a behatolást, 
továbbá őrizték a bent elzártakat 
a szökéstől. Egyaránt tartottak 
ki- és betöréstől. A primer feladat 
persze a külső támadás elhárítása 
volt (hiszen e célból épültek a vá
rak és erődítmények), a rabokkal 
történő foglalkozásra csak ezek 
után kerülhetett sor. Az összefo
nódó funkciók az erős várfalakat 
és a bástyákat a börtön szimbólu
mává tették.

Amikor a 13. században, átme
neti csipkerózsika-álom után Európa joghistóriájában 
újra felbukkant a tömlöc, az mégsem elsősorban a 
feudális jog intézménye volt, hanem jórészt a váro-

Rouen, Vártorony (donjon), a z  ún. 
Jeanne d'Arc-torony

A p árizsi Bastille és alaprajza



történeti uem le'
si jog jelensége. Az, hogy a tömlöcök elszaporodása 
leginkább a városi joggyakorlatban ment végbe, két 
tényezőnek köszönhető. Egyfelől a városi építészeti 
sajátosságoknak, amelyek jelentősen eltérnek a feu
dális vidék arculatától, és struktúrája folytán a város
falakban, tornyokban, kapukban, de még a hivatali 
épületekben is könnyedén 
talált helyet a carcer-fúnk- 
cióknak. (Schweinfurt pél
dául szabad királyi város
ként kilenc kifejezett bör
tönlétesítményt működte
tett; a Rote Kappe, a Blaue 
Kappe, a Weifler Turm, 
a Sammet- és a Faulturm 
egyaránt fogadott be ra
bokat. Zártak elítélteket 
a Rathausban kialakított 
Studentenstubéba a Rat- 
haus pincéibe, a városi szolgák házába és a Rathaus 
mellett emelt Dragonergefangniss falai közé. De bör
tönként funkcionált a Triller, a Narrenhaus, vagyis a 
tébolyda, s végül az árvaház is. Akadt közöttük eleve 
börtönnek épített, vagy csak annak használt épület is. 
A teljesség kedvéért meg kell említeni az ezek mellé 
később felsorakozó fenyítőházat [Zuchthaus] is és az 
olcsósága miatt igen népszerű házi fogságot. A vá
laszték nem mondható csekélynek.) Másfelől a vá
rosnak a feudális társadalomban betöltött sziget-sze
repe inkább kedvezett a saját polgárait, lakosait, azok 
életét kímélő, szolidáris, konfliktusfeloldó megoldá
soknak, mint a csonkításoknak, kiközösítéseknek, 
könnyen kiszabott halálos ítéleteknek.

A középkori város közéletének központi eleme 
volt az ítélkezés. A rend fenntartása, a polgárok kö
zötti viták eldöntése, a várost veszélyeztető cselek
mények elhárítása, sőt a jogalkotás is e tevékenység 
keretében folyt. A nyilvános procedúra fejezte ki leg
hívebben a városi tanács 
hatalmát és tekintélyét.
Ez tette azután fontossá az 
ítélkezést segítő intézmé
nyeket is. A városi börtön 
a település legkülönfélébb 
épületeiben sokszor, mint 
önálló építmény foglalt 
helyet, de alapvető kö
vetelménnyé vált, hogy 
az ítélkezés és kihallga
tás helye, meg a vizsgálat 
alatt álló személy tömlöce 
egymás közelében legyen.
A törvénykezés igényt tartott a városházák különféle 
melléképületeire és pincéire. A biztonság nem jelen
tett problémát; a városházán a carcer mellett (vagy 
felett) volt az őrszoba, a tanácstagokat pedig szolgák, 
fegyveresek őrizték. Ez a jelenség teremtette meg a 
törvénykezési épületek egységének sokfelé máig tartó 
gyakorlatát: a törvénypalota, a börtön, az őrszoba

tervezett együttesét. A hatalom koncentrálását szim
bolizáló épülettömb vagy épületcsoport a város veze
tőinek figyelmeztető üzenete volt a lakosság számra.

A városi fejlődés börtönügyre gyakorolt hatásának 
harmadik tényezője a differenciálás eszméjének ki
alakulása volt. A patríciusok igényelték a közrendü-

ektől, s különösen a töm
lőére vetett gonosztevőktől 
elkülönített elhelyezést. 
Ezért azután a városok 
tömlöcöztetési gyakorlata 
a differenciált elhelyezésen 
nyugodott, amelynek egyik 
pólusán a föld alatti carcer, 
a becstelen bűnözők fogva 
tartásának helye, a mási
kon a polgárházak minősé
gét idéző, s valóban csak a 
szabad mozgást korlátozó, 

becsületes karakterrel rendelkező arestum körvona
lazódott. Az arestum a városi őrség szobájának kö
zelében, a városi törvényszolgák lakása mellett, talán 
éppen abból nyílva, a városháza valamely félreeső 
szobájában volt. A föld színe felett, bútorozott helyi
ségben az ablakokon friss levegőt és fényt eresztettek 
be, esetleg még fűtés is volt. Semmi sem utalt a fog
lyokkal való kemény bánásmódra. Ez utóbbi az épü
let látványában is megjelenő szimbolikus nyitottsá
gával, közvetlenségével és becsületes vonásával egy 
új börtöntipus irányában jelölte ki a fejlődés útját.
A középkori börtönök elhelyezésének és építésének 
viszonyairól nem tartható fenn tehát az a leegyszerű
sítő álláspont, amely azokat valamely verem mélyén, 
illetve sötét bűzös helyeken leli föl. A városi bör
tönök létesítésekor bizonyos fajta következetesség 
tapasztalható az árestom és a carcer szétválasztásá
ban. Nyugat felé közeledve ezek további fokozatokra 
bomlottak. Határozott differenciálási szándék ölt tes

tet egyébként a városi töm- 
löcökben. Majd mindenütt 
kialakult az enyhébb és a 
súlyosabb börtönváltozat.
Az előbbi a polgári lakás 
körülményeihez, az utóbbi 
pedig az ókor börtönszoká
saihoz nyúlik vissza.

A reszocializálás szimbó
lumai

Az újkor jellegzetes vo
nása a büntetés-végrehajtás történetében, hogy az új 
börtönök egyre inkább a föld fölé magasodtak. Nem 
szűntek meg ugyan a korábbi, megörökölt tömlöcök 
sem (hiszen a büntetési rendszer humanizálódásá- 
val mindegyre növekvő rablétszám minden lehetsé
ges helyet betöltött), de a hangsúlyok megváltoztak.
Az átalakulás egyik kiváltó oka a szegénygondozás
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A Bridew ell Palace (metszet, 1660 körül)

A Bridew ell Palace (metszet, 1840 körül)



Jog
rendszerében bekövetkező változás volt. A keresz
ténység katolikus szegénységképe mind terhesebbé 
vált a társadalomra. A hívő szegények (szerzetesek, 
laikusok, zarándokok) mellett egyre duzzadt a „hi
vatásosok” tömege. Mind többen kényszerültek vagy 
jutottak önként a kóbor
lás, csavargás, vándorlás 
sorsára. A részben bűnöző 
(bandákba tömörülő, rabló, 
fosztogató, tolvajló közös
ségek), részben egyszerű 
munkakerülő életmódot 
folytató, élősködő csopor
tok java a városokat veszé
lyeztette és terhelte. Után
pótlásukról gondoskodott 
a szűk piac, a háborúk sora 
és a korszak büntető gya
korlata. Rövid időn belül 
megjelentek a született 
csavargók, akik generációk 
óta az országutakon éltek, 
természetes létformájuk a 
kóborlás, koldulás, sőt a 
tolvaj lás, rablás is.18 A vá
rosokban mind határozot
tabban megszervezett sze
génygondozás a koldulás 
és munkanélküliség szabá
lyozását, a nyilvántartások 
korszerűsítését igényelte.
A reformáció lutheri és 
kálvini irányzata egyaránt 
fellépett a munkakerülés 
és a „bűnös szegénység” 
ellen. A polgári javak bé
kés élvezetét a tisztességes 
munkavégzéshez kötötték, 
annak megérdemelt jutal
maként értelmezték. A lu
theri munkafelfogás a való
ban rászorulók segélyezé
sét szorgalmazta egyfelől, 
az önhibájú, munkaképes 
munkanélküliek megbün
tetését követelte másfelől.19 
Ez az ideologikus megoko- 
lása a polgári szorgalomnak 
(és munkakényszemek)
Európa jelentős részében 
egyik pillanatról a másikra 
„bűnözővé” tette az addig 
becsült, támogatott és gondozott kéregetök jelentős 
részét.20

A probléma országonként és régiónként változott. 
A reformációt választó társadalmakban és az ennek 
hatása alatt szerveződő államokban erőteljes politikai 
nyomás nehezedett a jogalkotókra, míg a katolikus 
országokban ez a vonás halványabban, s évszázados 
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késettséggel jelentkezett. A reformáció ideológusai
nak útmutatása szerint a megoldás a vonakodó mun
kakerülők fegyelemre és munkára szoktatása kemény 
szigorral, hogy ily módon hasznos tagjává tegyék 
őket a társadalomnak, s visszavezethetők legyenek

az emberi közösségekbe. 
Ez a tézis új minőséget ho
zott a büntetés fogalmába 
és a büntetés végrehajtá
sába egyaránt. A büntetés 
definíciója deklaráltan 
kibővült a javítás világi 
fogalmával,21 amely minő
ségileg más, mint a keresz
tény büntetőjog javulásba 
vetett hite. Ez egy világi 
eszközökkel elérni terve
zett, a világi töményekhez 
és szabályokhoz szoktatás 
gondolatát tartalmazta, 
mégpedig a visszavezetés 
eszméjét, amely ugyanak
kor már nem várta el fel
tétlenül a „belső javulást”, 
csak a társadalmi normák 
tudomásulvételét és az al
kalmazkodást.

Ez a megközelítés új 
helyzet elé állította a bün
tetés-végrehajtást. Már 
nem (csak) a sanyargatás 
és a lehető legbiztonsá
gosabb őrzés a feladata, 
hanem a javításhoz vezető 
nevelés (lelki gondozás és 
szakmai oktatás egyaránt) 
és az ezt szolgáló mun
káltatás megszervezése és 
működtetése is.22 Termé
szetesen az ezekkel járó 
további konzekvenciákkal 
együtt, mint példának oká
ért a legtipikusabb cso
portok elkülönítése (nők 
elszigetelése a férfiaktól, 
fiatal kezdőké a megrög
zöttektől, a kisbünösöké a 
gonosztevőktől). Minde
zek olyan követelménye
ket támasztottak, amelyek 
kielégíthetetlenek voltak a 
hagyományos carcer-kö- 

rülmények között. Megszülettek a szegénygondozás 
egyik ágaként funkcionáló és működő dolog- és ja 
vítóházak, valamint a kiskriminálisok megnevelését 
célzó fenyítőházak. Londonban a Bridewell Hospital 
(1555),23 Amsterdamban a Tugthuys vagy Rasphuys 
(1596), a Spinhuys, Ergasterium Feminarum avagy 
Netoria Domus (1597) és a Sekrethuys (1603), majd



sorban az északi területeken, foként a Hanza-váro- 
sokban a további intézetek.

A dologházi és fenyítöházi hullám, amely végigsö
pört Európa protestáns országain, hogy végül elérje a 
katolikus államokat is, kezdetben viszonylag kevés 
újonnan emelt épülettel büszkélkedhetett. Angliá
ban az uralkodó bocsátot
ta rendelkezésre kastélyát 
a dologház (Workhouse) 
számára,24 Németalföldön 
a felszámolt szerzetes-, 
illetve apácarendek által 
maguk után hagyott kolos
torokat foglalták el a fenyí- 
tőházak. Ez meghatározta 
mind a városban elfoglalt 
helyüket, mind pedig belső 
konstrukciójukat. A House 
of Correctiont a VI. Edvárd 
által 1553-ban London vá
rosának adományozott, 
s 1555-ben átvett Palace 
Bridewellben rendeztek be. Az intézet dologházi je l
legére utal belső elrendezése is. A palota építészeti 
feltételeihez igazodva a beutaltakat nagy, nyitott há
lótermekben és közös „összejöveteli helyiségekben” 
helyezték el.25 A biztonsági intézkedések csekélyeb
bek voltak a feudális tömlöcénél, s meg sem közelí
tették a későbbi fenyítőházak szigorúságát.

Leslie Fairwethaer szerint a Bridewell, csakúgy, 
mint utódai, eredetileg dolog- és javítóházak voltak, 
nem pedig börtönök.26 Miután azonban Angliában a 
Bridewell mintája nyomán létrejött House o f Correc- 
tionök és a szegényházak között nem tettek éles kü
lönbséget, itt a határvonal meglehetősen elmosódott. 
A munkaképes dologkerülöt a szegényházból egy
szerűen átutalták a dologházba, mint a munkakerülők 
számára állított intézetbe. Hippel úgy véli, hogy az 
1609-ben, I. Jakab utasítására kialakult szituáció (a 
grófságokban létesítendő javítóházak felügyeletét a 
békebírók hatáskörébe utalta az uralkodó) a börtön 
és a javítóházak között is elmosta a határokat. A bör
tönhiánnyal küzdő grófságok csakúgy, mint a kon
tinens büntető hatóságai, örömmel csaptak le az új 
intézményre, melyet rövid idő alatt sikeresen krimi
nalizáltak. A javítóházakat a szigetországban is bör
tönnek kezdték használni.27

Az amszterdami Rasphuys a klarisszák kolostorá
ban, a Spinhuys az Ursula-nővérek egykori zárdaépü
letében lelt otthonra. A kolostorokba telepített intéze
tek alkalmazkodni voltak kénytelenek az építészeti 
adottságokhoz. Az első fenyítőházak általában egy 
önálló bejárati épületből, zárt belső udvaros épület- 
szárnyakból, s esetleg kiszolgáló szárnyépületekből 
álltak. A városi kolostorok eredeti építési helye meg
határozta az intézetek városképi súlyát is. A fenyítő
házak egyfajta látványossággá váltak, részévé az utca 
hangulatának. A magistratus láthatóan nem elszigetel
ni, hanem bekapcsolni kívánta a város életébe a Há

zat. E i»ek megfelelően az épület utcai frontja díszes 
volt és a funkcióra utaló. A késő reneszánsz és barokk 
korízlésnek megfelelően gazdag díszítés ékítette az 
épületeket. Az eredetileg a klarisszák kolostoraként 
funkcionáló Tugthuys bejárata is közvetlenül az utcá
ra nyílt, két hatalmas, befelé nyíló szárnyú ajtóval. A

kaput kőkeretbe foglalták, 
amelyet gondos faragással 
munkáltak meg.

A hatalom üzenete 
komplex módon ju tott el a 
lakossághoz. Képi és szö
veges formában egyaránt.
A kapu fölötti keresztge
rendán egy vadállatok
kal vontatott, brazil fával 
és kézműves munkához 
szükséges eszközökkel 
megrakott szekér, benne 
egy ostorát lengető kocsis.
E fölött a korabeli fenyítö- 
házakban elmaradhatatlan 

példamondat, arany betűkkel: „Erény megzabolázni 
azokat, akik másokat félelembe ejtenek.” Az oromza
ton két oldalán egy-egy fegyenc és az asszony alak
jában ábrázolt fenyítő hatalom, s a felírás: „castiga- 
tio”.

Az ajtó mögött, a dologház belső ajtaján kívül a 
kapuépületben a személyzet lakásai és helységei, 
úgymint az igazgató szobája, gyülekező helyiség, ta
nácskozószoba, a „Husvater" lakása és a konyha. A 
kapuépület portáljától vezetett az út tovább, egy ne
héz, vastag, korántsem a bejáratihoz hasonlóan míve
sen megmunkált tölgyfaajtó a dologházba. (Később, 
a Sekrethuys megnyitása után, ugyaninnen lehetett a 
fiatalkorúak házát is megközelíteni.) A belső ajtó fö
lött két, életnagyságút is meghaladó méretű, meztelen 
felsőtestű, köböl faragott fogoly színes fát reszelt.

A belső udvar 50-60 láb (kb. 18 méter) oldalmé
re t^  négyszögletes alapterületű térség volt, közepén 
a „Justitia”-nak nevezett fenyítőoszloppal. Az udvart 
körben fogolyszobák, a templombejárat és az iskola 
szegélyezték. A földszintre 9 zárka került, a többi az 
első emeleten volt, számuk a fennmaradt iratokból 
nem kideríthető. A fonómunka termei és a készlete
ző helyiségek ugyanitt voltak. Lenn a pincében négy 
büntetőzárka volt, s körben raktárak. Itt volt találha
tó a híres-hírhedt „vizespince”, mely a megrögzött 
munkamegtagadók dologra szoktatására szolgált; a 
vízzel teljesen elárasztható helyiség közepén pumpa 
állt. Ha a megfenyítésre ítélt fogoly nem akart meg
fulladni, folyamatosan kellett dolgoznia a szivattyún.
A fenyítés időtartamát a javítandó magtartásához vi
szonyítva állapították meg.28 Az emeletes, szögletes 
épület valamennyi ablaka befelé, az udvarra nézett, 
rajtuk vastag rácsok. Az épületet két és fél méter ma
gas fal körítetté.29 A fogolyszobák különböző mére
tűek voltak; egyikük-másikuk egészen kicsi (pontos 
méretük nem maradt fenn), a többségben azonban
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Jog
8-12 foglyot helyeztek el, alapterületük 28x18,5 láb 
és 18x10,5 láb, magasságuk nyolc láb volt. Az intézet 
150 főre volt berendezve. A zárkákat belülről fával 
bélelték, a bejáratot kettős ajtó zárta le, a belsőn kis 
nyílás az étel beadására.

A munkát (színesfa-reszelés) a földszintiek az 
udvaron vagy (s ez volt 
az általánosabb) zárkájuk
ban végezték, az emeleti
ek munkateremben vagy 
ugyancsak celláikban (pl. 
takácsmunkát).30

A Spinhuys eredeti épü
letéről és berendezéséről 
nem maradt fenn leírás, 
maga a zárda 1643-ban le
égett.

Ekkor két esztendő alatt 
új dologházat emeltek. Er
ről már tudjuk, hogy ren
delkezett magánzárkákkal 
is.

Egy 1765-ben kelt be
számoló szerint a nők nagy 
teremben dolgoztak, ame
lyen óriási ablakokat nyitottak, nagy üvegtáblákkal, 
előttük fehér függönyökkel, de a rácsok áttetszettek 
rajtuk. A falakat nagy tükörtáblák borították.31 A be
rendezés láthatóan távol állt a középkori tömlöckon- 
cepciótól.

A németalföldi mintát számos államban újabb fe- 
nyítőházak felállítása követte. így a Hanza-városok- 
ban, majd idővel Németország egyéb tartományaiban 
is. Német területen az első dologházak Brémában, 
Lübeckben és Hamburgban létesültek (1609, 1613, 
1622).32

A követőkre jellemző, hogy átvették a modell „épí
tési elgondolásait”, az intézetek külső megoldásait, 
vagyis a négyzetes alapraj
zú építkezést, az egy vagy 
két belső udvaros szerke
zetet.33

1604. december 29-én 
a brémai városi tanács le
vélben kért tájékoztatást 
az amszterdami magisztrá
tustól a fenyítőház működ
tetésének tapasztalatairól.
1609. január 26-án pedig 
már saját dologházuk ala
pító rendszabályait publi
kálták a brémai szenátorok, 
amelyben a modell máso
lása teljesen nyilvánvaló.
HeB azt is leírja, hogy a 
hamburgi dologház új épületének építőmestere, Hans 
Hamelau az építkezés megkezdése előtt, 1662-ben 
tanulmányúton járt Németalföldön, hogy épületéhez 
a holland tapasztalatokat megszerezze.34
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Tervek és totális intézmények

A hagyatéka ennek a korszaknak a totális intézmé
nyek keretéül szolgáló architektúrái is adottságok fe l
cserélhetőségének felismerése. A korábban kastély
ként, erődítményként, kaszárnyaként, várként, zár

daként funkcionáló világi 
és egyházi épületek közös 
ismérve volt a törekvés a 
bent élők elszigetelésére a 
külvilágtól. A befogadottak 
életének komplex, szigorú 
szabályok között szervezett 
életét vastag, erős falak, 
sűrű rostélyos ablakok, tö
mör kapuk választották el a 
társadalomtól. A különféle 
célú fogva tartottak (le
gyenek azok a fenyítőház 
megnevelendö dologkerü- 
löi vagy később az elkrimi
nalizálódott intézmények 
bűnöző elítéltjei) és az ör- 
zésiikre-gondozásukra ren
delt adminisztráció megfe

lelően szeparált otthonra leltek ezekben az épületek
ben. Igaz, némi hangsúlyeltolódás következett be a 
funkcióban: immáron nem a külvilág beáramlásától 
kellett tartani, inkább a bennlévök biztonságos őrzé
séről kellett gondoskodni. A falak azonban hasonló
képpen teljesítették feladatukat. Némi átalakítással 
alkalmassá lettek a régi, céljukat veszített épületek az 
új funkció teljesítésére.

A mintakövetés velejárója volt tehát az architektu- 
rális modell követése. A már működő intézetek máso
lása sokszor járt azzal, hogy még újonnan tervezett és 
emelt fenyítöházak is a kolostorépítkezés szabályait 
követték. Az 1627-ben épített bambergi „Malefizha-

us” építészeti sajátosságai is 
ezt mutatták. A földszinten 
különféle méretű termek 
voltak, részben a gondnok 
lakásaként. Az emeleten a 
foglyok osztályának cellái. 
Az őrszobából áttekinthető 
volt a bejárat és a lépcső
ház. A középső folyosót 
egy oltár zárta le, hogy az 
istentiszteletek jól szervez
hetők legyenek. A világí
tás az egész házban igen 
gyenge volt, a fűtést két 
nagy kályha biztosította. 
Az oltárral egybekapcsolt 
cellafolyosó elrendezése 

emlékeztet a zárdaépiiletekre, a kolostorépítészetre, 
aminek ráadásul Bambergben, a régi püspöki szék
városban még hagyományai voltak. A bambergi do
log- és fenyítőház pompás reneszánsz ízlést tükrözött
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a bejárati oldalon. Az utcafront Amszterdamban is 
megtapasztalt díszességét, középületi jellegzetességét 
megtartotta.

A büntetési rendszer változá
sa, az új eszmék betörése, s kü
lönösen a humanizmus hódítá
sa, a felnőtté váló gondolkodás 
szabadsága az öntudatosodás és 
a kételkedés az ember és kör
nyezetének viszonyáról új táv
latokat nyitott az építészetben 
is. A humanizmus a normákat új 
szellemmel töltötte meg, az em
berek szolgálatára rendelt épü
letekről szóltak a tanulmányok.
Serliótól Vignoláig, Bramanté- 
tól Palladióig.35 Az építészet te
oretikusai hamarosan megfogal
mazták gondolataikat a büntető 
intézetek építészetéről is.36

A börtönépítészet egyik ko
rai előfutára, León Battista Al
berti De re aedificatoria című,
1485-ben közzétett müvében37 
vizsgálati, vétkességi és bün
tető börtönöket különböztetett 
meg, enyhe és súlyos bűnöket 
elkövetők számára. Szerinte a 
zárkák vagy az őrzésre szolgáló 
termek kijelölésének a foglyok 
veszélyességétől kellett fíiggenie. A legsúlyosabb bű
nözőket például a leghátulsó termekben az ajtótól és 
a kaputól a legtávolabb kell őrizni. Elképzelései sze
rint a foglyok elhelyezése magáncellák és közösségi 
termek kialakítását követeli meg. Megjelölte azokat 
a fogvatartotti csoportokat, 
amelyeket magánzárkába 
javasolt zárni. (Jellemzően 
a kisbünelkövetök jussa
ként határozta meg a ma
gányos elhelyezést.) Alig
ha vitatható, hogy az elkü
lönítés és a differenciálás 
ilyen megfogalmazásával 
Alberti messze megelőz
te korát. Megfogalmazása 
szerint a börtönnek, mint 
egésznek a város bizton
ságos, de nem elhagyatott 
részében kell állnia, erős, 
magas és nyílás nélküli 
fallal körülkerítve. A kö
zépkori vártömlöcök és 
erődök építészeti hatását 
jelzi, hogy elképzelései 
szerint tornyok és gyilok- 
járók fokoznák az őrzés 
biztonságát. Külső meg
jelenését tekintve Alberti

börtöne egy kiválóan megtervezett erődítmény össz
képét közvetíti.

Joseph Furttenbach ulmi épí
tészmester 1635-ben megjelent 
munkája, az Architectura Uni- 
versalis két, eltérő méretű minta
börtön tervét tartalmazta. Ellen
tétben Albertivel, ő nem győzte 
eléggé hangsúlyozni a belső őr
zésbiztonság fontosságát, amely 
koncepciójának mintegy köz
ponti gondolatává vált. Tervei 
ennek megfelelően kevésbé a 
külsőre, mint inkább az épüle
ten belül megteremthető bizton
ságra koncentrált. így jutott el 
a „Blockhaus” gondolatáig. Az 
ulmi mester a fából épült (felfa
lazott és boltozott, de vastag ge
rendákkal megerősített) blokk
házak mintájára tervezte meg a 
börtönbelsőt. Minden egyes zár
kát egy-egy önálló egységként, 
kis „gerendaházkénf ’ gondolt el, 
s az így kialakított, egymás mel
lé helyezett zárkák rendszerét ja 
vasolta a hatóságoknak. Minden 
egyes ilyen blokkban volt egy 
priccs és egy lyuk „szorultság 
esetére”. A zárkák központi el

helyezésének gondolata azonban már a későbbi érte
lemben vett börtönépítészeti blokkházmodellt idézte. 
A Furttenbach fölvázolta börtön téglalap alaprajzú 
(az ún. kisebb terv), vagy négyzetes, emeletes épület, 
amelyben a zárkák nem az épület fala mentén, hanem

annak középső részén he
lyezkednek el. A zárkák és 
az épület fala között mint
egy három méter széles 
folyosót tervezett, így az 
őr körbejárhatott a cellák 
körül. Az ilyen, kifejezet
ten biztonsági szemponto
kat szem előtt tartó épület, 
Hacker Ervin szavaival 
élve, olyan, mint egy ska
tulya: belső tömbjében
állnak, akár többemeletes 
blokkban, a cellák, kívülről 
pedig föléjük emelkedik 
az épület tetőzete és külső 
falai. Ez az elgondolás az 
ún. belsőcellás konstrukció 
formájában évszázadokig 
uralkodott a börtönépíté
szetben.

Furttenbach azonban 
jelentős elképzelései elle
nére sem tudott elszakadniM illbank P áson , alaprajz
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kora tömlöcgyakorlatának 
szokásaitól. A megrögzött, 
súlyos bűnözőket 15 láb 
mély, merítő kútra emlékez
tető lyukban helyezte volna 
el, amelyet felülről lehetett 
megközelíteni, s erős vas
rács zárta le őket. A pol
gárok és más, nem súlyos 
vétkeket elkövető szemé
lyek a felső szintre kerülné
nek „a jó  rend körzetébe”.
Arról, hogy Furttenbach 
tervei szerint épült-e bör
tön, nincsen tudomásunk.
Arról azonban Furttenbach 
és Alberti munkássága bi
zonysággal szolgál, hogy a 
börtönépületek kérdésével 
a reneszánsz építészete már 
foglalkozott, s a kor eszkö
zeihez képest már megol
dási formákat talált problé
máira.38

Ezután némi változás 
következett be a börtön
architektúra históriájában.
Ahogyan a börtönről való 
gondolkodás a rezsim 
megreformálásának újabb 
és újabb ötleteit inspirál
ta, úgy igazodtak ehhez az 
építészeti megoldások is. Ahogyan humanizálódott a 
büntetési gondolat, úgy civilizálódott a börtön is. A 
büntetés-végrehajtási intézmények épületeinek belső 
megújulását azonban hosszú időn keresztül nem kö
vette a külső formák átalakulása.

A totális építmények cserélhetőségéről vallott fel
fogás nem csupán abban jelentkezett, hogy fenyítőhá- 
zakat, börtönöket helyeztek el várakban, zárdákban, 
kaszárnyákban, hanem a tervezők asztalán formálódó 
új épületegyüttesek képét is meghatározták a korábbi 
évszázadok szokásai. A reneszánsz építészet első terve
zett börtönépületei (mint az említett bambergi „Male- 
fizhaus”) is ezt a „totális”szemléletet követték, ebből

indultak ki. A nagy kezde
ményezések, a gyökeresen 
új építészeti ötletek majd 
csak évszázaddal később 
jelentek meg a gyakor
latban. Bár még a 18-19. 
század nagy intézetépítke
zéseiben is tetten érhetők 
a fenti jellegzetességek. 
Pentonville Prisons kapu
házát bármelyik várúr őrei 
is megirigyelhették volna. 
Wouldsworth fofrontja 
olyan, mint egy megerősí
tett kastély bejárata. Mill- 
bank Penitentary kerek 
bástyáival, öles falaival és 
védmüveivel középkori vá
rat idéz. Cooldbath Fields 
kettős kapuháza, a várfal
ként ható magas bástyafal, 
a főépület kastélyt és kolos
tort egybemosó konstruk
ciója találkozott az akkor 
már egyre jobban terjedő 
panoptikus gondolat szel
lemében emelt zárkaépü
let-együttessel. A büntetés
végrehajtás filozófiája csak 
nehezen tudta levetkezni a 
középkori örökséget, azt 
ti., hogy a börtön (s a bör

tönépület) a megtorló és triumfáló hatalom üzenete. 
Az erő és a biztonság szimbóluma, mely gyötrelmeket 
üzen a bűnelkövetőnek, biztonságot a társadalomnak, 
amelytől a bűnözök elszigetelését ígéri.

A 17. és 18. század fordulója megteremtette ugyan 
az önálló börtönépítészetet, azt a börtönarchitekturát, 
amely, immáron megszabadulva egyházi építészeti 
kötöttségeitől, alárendelhette a tervezést a büntetés-vég- 
rehajtás éppen aktuális céljainak. Ezeknek a céloknak 
azonban meg kellett születniük a büntetés-végrehajtás 
gyakorlatában és teóriájában, hogy újabb feladatokat 
jelölhessenek ki az építőművészek és az építőmesterek 
számára.

Pentonville Prison (metszet. 1842)
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E
nea Silvio Piccolomini 1458-ban keletke
zett De Európa című müvének Karintiával 
foglalkozó 20. könyvében, a 65. fejezetben 
egy érdekes, műfaját tekintve legendaként 

meghatározott történetet beszél el egy Ingo nevű. 
Nagy Károly idejében élt hercegről. Ezek szerint 
790-ben Ingo herceg lakomát rendezett tartománya 
lakosai számára, melynek során a színe elé engedett 
parasztoknak arany és ezüst edényekben, a tőle tá
volabb álló előkelőknek viszont agyagból készült 
edényekben szolgálták fel az ételt. Arra a kérdésre, 
hogy miért cselekszik így, azt felelte, hogy a földe
ken és kunyhókban lakó, ám a keresztvízben meg
tisztult egyszerű emberek lelke fehér és tiszta, míg a 
palotákban lakó, ám bálványoknak hódoló előkelők 
lelke piszkos és fekete -  ö pedig a lelki tisztaságnak 
megfelelően rendezte a lakomát. Az így megszé
gyenült urak csapatostul járultak a keresztséghez, 
s Salzburg püspökei, Virgil és Am vezetése mellett 
hamarosan mindnyájan felvették a kereszténységet: 
„Fama esi anno septimgenlesimo nonagesimo post 
Chrisli Salvaloris orlum imperante Carolo Magnó 
ducem genlis, Ingonetn nomine, ingens convivium 
provincialibus praeparasse et agrestibus quidem, ad  
conspeetum situm intromissis, in vasis aureis atque 
argenteis, nobilibus verő ac magnatibus, procul ab 
oculis coUocatis, fictilibus ministrare iussisse. Inter-
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rogatum, cur ita facérét, respondisse non lám tnundos 
esse, qui urbes et aha palatia quam qui agros el hu- 
miles casas colerenl. Ruslicis, qui Chrisli evangélium 
accepissenl, baptismatis unda purificatis candidas et 
nitidas esse animas; nobiles ac potentes, qui spurciti- 
as idolorum sequerentur, sordidas ac nigerrimas. Se 
verő pro animarum qualitatibus inslruxisse convivi
um. Casigatos ea re nobiles calervalim sacri baptis
matis undam quaerentes brevi tempore sub Vergilio 
el Arnone iuvavensibus episcopis universos Chrisli 

fidem  accepisse.
Méltán kelti fel a kutató érdeklődését, hogy mikép

pen került Enea Silvio müvébe e biblikus hangvételű,
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