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Létezik-e „normális" társadalom?

Minden társadalomról megállapítható, hogy 
általánosan elfogadott erkölcsi és jogi normák 
segítségével kívánja biztosítani tagjai számára 

a mindennapi tevékenységekhez szükséges, kiszámít
ható hátteret. Azonban minden korban találhatunk 
olyan kisebb-nagyobb társadalmi csoportot, amely 
„kihívóan közösségellenes” magatartásával kivívja a 
többség rosszallását, ezért pusztán életvitele miatt kodi- 
fikálási „vágyat" ébreszt a jogalkotókban. Különösen 
így van ez akkor, ha a „rendetlenség” közterületen, 
nagy nyilvánosság által észlelhető megnyilvánulásairól 
van szó (koldulás, csavargás, prostitúció).

Azt azonban, hogy egy adott társadalom milyen 
magatartást minősít elfogadhatatlannak, nem egyszerű 
definiálni. A társadalmi problémák, valamint a devian
cia elméletei a társadalomtudomány és a társadalmi 
együttélés legalapvetőbb kérdéseit vetik fel, és további 
feladatok elé állítják a kutatót: kikerülhetetlenné válik a 
„rend” fogalmának tisztázása (és annak meghatározása, 
hogy mihez képest definiáljuk azt), annak vizsgálata, 
hogy vajon a stabilitás vagy a változás domináns-e a 
társadalmak életében; probléma-e a deviancia, és ha 
igen, kik számára stb.

Megállapítható, hogy a szakirodalomban két meg
közelítésben vizsgálják a deviancia és a társadalmi 
problémák viszonyát. Az egyik elmélet (Merton, 
Sulliven) szerint a deviancia a társadalmi problémák 
szélesebb kategóriáján belül értelmezhető, míg a másik 
(Rubbington) szerint a deviancia a társadalmi prob
lémák értelmezésének egyik lehetséges módja. 
Akármelyik elméletet fogadjuk el, kétségtelen, hogy a 
társadalmi problémák elméleti modelljeinek hátterében 
mindig a normális, problémamentes társadalom elkép
zelt képe áll. (Ez érthető is, hiszen nehezen tisztázható 
bármiféle eltérés, ha nem világos a viszonyítási alap,
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amely a társadalmi értékítéleteknél egyúttal mérceként 
is szolgál. Ezt a mércét nevezik a társadalmi problémák 
kutatói „normalitásnak.”)

A normalitás meghatározására azonban többnyire 
csak akkor van szükség, ha a másság kérdésessé teszi 
azt. Ideális esetben észrevétlen marad, evidens fogalmi 
jellege megvédi az elemzésektől, bár ettől még 
történetileg változó jellegét elismerik. A normalitás 
egy, az elképzelt tökéletes társadalom, a „jó társada
lom” eszményéhez igazodik, amelyben nem léteznek 
azok a problémák, amelyekkel a mindennapokban 
küszködni kell. Egyúttal a fogalom azt a feltételezést is 
tartalmazza, hogy lehetséges a problémamentes tár
sadalom kialakítása. A normalitás fogalma azonban 
csak akkor értelmes, ha totális érvényű, kivétel nélkül 
vonatkozik a társadalom egészére. Mégis valószínűsít
hető, hogy ez az utópisztikus igény nem fogalmazódik 
meg a társadalom bármely szintjén, hanem leginkább 
ott, ahol a társadalmi folyamatok nem csupán az egyéni 
élet eseményeiként, hanem társadalmi folyamat jel
legükben befolyásolhatók; valamint ott, ahol a társada
lom működése szükségessé és lehetségessé teszi más 
csoportok, emberek tevékenységének befolyásolását. 
Ez a totalitásigény egyben a társadalomhoz való hatal
mi viszonyulást is feltételez.1

A fentiek után érdemes röviden áttekinteni, milyen 
tartalmi változáson ment át a normalitás és a devian-
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cia fogalma. Durkheim 1978-ban2 normálisnak tekin
tette azokat a tényeket, jelenségeket, amelyek az 
..átlagossal" azonosak, illetve gyakoriak, sok ember
nél fordulnak elő. Úgy értelmezte, hogy a normalitás 
külső ismérve az „átlagosság”, ami arra utal, hogy a 
megfigyelt jelenség szorosan kapcsolódik a „kollektív 
lét általános körülményeihez.”3 Szerinte a társadalom 
valamifajta hasonlóságot követel tagjaitól, mivel az, 
amit normális társadalmi jelenségnek nevezünk, 
éppen ebben a hasonlóságban gyökerezik. A társadal
mak eltérő jellege pedig abból adódik, hogy a tagjaitól 
elvárt ..hasonlóság" milyen jellegű, és az adott csoport 
esetében miért pont ez válik normálissá. Ugyanezt a 
problémát fogalmazta meg Parsons is, aki szintén az 
uniformitást tekintette a társadalmi rendszer műkö
dését biztosító lényeges elemnek, pontosabban úgy 
vélte, hogy egy társadalom megfelelő működése attól 
függ, hogy annak tagjai megfelelően „játsszák"-e a 
tőlük elvárt szerepüket -  és ezáltal egy funkcionális 
mintát is követnek - , vagy sem. Álláspontja szerint a 
társadalom olyan uniformizált cselekvő személyeket 
igényel, akik saját státuszukat azonos módon képesek 
közvetíteni, és azonos módon fogadják a más státu
szoktól feléjük érkező elvárásokat is. A közösség 
egyensúlyát biztosító uniformitás azonban még Par
sons szerint is túlzottan szigorú elvárásnak bizonyul
hat egyes esetekben, ezért bevezette a „konformitás" 
fogalmát is. A fogalom szükségességéi azzal ma
gyarázta, hogy „a konformitást. (értelmezésében a 
konform cselekvés a normális cselekvés megfelelője) 
nem szükséges a cselekvés abszolút uniformitásaként 
értelmezni.”4 Durkheim és Parsons véleménye szerint 
azonban ez a fajta normalitás, azaz a homogén nor
malitás csupán az utóbbi évtizedekben értelmezhető 
fogalom, mivel arra hivatkoznak, hogy például a 
kábítószer-használat, az alkoholizmus stb. csak a 20. 
században vált társadalmi problémává. A homogén 
normalitás eszméje tehát a polgári társadalom 
történetének abban a szakaszában születhetett meg, 
amikor az intézmények szervezetekké, a termelés 
üzemszerűvé, az igazgatás hivatallá vált, és amikor a 
racionálisan és funkcionálisan felépülő és működő tár
sadalmi szervezetek alkalmazottaiktól és a velük 
kapcsolatba kerülőktől is normaszerűen meghatá
rozott viselkedés tanúsítását várták el. Az érintke
zéseknek ebben az újszerű rendszerében az vált nor
málissá, tehát elfogadottá, aki azon túl, hogy meg
felelt a szabályoknak, „hasznosnak” is bizonyult a 
szervezet számára. Ennek a felfogásnak azonban az 
volt a problémája, hogy ha a normalitást szervezeti 
elvárásként értelmeztük, akkor az abnormális visel
kedéstípus csupán szervezeten kívüli, „magánvisel
kedés" lehetett. Társadalmi problémává tehát eleinte 
nem nőtték ki magukat ezek az „élethelyzetek”, mivel 
a szervezeti elv szerint funkcionáló társadalmak (így a 
korai iparosodás társadalmai) egyszerűen marginali- 
zálták azokat a csoportokat, amelyeket hasznavehe
tetlennek ítéltek. A normalitásigényre jellemző -  az 
előzőekben bemutatott -  totalitás azonban így nem,

vagy kevéssé érvényesülhetett, mivel a magánszféra 
kezdetben kívül rekedt a szabályozás tárgyán. Azon
ban mivel szinte minden szervezetre jellemző volt és 
napjainkban is jellemző, hogy tevékenysége nagyob
bik részét önmagán kívülre irányítja, a ..külvilág", 
tehát a magánélet szabályozása is kívánatosnak 
bizonyult. A normalitás totalitása a mai álláspont 
szerint „lágy" és szankcionáló homogenizáció révén 
terjedt el, azaz az első esetben a fogyasztás és a munka 
világát szabályozták, majd az második homogenizá- 
ciós hullám során stigmatizálták az eltérő elveken ala
puló viselkedést tanúsítókat. A homogén normalitás 
megvalósulását Merton 5 a középosztály kiépülésével 
tekintette megvalósultnak.

A deviancia-fogalom megjelenése
Ugyanakkor az előzőekben bemutatott társadalmak

ban is létezhet nem szabályozott viselkedés. Ez a fajta 
magatartás -  bár nem feltétlenül nyilvánul meg 
elítélendő tevékenységekben -  alkalmas lehet bizonyta
lanság, konfliktus, konfrontáció keltésére, megbontja a 
társadalom amúgy is labilis szabályozottságát. A nyu
galmat megzavaró problémák devianciaként való 
meghatározása viszont csak akkor lehetséges, ha azok 
individualizációja is végbemegy, tehát ha a normalitás 
vagy annak vágya a társadalom valamennyi interak
ciójára és egyénére is érvényessé válik. Ezáltal beszél
hetünk egységes kontrollról egy társadalmon belül, 
amelytől nem lehet eltérni. Ebben az összefüggésben az 
egyén már nem csupán saját hasznossága miatt tanúsít 
(lehetőleg önként) „normális" viselkedést, hanem 
egzisztenciális érdekei is ezt diktálják. A deviancia 
tehát ekkor olyan jelenségként, életfolyamatként vagy 
viselkedésként definiálható, amely destruktív jellege 
miatt fel nem használhatóvá, nemkívánatossá és stig- 
matizálttá teszi az egyéneket. Azokat a szempontokat 
viszont, amelyek alapján a normálistól eltérőnek tekin
tünk egy viselkedéstípust, nem egyszerű megfogal
mazni. Ezért volt nagyon népszerű Merton tág 
értelmezést lehetővé tevő devianciafogalma („a deviáns 
viselkedés olyan magatartásra vonatkozik, amely jelen
tős mértékben eltér a meghatározott társadalmi stá
tuszban levő emberek normakészletétől.").6 A devian
cia tartalmát bővítette Kavolis is, amikor a destrukti- 
vitáson az élet, az egészség és a személyes identitás 
lerombolását értette.' Parsons szerint a deviancia fő jel
legzetessége a normatív minták megszegése és a tár
sadalmi egyensúly megzavarása. Továbbá minden, a 
témával foglalkozó kutató egyetért abban, hogy a 
deviancia fogalma az alkalmazkodásra vagy az alkal
mazkodás hiányának hátterére is utal; azaz, mi az oka 
annak, hogy valaki nem képes vagy nem hajlandó 
követni az érvényben lévő szabályokat? Parsons és 
munkatársai szerint a válasz az, hogy a reális tár
sadalom mégsem olyan homogén, mint amilyennek 
lennie kellene.
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Miben más az anómia fogalma?

Ha a társadalmi folyamatok felől tekintünk ugyan
erre a jelenségre, az anómia fogalmi koncepciójával 
találkozunk. Durkheim álláspontja szerint a társadalom 
rendkívüli módon „nehezedik” az emberekre: egyfajta 
felettük álló külső erőt és erkölcsi tekintélyt képvisel, 
ami lehetővé teszi, illetve kényszeríti az egyéneket arra, 
hogy elégedettek legyenek a rendelkezésükre álló 
javakkal, és helyesnek is tartsák a fennálló állapotot. Ha 
valamely külső hatásra meginog ez az elfogadott, 
kiegyensúlyozott állapot, azaz amikor a társadalmi 
nyomás már nem képes teljes körűen hatni az 
emberekre, megjelenik az anómia. Durkheim 
elméletében azonban egy apró ellentmondást is 
felfedezhetünk: ha a fennálló rend elfogadása önként 
végbemegy az emberekben, mi szükség lehet a 
szenvedélyek felsőbb korlátozására? Durkheim erre a 
problémára azzal a tézissel próbál válaszolni, hogy 
véleménye szerint az emberek eleve társadalomellenes 
szenvedélyekkel rendelkeznek, amelyeket -  s így a cse
lekvéseiket is -  a társadalom szabályoz. Anómia 
kialakulásakor -  amely történhet csupán a társadalom 
bizonyos területein is -  tehát megszűnik az addig 
érvényes erkölcsi hatás, és új korlátok kialakítására, 
valamint azok elfogadására lesz szükség. Ettől némileg 
eltérő nézetet vall Menőn, mivel szerinte a társadalmi 
egyensúlyt az elfogadott célok és az azok eléréséhez 
szükséges legális utak összekapcsolódása garantálja. 
Azonban a társadalom fő mozgatórugója a sikerre való 
törekvés, amit nem mindenki képes egyformán 
értelmezni, és nem mindenki képes egyformán tel
jesíteni a folyamatosan jelentkező versenyhelyzetben 
sem. Továbbá nincs olyan normarendszer sem, amelyet 
a társadalom minden tagja magáénak vallana. Merton 
tehát úgy gondolta, hogy a devianciák, mint alkal
mazkodási formák az anómiából következnek, vagyis 
abból az emberi törekvésből, hogy a kevésbé „szeren
csések” hasonlóvá váljanak a sikeresekhez: értelmezé
sében az anómia a normanélküliség, a kulturális struk
túrában bekövetkezett zavar állapota. Merton és 
Durkheim téziseiből indul ki Dahrendorf is, amikor úgy 
fogalmaz, hogy az anómia már nem is a normák 
megszegése, hanem az az állapot, amikor nem törődnek 
a normák megsértésével, sőt, amikor a normák meg
sértése büntetlenül végrehajtható.8 Ennek az állapotnak 
az oka Dahrendorf szerint az, hogy azokat az embe
reket, akikre a társadalomnak nincs szüksége (tipikusan 
a tartós munkanélküliek és a szegények), már nem fűzi 
érdek a társadalomhoz, ezért nem érzik kötelezőnek a 
szabályok betartását.

Ami a három gondolkodó elméletében közös pont, 
hogy a szabályozottságot jónak tételezik föl. Az anómia 
fogalma pedig azt az alapproblémát jelöli, hogy a 
szabályozás és ellenőrzés nem képes befolyása alá 
vonni valamennyi társadalmi csoportot. A közös szabá
lyozási igény működésképtelensége esetén léphet fel az 
anómia -  de ez a jelenség felveti a kérdést, hogy miért

szükségszerű, illetve szükségszerű-e, hogy a szabályo
zás problémáit újabb szabályozással oldja meg a társa
dalom.

Ezt a problémát ismerte fel Becker, amikor arra az 
álláspontra helyezkedett, hogy a jó társadalmat és a tár
sadalom „normál” állapotát nem lehet meghatározni.9 
Véleménye szerint a devianciát az emberek ítéletei 
okozzák, hiszen egy társadalomban társadalmi prob
lémának minősül az, amit az emberek annak gondol
nak, így az a viselkedés deviáns, amelyet az emberek 
annak minősítenek -  ezáltal mintegy saját maguk által 
teremtve és nevezve meg a társadalmi problémákat 
ezért Becker elmélete kevésbe tulajdonít fontosságot az 
állami-társadalmi szabályozó mechanizmusoknak.

Tehát az, hogy a szabályok megsértése vagy az 
értékadás, a minősítő folyamat buktatói vezetnek-e el a 
társadalmi feszültségekhez, folyamatos vita tárgyát 
képezi a szociológia történetében.

A  megsértett közrend
Gyakorlatilag minden korszakban megállja viszont a 

helyét az a parsons-i nézet, miszerint a reális társada
lom mégsem olyan homogén, mint az elérni kívánt, 
ideális rendre épülő közösség. Ahogy a különböző, 
elítélt magatartások elnevezése és tartalma társadal
manként és koronként változott, úgy változott az a jogi, 
gazdasági és szociális normarendszer is, amelyet a 
szabályszegők veszélyeztettek és megsértettek. A 
veszélyeztetett jogi tárgyat esetünkben összefoglaló 
elnevezéssel „közrendnek" nevezhetjük, és érdemes rö
viden áttekinteni ennek a -  hatályos jogunkban is hasz
nált -  kifejezésnek a tartalmi elemeit.

A jogirodalomban a közrend-fogalom egyik első 
elemzője Ottó Mayer volt. Mayer 1895-ben kiadott, 
Deulsches Verwaltungsrecht című főművének Die 
Polizeiwissenschaft fejezetében10 vizsgálja a közrend 
tartalmát, s a jogrendet határozottan elkülöníti a köz
rendtől. Nézete szerint a közrend a jogrend egy spe
ciális részét képezi, ezért megsértését is a jog uralmát 
kifejező hatósági aktussal kell szankcionálni. Mayer 
már felismerte a közrend és a magánrend közti különb
séget is, amikor úgy fogalmazott, hogy a magánrendben 
elsősorban a társadalom erkölcsi és szokásrendje a 
meghatározó, és ennek legalapvetőbb érvényesülési te
rülete a magánlakás, mert a magánszféra történései 
többnyire nem alkalmasak közösségi zavarkeltésre. 
Mayer azt a későbbiekben is elfogadott álláspontot 
képviselte, hogy egy jogállamban nem minden káros
nak ítélt magatartás igényel rendészeti beavatkozást. 
Az adott közösség toleranciaszintjének is jelentőséget 
tulajdonít tehát, mivel egyértelműen elutasítja az élet 
minden területére kiterjedő közhatalmi szabályozás 
szükségességét. Mayer még tovább árnyalta a közrend 
fogalmáról alkotott definícióját, amikor a közrendsér
téseket vertikálisan tagolta azok súlyossága szerint; 
nézete szerint létezik a zavarásoknak egy tolerált, jogi-.
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lag érdektelen -  bár más társadalmi normák szerint 
releváns -  köre; vannak olyan rendsértések, amelyek 
jogellenesek ugyan, de rendészeti beavatkozást nem 
igényelnek (mert hatósági vagy bírói eljárás is elegendő 
az elhárításukhoz); végül vannak olyan jogtárgy-veszé- 
lyeztető cselekmények, magatartások, amelyek alkal
masak a jó közösségi rend olyan fokú megsértésére, 
hogy elkerülhetetlen a rendészetinek minősített bea
vatkozás.

Részletes elemzést kapunk a közrend-fogalomról az 
osztrák Adolf Merkl tollából is.11 Merkl úgy tartja, 
hogy a rend gyűjtőfogalom: egy, a jogrend részét képe
ző normaösszesség. Amikor az irodalom a közrendet 
jelöli meg a rendészet tárgyaként, gyakorlatilag jogon 
kívüli álláspontra helyezkedik, mivel a közrend ön
kényesen értelmezhető tartalma miatt alkalmatlan arra, 
hogy jói használható jogi fogalomként funkcionáljon. 
Nézete szerint ugyanis a közrend, mint értékfogalom 
mögött olyan közösségi nézetek állnak, amelyek 
megfelelnek az államilag szervezett társadalom bizton
ságosnak ítélt életfeltételeinek.

A jelentős német-osztrák hatásra kialakuló hazai 
jogirodalomban a tárgyban az egyik első fogalom
meghatározás Concha Győzőtől származik, aki szerint 
a „közrend embereknek közös czélra való együtt
működése, melyet a jog és a természet határol, de a 
mely működés a jogi és természeti határok közt, nem
csak az állami szerveknél, de a magánosoknál is 
szabad. [...] a közrend egyrészt emberi tevékeny
ségnek, röviden a munkának, másrészt különböző ja
vaknak (vagyon, műveltség, becsület, erkölcs, hata
lom) megosztása és összefüggése személyek, helyek 
és idő szerint.” A jogi rend mellett a közrend tartalmát 
Conchánál a társadalmi rend fogalmán túl az emberek 
együttműködésének automatikus összhangja fejezi ki, 
amelynek szerves része a jog és a jogszolgáltatás. Ez 
utóbbi pedig nem a társadalmi rend keletkeztetője, 
csupán leképezője! A társadalmi rend sérelme esetén 
történő hatalmi beavatkozás ugyanakkor problémát 
vethet fel, mivel a társadalom az egyének sokaságából 
tevődik össze, amelyben az egyén sérelme nem 
mindig tűnhet jelentősnek, továbbá az sem könnyíti 
meg az állam helyzetét, hogy ebben az esetben a sérel
met is a társadalom tagjai okozzák. Concha a rend
őrségre ruházta a társadalmi rend feletti őrködés hálát
lan feladatát, mivel szerinte „a rend az emberi erők
nek, javaknak, tevékenységnek belső összefüggése, a 
rendőrség pedig e belső folyamatnak csak időleges 
külső támogatója, őrködő szolgálatának hozzáve
tőleges, hamaros eszközeivel. Mint a jó orvos, óvhat
ja, támogathatja, időleg helyettesítheti az organizmus 
működését, de nem teremtheti.” 12 Concha hangsú
lyozta azt is, hogy elsődlegesen a veszély elhárítására 
kell törekedniük, hiszen nézete szerint a közrendsér
tések nem merülhetnek ki pusztán emberi magatartá
sokban, mert „a természet rendjének megbomlása 
(tűzvész, árvíz, hegyomlás, pestis) is megbontja az 
állam és a társadalom rendjét.” 13 A közrend megőr-

__ zése tehát Concha álláspontja szerint történhet bün-
28

tetőjogi és közigazgatási jogi eszközökkel is, utóbbi 
pedig a kihágási jog és a közigazgatási büntetőjog 
által a közrend nem jogi területére is befolyást gyako
rol. Vannak ugyanis olyan cselekmények, amelyek 
nem egy konkrét (közigazgatási) norma megsze
gésében állnak, hanem a jog tulajdonképpen egyes, a 
társadalom rendjét zavaró magatartásokat szankci
onál.

Conchához hasonló rendfogalommal lépett fel Tom- 
csányi Móric is.14 aki a jogrendet a rend és a közrend 
fogalma közé kívánta elhelyezni. Tomcsányinái a 
„rend" ontológiai kategóriaként funkcionál, a jogrend 
pedig „az életviszonyok különböző, tényleges rendjére 
vonatkozó jogi szabályozás eszmei állapota. A rend 
valami tényleges, a jogrend eszmei állapot.”15 Klasszi
kussá vált példájában megmagyarázza a különböző 
rendsértések közötti eltéréseket is: „Ha a közforgalmi 
úton egy jármű beleütközik egy másikba, megzavaro
dik, megsérül a közlekedés tényleges rendje, de meg
sérül egyben a közlekedés jogi rendje is, amely az 
óvatos haladást, a menetsebesség mérséklését, a kocsik 
közötti bizonyos távolság megtartását írja elő. A 
törvény a jogi rend megsértése miatt bünteti az össze
ütközések okozóit. Előfordulhat, hogy a jogi rendezés, 
a jogi szabályozás nyilvánvalóan rossz, vagyis a jogi 
rend helytelen: tegyük fel. hogy a jogszabályok 
megengednék, hogy a kocsik az út ugyanazon oldalán 
egymással szemben is közlekedhessenek. Az ilyen 
közlekedés nem sértené a közlekedés jogi rendjét, de 
annak tényleges, természetes rendje, állapota az elő
forduló sok baleset miatt ugyancsak tökéletlen volna. 
Ha viszont valaki egy színházi helyiség nézőterén 
elővigyázatosan, s a közönség részéről észre sem véve 
szivarra gyújt, kihágást követ el, mert bár a színházi 
előadás tényleges rendjét nem sértette meg, de 
megsértette a színház jogi rendjét, azt a jogszabályt, 
amely a tűzveszély elkerülése érdekében, kivételt nem 
ismerve, a legkisebb, legóvatosabb rágyújtást is tiltja 
és bünteti.”16 Az első példa szerint tehát a jogrend 
sérelme nélkül is összeomolhat a közösség valódi 
rendje, míg a második esetben éppen fordítva: a 
jogrend sérül anélkül, hogy a „tényleges rend" megvál
tozna.

Hazai jogirodalmunkban említést érdemel még Tóth 
Lajos munkássága is,17 aki Merkl, Mayer és Concha 
nézeteit követi, s a közrend definíciójában sem tér el a 
német irodalmi hagyományoktól: „a közrend mindama 
normák foglalatát jelenti, amelyeknek érvényesítése a 
mindenkor uralkodó szociális és etikai felfogásoknak 
megfelelően az emberi együttélés elengedhetetlen 
előfeltételeit képezik."18 Mivel definíciója 1938-ban 
született, a viharos politikai változások is nyomot hagy
tak azon, hiszen Tóth álláspontja szerint „amíg a koráb
bi közrendfogalom megkülönböztető eleme az, hogy a 
liberalizmus társadalmának általános és absztrakt érték
szemléletén épült fel, addig a jelenlegi közrendfogalom 
jellegzetessége az, hogy egyenesen és kimondottan a 
népiségen nyugvó nemzeti szocialista mozgalom 
(Volksbewegung) konkrét rendjén épül fel.”19



lönéneti szemle

A deviancia a gyakorlatban
Az elméleti áttekintés után érdemes egy „zavaró 

magatartás” gyakorlati példáján szemügyre venni, 
hogyan reagál a társadalom és a jogalkotó, ha minden
napi tevékenységében kényelmetlenségbe ütközik. Egy 
jelenség zavaró hatása különösen jelentős, ha közterü
leten szembesülünk ve
le. így van ez a hajlékta
lanság és a koldulás ese
tében is. Az utóbbi ma
gatartás napjainkban is 
változó megítélése, sok 
vitát kiváltó szabályo
zása kiváló példa lehet 
az előzőek szemlélteté
sére.

A koldulás -  nem 
jogi szemmel nézve -  
nevezhető az életfenn
tartáshoz szükséges ja
vak naponkénti kérege
téssel való összegyűj
tésének is. A koldus 
már Homérosz idejében 
némi védelemben és 
szűkre szabott vendég
jogban részesült anélkül, hogy állandó tartózkodásra 
igényt tanhatott volna. A görögök felfogása szerint a 
koldusok az istenek oltalma alatt álltak, és bántal- 
mazóikat megbüntették. A filozófus Diogenész követői 
tévesen értelmezett megalázkodásból éltek koldusként, 
az ókori Rómában pedig szokásban volt, hogy a 
hajótöröttek a szerencsétlenségüket ábrázoló képpel 
koldultak. A császárkorban pedig már Seneca arról 
tudósított, hogy a koldulás mesterséggé fajult, annak 
minden visszaélési lehetőségével: egyesek kitett gyer
mekeket vettek magukhoz, és megcsonkítva, szá
nalomkeltő külsejüket kihasználva koldulásra kénysze
rítették őket. A középkori városok egy részében, éppen 
az említett visszaélések megakadályozása érdekében, 
hamarosan jogi úton szabályozták a koldulást, 
bevezették a koldusbíró intézményét, aki a csalókat 
kiszűrte és lehetőség szerint meg is büntette. A hagyo
mány minden társadalomban alamizsnát „írt elő” a kol
dusoknak, rendszerint némi élelem, csekély pénzösszeg 
formájában. Az egyház is támogatta a kéregetőket, így 
a koldusok gyakran valamilyen módon részét képezték 
a kisebb-nagyobb közösségeknek. A kereszténység el
terjedésének és az egyház szegénypatronáló szerepének 
is köszönhető, hogy a 16. századra a koldulás meg
ítélése és szabályozása Európa-szerte összefonódott a 
szegénygondozás kérdésével. Ennek valószínűleg az 
volt az oka, hogy a „szegény” fogalom a legtöbb kultúr
körben a ténylegesen vagyontalanokon kívül magában 
foglalta a koldusokat, a vándorlókat, a beteg, család 
nélkül élő nagykorúakat, később pedig a család nélkül 
maradt gyermekeket is. A feudális korban a szegény
ügy kezelését a katolikus egyház hatására társadalmi

feladatnak tekintették, a gondoskodás alapvető moz
zanatait a helyi szinten szerveződött egyházközségek 
látták el. Az az elképzelés, hogy valamely állami, 
központi szerv is felvállalhatná a tevékenységet, csupán 
a 18. században látott napvilágot. Ám a korai felfogás 
szerint a koldusok, csavargók, munkakerülők -  azon 
túl, hogy bizonyos esetben szánalmat keltettek az

emberekben -  az állam
ra veszélyes népségnek 
is számítottak. Kezdet
ben lényegében az ösz- 
szes, a koldulást szabá
lyozó nemzeti-helyi jog
forrás rendészeti, igaz
gatási vonatkozásban 
foglalkozott a kérege- 
tőkkel és ezzel párhuza
mosan a csavargással -  
és ezek büntetőjogi kö
vetkezményeivel. A sza
bályozások -  és itt 
érhető nyomon a tár
sadalmi normák születé
se és változása -  kivétel 
nélkül megkülönböztet
nek segítségre érdemes 
és érdemtelen koldu

sokat. és a koldusok különböző „kategóriájához” kap
csolták az őket „megillető'' ellátásokat. (Ellátásként 
ispotályok, szegényházak, menedékházak jöhettek 
szóba, többnyire munkavégzési kötelezettséggel.) Ha 
büntetni kívánták a megélhetéssel nem rendelkező 
nincstelent, dologházakba, visszaesők esetén fogházak
ba utalták az ún. „hivatásos” koldusokat, csavargókat.

Európai törekvések
Megállapítható, hogy egyik európai államban sem 

nézték jó szemmel a kóborló életmódot folytatókat és a 
gyakran velük azonosított koldusokat. Angliában 
munkakényszerrel egybekötött dologházakba, szegény
házakba „utalták” őket, Franciaországban pedig egye
nesen bűncselekménynek tekintették a koldulást. 1764- 
től arra is lehetőség volt, hogy ún. maison de correc- 
tion-okban, büntető dologházakban vagy fenyítőházak- 
ban tartsák elzárva a koldusokat, akik csupán a Code 
Pénal megalkotásától minősültek kihágást elkövetőnek. 
Poroszországban sem volt másként, mivel a közerköl
csöt, a közrendet és a polgárok tulajdonát féltették a 
felügyelet nélkül kószálóktól. Az 1794-es porosz 
Allgemeines Landrecht volt az első általánosan 
érvényes porosz jogforrás, amely törvényesen szabá
lyozta a szegényügyet, és a településeket kötelezte 
elszegényedett lakosaik támogatására, eltartására. 
Ausztriában már jóval korábban, 1552-ben pátensben 
rendelkeztek arról, hogy a községek, városok tartsák el 
az ott honos szegényeket. 1775-ben Mária Terézia bo
csátott ki rendeletet a „koldusok és kóborlók megrend-

Dologházban
(William Hogarih: A szajlw álja című meiszetsorozatábóI)



Jog-
szabályozásáról”, udvari tisztviselője, Josef Sonnenfels 
pedig az általa írott egyetemi tankönyvben azt hangsú
lyozta, hogy a munkakerülőket és a koldusokat nem 
szabad eltűrni, ha szükséges, meg kell őket büntetni. II. 
József viszont egységes alapelvek szerint kívánta ren
dezni az elsősorban kolduskérdésnek tekintett 
szegényügyet. Belgiumban 
az 1891-ben kiadott Lói 
poitr la repression du vaga- 
bondage el de la mendicité 
című törvény szabályozta a 
csavargók és koldusok élet- 
körülményeit. Európában el
sőként a belga igazságügyi 
minisztérium készített köz
ponti nyilvántartást a szegé
nyekről, akiket három kate
góriába soroltak. Az első 
csoportot a 18. életévüket 
betöltött, hivatásos vagy ve
szélyesnek nyilvánított csa
vargók vagy koldusok alkot
ták, akiket bírósági döntés 
alapján két évtől hét évig 
terjedő, határozatlan időtar
tamú szabadságvesztés-bün
tetésre ítélhettek, amit ún. 
koldustelepen (depots de 
mendicité) kellett letölteni
ük, ahol munkakötelezettség 
alatt álltak. A második ka
tegóriát az önhibájukon kí
vül szerencsétlenné vált, 
koldulásból élő rokkant, 
beteg személyek alkották, 
akik békebírói döntés alap
ján ún. maison de réfuge-ok- 
ban nyerhettek elhelyezést, 
szintén határozatlan időre.
Az előző kategóriába sorol
takkal szemben azonban 
őket akaratuk ellenére nem 
lehetett egy évet meghaladó
an az intézetben tartani. Vé
gül külön rendelkeztek a 18 
év alatti koldusokról, akiket 
legfeljebb 21 éves korukig 
ún. écoles de bienfaisance- 
okba utalhattak, amelyek 
egyfajta javítóintézetek voltak. Ezekben az intéz
ményekben nevelés is folyt, hiszen általában hal hónapi 
bentlakás után ipari iskolába vagy megbízható, megél
hetést nyújtó foglalkozást űző családok gondozásába 
adták a fiatalokat. Norvégiában 1900-tól rendelkezett 
törvény a „munkakerülésről, koldulásról és iszákosság- 
ról”, amellyel a munkával nevelés elvét kívánta megva
lósítani a jogalkotó. A norvég törvény a munkaképes 
csavargókat és koldusokat szabadságvesztéssel sújtotta,

__ha nem vállalták a részükre felajánlott munkát; a sza-
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badságvesztés mértéke három hónaptól hat évig terjed
hetett, és nemcsak fogházban, hanem kényszerdolog- 
házban is lehetőség volt a végrehajtására.

A fenti szabályozásokon túl az 1885. évi III. Nem
zetközi Börtönügyi Kongresszus és az 1895. évi V. 
Börtönügyi Kongresszus működése is hatott az európai

államok szegénypolitikájá
ra. Az 1885. évi római kong
resszuson kongresszusi ha
tározat született arról, hogy 
az államnak kell gondoskod
nia, hogy mindenki meg
találhassa a képességeihez 
illő és megélhetési lehető
séget is biztosító munkát. 
Ugyanakkor azt is kimond
ták, hogy aki ilyen feltételek 
mellett nem tanúsít beillesz
kedő, együttműködő maga
tartást, hanem visszatér a 
csavargó életmódhoz, azt 
dologházzal lehet büntetni. 
Az 1895. évi párizsi kong
resszus a társadalom jelen
tőségét árnyalta; megállapí
tást nyert, hogy a társadalom 
jogosan alkalmazhat kény
szerítő társadalmi és rend
szabályokat a csavargók, 
koldusok ellen. A csavargók 
és kéregetők csoportján be
lül meg kell különböztetni a 
rokkantakat és azokat, akik 
betegségük miatt segélyre 
szorulnak (ezért a kongresz- 
szus támogatta a magánse
gélyezés és a patronázs 
mozgalom fejlesztését); az 
alkalmi csavargókat, vala
mint a hivatásos csavargókat 
és koldusokat. A rokkant és 
beteg, egyéb létfenntartási 
lehetőséggel nem rendelke
zők részére a segélyezés ki
dolgozását szorgalmazták, 
az alkalmi kéregetőket, csa
vargókat pedig menhelyekre 
gyűjtve kívánták támogatás
ban részesíteni, ahol köte

lező munkavégzést kívántak bevezetni. A hivatásos 
„rendzavarokra” bírói ítélet alapján munkatelepi vagy 
dologházi elhelyezés várt. A kongresszus kiemelte, 
hogy a munka ezeknek a személyeknek az esetében 
nem csupán a büntetés szerepét tölthetné be, hanem a 
társadalomba visszailleszkedés lehetőségét is jelenti.

Egy, a dolgozat első részében bemutatott közrend
fogalommal kapcsolatos témát járt körül a Nemzetközi 
Büntetőjogi Egyesület 1910-es brüsszeli közgyűlése is, 
amelyen a közveszélyesség fogalmát elemezték. A

Dologház Celbridge-ben: alaprajz és egy ma is álló épiilei



közveszélyes személyeket -  akikkel szemben akár 
bűncselekmény hiányában is megalapozott lehet a 
bírósági eljárás -  két csoportba sorolták: megkülön
böztették azokat, akik koldulással és bagatell-bűncse- 
lekmények elkövetésével tartják fenn magukat, vagy 
akik a mértéktelen alkoholfogyasztás miatt tartóssá vált 
személyiségzavaraik miatt követnek el kisebb vagyon 
vagy személy elleni bűncselekményeket, valamint azo
kat, akik ..profi" bűnelkövetők. A közgyűlésen az első 
csoportba sorolták a csavargókat, a koldusokat, a mun
kanélkülieket és a leépült alkoholistákat, akiket szoci
ális állapotuk miatt tartottak közveszélyesnek. Számuk
ra a határozatlan időtartamú, munkakényszerrel kombi
nált szabadságvesztést tartották célravezetőnek, nevelő 
hatásúnak, és támogatták a dologházak számának gya
rapítását. Gyakorlatilag az ekkor megfogalmazott ide
ológia. amely szerint a szegénység bűn, illetve bűnök 
forrása, legitimálta azt az 1960-as évekig elfogadott 
állami funkciót is, amely megengedte, hogy bizonyos 
csoportokkal szemben az állam szociális funkcióit, 
feladatait a büntető felelősségre vonással helyettesítsék.

A jelenségre adott hazai válaszok
A koldusügy, mint megoldásra váró probléma 

Magyarországon is ismert volt már a középkorban is. 
Elsősorban a városokat érintő jelenségről volt szó, 
mivel ott gyűlt össze nagy számú megélhetés és vagyon 
nélküli ember (akár szökött jobbágy, akár jobb kere
setet remélő iparos, napszámos), ezért a szegényügy a 
város gyarapodásával arányosan terhelte annak 
..kasszáját" és mindennapjait. Eleinte az ispotályok 
számának növelésétől várták a helyzet javulását, de 
hamarosan rendészeti jellegű szabályok is születtek, 
amelyekkel egyrészt az idegen városokból érkező 
koldulókat kívánták távol tartani, másrészt a „saját" 
kéregetők tevékenységét szabályozták. Elterjedt, hogy 
már a vámszedőknek is előírták, hogy az idegen koldu
sokat ne engedjék a falakon belülre, illetve a már bent 
tartózkodókat ki lehetett toloncolni.20 III. Károly 1723- 
ban a Helytartótanácson keresztül kívánta szabályozni 
a szegényügyet, így 1724-ben a Helytartótanács fel is 
szólította a törvényhatóságokat, hogy a külföldi 
csavargókat távolítsák el az országból, a belföldi koldu
sokat pedig kényszerítsék munkára; a munkaképte
lenekről „természetesen" származási községük volt kö
teles gondoskodni.

Mária Terézia már említett ausztriai rendelete 
nyomán 1775. október 12-én adták ki a Helytartótanács 
4698. számú. A koldusok és csavargók megrendszabá- 
lyozása címet viselő rendeletét, amelyben a kóborlókat 
külföldiekre és belföldiekre osztották. A külföldiek 
lehettek elszegényedett vándorló iparossegédek, fog
lalkozás nélküli kóborlók és „nyomorúságos bolyon
gók". akiket származási helyükre kellett visszatoloncol- 
ni. Nevüket a határon szolgálatot teljesítő tisztek felje
gyezték. és amennyiben újból elfogták őket az ország 
határain belül, dologházba utalták. A belföldi kóborlók

lehettek szabad költözési joggal bíró jobbágyok, 
szökött parasztok vagy alkalmazásban álló személyek. 
Külön foglalkozott a Helytartótanács azokkal, akik 
sérülést, fogyatékosságot tettetve koldultak, és szigorú 
utasítást adott ki a törvényhatóságok számára a koldu
sokkal kapcsolatban. Ezen rendelkezések értelmében 
minden törvényhatóságnak össze kellett írni a nem 
valamely intézményben (kórház, szegényház, alapít
ványok) tartózkodó koldusokat, és ezt az összeírást fel 
kellett terjeszteni a Helytartótanácshoz. A koldusok 
összeírásakor -  börtönbüntetés terhe mellett -  kötelezni 
kellett a nincsteleneket arra is, hogy költözzenek vissza 
származási helyükre, vagy arra a helyre, ahol legalább 
három évig valamilyen munkát végeztek. Az elköl
tözéshez útlevelet kellett kiállítani a részükre, és hat 
héten belül át is kellett települniük a megjelölt 
községbe vagy városba. Ha nem költözött el az illető, 
„ellenszegülőként" előállították, és 3-4 hetes elzárás 
után ismét útlevelet adtak neki. de ha ezután is helyben 
maradt, kenyéren és vízen, szigorú munkára szorítva 
tartották fogva. Az ellenszegülőkkel azonos módon 
rendelték büntetni azokat, akik, bár munkaképesek 
voltak, koldulással keresték a kenyerüket a lakóhe
lyükön. Meg kívánták akadályozni a koldusok közti 
házasságkötést, és közrendvédelmi szempontok miatt a 
vagyon elleni bűncselekményekkel gyanúsítható, 
megélhetés nélküli vándorokat sem nézték jó szemmel. 
Ám a 4698/1775. számú rendeletben Mária Terézia -  
hazánkban újszerű módon -  a nagyvárosokban 
dologház létesítését is előírta. Célja az volt, hogy a se- • 
gélyre „érdemes" koldusokat elválassza a munkaképes 
dologkerülőktől, ezért elrendelte, hogy a koldusokat 
minden községben évente össze kell írni, olyan módon, 
hogy a felvett adatokból kiderüljön a koldus életkora, 
születési helye, koldulásának oka, esetleges egyéb 
megélhetési-élelemszerzési forrása, és az, hogy van-e 
élő rokona, aki őt segítheti. Az összeíráskor orvosok is 
megvizsgálták a koldusokat, hogy ha szükséges, ispo
tályba küldhessék a rászorulókat. A rászorulók között is 
különbséget tett a rendelet elesettségük szerint: 
„egészen rászoruló” volt, akinek mind elhelyezését, 
mind étkeztetését és ruházkodását biztosítani kellett; 
„háromnegyed, fél, negyed segélyre szoruló” volt, 
akiknek elszállásolása rokonoknál vagy más személy
nél megoldható volt. de ebben az esetben az élelme
zésére, ruházkodására kiutalt pénzt a gondviselő kapta 
meg. A munkakerülőket fizikumuk szerint katonás
kodásra vagy egyéb munkavégzésre kötelezték. Úgyne
vezett kolduspénztárak felállítására is sor került, ame
lyek bevételét templomi perselypénzből (évente négy 
alkalommal gyűjtöttek ilyen célra), havonta bizonyos 
összeget felajánló jótékonykodók adományaiból, 
pénzbüntetések bevételeiből, színházak jótékonysági 
játékaiból stb. biztosították. A rendelet értelmében "a 
szegényügy adminisztrációját a városokban az ún, per- 
ceptor látta el, aki a kötelező nyilvántartások vezetése 
mellett az ún. koldusatya választását is megszervezte.
(A koldusatya egy idősebb koldus volt. aki a városne
gyedben élő koldusok állapotáról tartozott jelentéssel a__



perceptornak.) Az uralkodó elrendelte, hogy a koldusok 
gyermekeit mesteremberekhez kell nevelés céljából 
adni, hogy 15., illetve 18. évükre mesterséggel ren
delkezzenek. A kevesebb alamizsnalehetőséggel ren
delkező falusi koldusok esetében előírták, hogy a bíró 
és egy esküdt negyedévente keresse fel a földesurat és 
a tőle kapott alamizsnát heti 
rendszerességgel osszák szét 
a rászorulók között. Mivel a 
házaló koldulást a rendelet 
megtiltotta, hetente egy alka
lommal a városi koldusok 
ügyeiért felelős perceptor is 
alamizsnaosztást tartott, ám 
ekkor a koldusatya és a 
rendőrigazgató jelenlétében a 
koldusok is előadhatták a 
panaszaikat.

A rendelet eredetileg 
1818. január elsejétől köte
lezte volna a törvényhatósá
gokat a szegényügy megre
formálására, de végrehaj
tására alig volt példa. Meg 
kell jegyezni ugyanakkor, 
hogy a reformkor végén an
gol mintára több dologház is 
létesült (Kolozsváron, Po
zsonyban, Kassán), és a Pest 
megyei kapitány, Bállá 
Károly 1841-ben kidolgozott 
egy csavargásról szóló jog
szabálytervezetet is, de az 
1848-as forradalom hevében 
nem foglalkoztak kellő mély
séggel a kérdéssel.

A kiegyezés után született 
első községi törvény és az 
1862. évi szegényügyi tör
vény a koldulok, csavargók 
megrendszabályozását kife
jezetten községi hatáskörbe 
utalta. Jelentősebb jogi sza
bályozást a továbbiakban csu
pán az 1879:40. te. (Kbtk.)
62-69. szakaszai tartalmaz
tak, de ez a jogszabály nem 
differenciálta a csavargók és 
más szegények rétegét, és, 
bár nem tette lehetővé az 
elítéltek nevelését sem. kife
jezetten tiltotta a kényszer- 
munkát is. Az így előállt joghézagot már 1912-ben 
felismerte Pekári Ferenc főkapitány-helyettes is, aki az 
önhibájukon kívül saját maguk fenntartására képtelen 
egyének esetében nem tartotta helyénvalónak a bün
tetőjogi felelősségre vonást, és szociálpolitikai segítő 
intézmények létesítését javasolta. Megállapítását azzal

__indokolta, hoay a csavargás miatt elítélt személyek
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mintegy 30%-a annyira elesett, hogy képtelen a megél
hetését biztosítani, de nagy számuk miatt az egészségü
gyi intézmények sem tudják befogadni őket. Jobb híján, 
többnyire saját kérelmükre rendőrségi fogházakban 
helyezik el őket, ahol megpróbálják ellátásukat biztosí
tani, de ezzel viszont a rendőrség zavartalan működését

veszélyeztetik.21 A dolog
házi elhelyezést javasolta 
dolgozatában már 1891-ben 
Nagyiványi Fekete Gyula 
is,22 aki a dologházakat el
sősorban munkára nevelő, 
javító jellegük miatt tartotta 
hasznosnak. A törvényha
tóságok sem mutattak kü
lönösebb buzgalmat a kol
dulás szabályozásában, ta
lán csak Eger volt kivétel 
ez alól, ahol 1905-ben a 
képviselőtestület szabály
rendeletet hozott az utcai 
koldulás megtiltására és a 
tilalom fenntartását a ren
dőrség határkörébe utalta.

A szabályozás hiányos
ságait észlelve az Igazság
ügyi Minisztérium 1907- 
ben megbízta Finkey Fe
rencet, hogy készítsen egy 
törvénytervezetet a kol
dulás és a csavargás mega
kadályozásáról. Finkey a 
már ismertetett börtönügyi 
kongresszusok és az ekkor 
már működő belga és nor
vég szabályozás hatására 
önálló törvény hozását 
szorgalmazta, amely a 
„csavargás, koldulás és 
iszákosság megakadályo
zásáról” szólt volna.22 Fin
key a csavargás és koldulás 
megszüntetését a nyomor 
csökkentésében és az álta
lános társadalmi viszonyok 
javításában látta, de szük
ségesnek tartotta a szegény
házak és menhelyek számá
nak növelését is. Felismer
te. hogy a probléma egy
részt a munkanélküliségből 
táplálkozik, ezért javasolta 

munkaközvetítő szervezetek, munkásszállások léte
sítését. Célul tűzte ki az úgynevezett „nomád életet élő 
népek és kóborlók” -  azaz a cigányság -  letelepítését és 
munkára nevelését is, és a hivatásos kóborlók és koldu
sok elhelyezésére a dologházakat ajánlotta. Elődeihez 
hasonlóan tipizálta a koldusokat: a valóban betegeknek 
és nyomorékoknak társadalmi gondoskodást nyújtó

Ülő csavargó (Mednyánszky László festménye)

Községi szegényház 
(Nagycsákány, Vas m„ 1940: 

jelenleg a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban)

Esztergomban (képeslap, 20. sz. első fele)
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intézmények szervezését javasolta, a pillanatnyi állásta- 
lanságuk miatt alkalmi koldulásra kényszerülőket szin
tén állami gondozásra bízta volna, míg a hivatásos -  de 
munkaképes -  csavargókat határozatlan időre dolog
házba kívánta utalni, és részletesen foglalkozott a 
dologházak belső rendjével. Hatására a közveszélyes 
munkakerülőkről szóló 1913:21. te. 
lehetővé tette a csavargók dologházi 
munkáltatását, ugyanakkor a jogsza
bály nem adott kellő mérlegelési le
hetőséget a dologházba utalást elren
delő hatóságnak, és nem kötelezte a 
hatóságokat annak bizonyítására sem, 
hogy a „veszélyes” személyt nem a 
kényszer vitte-e koldulásra, csavar
gásra a fokozódó munkanélküliség 
miatt.

Látható tehát, hogy a hazai sze
gényügyi szabályozás az első világ
háborút megelőzően többnyire ren
dészeti jellegű volt. A két világhá
ború között azonban a társadalmi 
felelősségvállalás elve is kezdett 
meghonosodni, ezt jelezte például az, 
hogy a szegényügy és a kolduskérdés 
a Népjóléti Minisztérium hatáskörébe 
került. A társadalmi gondoskodásra 
ugyanakkor helyi szinten is volt példa; a világháború 
előtt a koldulást egyértelműen szankcionáló Egerben 
például 1927-ben bevezették az ún. egri norma rendsze
rét, ami azt jelentette, hogy városi és egyházi szegényü- 
gyi bizottságok alakultak, amelyek nyilvántartást 
készítettek a rászorulókról, és felkérték azokat a keres
kedőket, akikhez rendszeresen betértek a kéregetők, 
hogy havi megajánlással váltsák meg a koldusoknak 
adott összeget. Cserébe a kereskedők egy nyomtatványt 
kaptak a várostól, amelyen a ..Tilos a koldulás! Az üzlet 
tulajdonosa a segélyezést havonkint megváltja.” felirat 
állt. A koldusok ennek hatására egyre nagyobb szám
ban választották inkább a bizottságoktól való segé
lyezés lehetőségét, és gyakorlatilag megszűnt a 
közterületi koldulás jelensége. Az „egri norma” nem
csak pénzbeli segítséget jelentett: családok jutottak 
napi ebédhez, kenyéradaghoz, tüzelőhöz, ruhane
műhöz, de lehetőség volt lakbérsegély igénylésére is. 
Az eredetileg a Ferences rend egri házfőnöke, Oslay 
Oszwald által meghirdetett „egri norma” keretében 
szegénygondozó testvérek, valamint hivatásos és 
önkéntes gondozók is felkeresték a nélkülözőket, és

környezettanulmány elkészítése után aktív ápolással is 
segítették az egyedül maradt betegek, idősek életét. A 
program sikerét mutatja, hogy 1931-ig nyolc város 
vette át ezt a gondozási módszert, sőt a 172.000/1936. 
BM. rendelet éneimében az „egri normát” „magyar 
norma” néven alkalmazni kezdte a legtöbb magyar 

város. Ezeken a helyeken a BM-ren- 
delet kimondta a koldulás megszün
tetését, de máshol is csak koldulási 
engedély birtokában lehetett kéreget- 
ni. Ilyen engedélyt viszont csak 
önhibáján kívül segélyezésre szoruló, 
erkölcsrendészeti szempontból kifo
gástalan előéletű, nagykorú magyar 
állampolgár kaphatott, de az engedély 
csakis olyan helyeken volt kiváltható, 
amelyek nem minősültek városnak, 
gyógy- és üdülőhelynek, illetve ahol 
nem vezették be a „magyar normát.” 
Ez a főszolgabíró által kiadott és a 
járása területén legfeljebb három 
hónapig felhasználható engedély a 
visszaélések elkerülése érdekében 
átruházhatatlan volt, de ha a jogosult
ja betegség vagy más ok miatt maga 
nem volt képes a koldulásra, a pa
píron fel kellett tüntetni a helyette 

adományt gyűjtő -  nagykorú -  hozzátartozója adatait. 
Lehetőség volt az okirat visszavonására is, ha jogosult
ja vagyoni helyzetében kedvező változás következett 
be, vagy ha ellene közrendészeti szempontból kifogás 
merült fel. Pécsen -  az „egri normá”-ból kiindulva -  
viszont a koldusokat egy telepre gyűjtötte össze a vá
ros, ahol a munkaerejüket felhasználva házakat épí
tettek nekik. A megélhetést a telep melletti, mezőgaz
dasági termények előállításával foglalkozó gazdaság 
biztosította az ott lakóknak, akik a kerti munkák révén 
saját napi élelmiszer-szükségletüket is meg tudták ter
melni. A kezdeményezés hatására a város megszüntet
hette a szegényházát, amely kórházként működött to
vább.

Kétségtelen, hogy az „egri norma” nem tüntette el 
ugyan a koldusokat az utcákról, de egy olyan folyamat 
első lépésének tekinthető, amelyben a társadalmi szem
léletváltást figyelhetjük meg: ahogy egy közösség az 
addig a mindennapjaikat zavaró személyekkel kapcso
latos elítélő-megbélyegző attitűd helyett tevékeny és 
résztvevő magatartással ad lehetőséget a kirekesztett 
csoportoknak a beilleszkedésre.

Oslay Oszwald
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Nánási László

Ügyészek 
a rendi Magyarországon

A z ügyészség a modern európai meghatározás 
szerint az az állami hatóság, amely a társadalom 
nevében és a közérdek védelmében biztosítja a 

törvény alkalmazását mindazon esetekben, amikor a 
jogba ütköző magatartás merül fel. A szervezet az 
igazságszolgáltatás része, melynek rendszerében meg
határozott szerepet tölt be: büntető ügyekben a nyomo
zás kezdetétől a büntetés végrehajtásáig nélkülözhetet
len feladatai vannak, s hatásköröket gyakorol a magán
jog területén és a közigazgatás felügyelete során is.1

Magyarországon az e meghatározásnak megfelelő 
szervezet létrehozására a polgári állam kiépítése során, 
az 1871:33. törvénycikkel (te.) került sor, a kor Euró
pájában irányadó -  osztrák közvetítéssel ideérkezett -  
francia megoldásnak megfelelően. Ennek létrehozása 
és az 1849-1861 között működött ausztriai birodalmi 
szervezet előtt hazánkban nem volt államügyészség, de 
annak egyes funkcióit már gyakorolták olyan szemé
lyek, akik valamely méltóság vagy szerv mellett ellát
ták a fenti meghatározásnak megfelelő feladatokat.2

Ezt a tisztet a századokig használt latin nyelv külön
böző elnevezésekkel illette: fiscus, fiscalis, procator. 
Maga az „ügyész-’ szó a nyelvújítás során keletkezett. 
Először a nyelvújító Barczafalvi Szabó Dávid használ
ta 1786-ban, a Magyar Hírmondó című lapban, próká
tor (ügyvéd) jelentéssel. Az új kifejezés terjedni 
kezdett, és a joggal foglalkozók közül „a fiscalist ügy
védlőnek vagy ügyésznek kezdik nevezni”. A szó jelen
tése hamarosan differenciálódott, „s minthogy a fiskust 
a prókátortól meg kellett különböztetni, az ügyészt az 
elsőre foglalták le, a prókátor helyébe pedig sok ver
senytársa közül [...] végre az ügyvéd” került.-5 

A szóhasználat azonban még évtizedekig nem volt 
következetes. A reformkor lexikona, a Közhasznú

__esmeretek tára szerint „ügyésznek vagy ügyvédnek
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azon törvénykezési segédszemély neveztetik, ki miután 
e hatáskört megnyerte, törvényes rendeltetésénél fogva, 
más ügyének bíróság előtti védelmét, illendő jutalomért 
magára vállalja”. Az elnevezés használata azonban 
egyre inkább kikristályosodott, és az 1840-es években 
már határozott törekvés volt a két foglalkozás elne
vezésének egymástól való elválasztására: „ügyész (ki 
alatt hazánkra nézve minden koronái, s hatósági tiszti 
ügyészeket kívánnék érteni) [...] állományi tisztvise
lőnek, az ügyvédet pedig magány személynek akarjuk 
tekinteni”.4

1849 tavaszán „álladalmi ügyészi osztály” elnevezé
sű szervezeti egységet hoztak létre a magyar kormány 
igazságügyi minisztériumában.5

Az abszolutizmus korában a német „Staatsanwalt” 
szó használata kezdetben különböző volt; általában 
„álladalmi ügyésznek-’ fordították, de előfordult az 
„álladalmi ügynök" kifejezés is. Az 1849-1854 között 
„Generalprokurator” címmel illetett főállamügyészt 
„álladalmi főügyvédnek” nevezték.6

Az 1860-1970-es években kiadott nyelvi szótár kö
tetei az elnevezés megszilárdulását tükrözik, amelyek 
szerint az ügyész „jogismereti képességéről oklevéllel 
ellátott személy, ki bizonyos peres félnek ügyét" viszi. 
Különbözik az ügyvédtől, „ki csak bizonyos perekben 
vagy peres ügyekben van megbízva”, míg az ügyész 
„már mint állandó hivatalnok a hivatalához tartozó 
minden ügyekben működik”. A szótár szolgálati helye 
szerint megkülönböztetett tiszti, uradalmi, kincstári, 
szentszéki és államügyészt: utóbbin „az állami hivatal
ban lévőt” értve, míg tiszti ügyésznek a „megyékben, 
városokban a közre vonatkozó perek vitelére felhatal
mazott közhatóságot” nevezte. Ezek alapján érthető, 
hogy az ügyész szónak mai jelentése mellett egy régi 
tartalma is van, amely jogtanácsosi szerepet jelent.7

A szóhasználatot végül „A királyi ügyészségről” 
szóló 1871:33. te. döntötte el, amely ezen elnevezéssel 
hozta létre az állami szervezetet.

* * *

A rendiség idején ügyészi funkciókat a királyi, 
törvényhatósági és uradalmi szervek mellett tevékeny
kedő személyek láttak el.


