
helyezkedett, hogy önmagában az, hogy valaki a csend
őrség tagja volt, nem felróható magatartás, mivel a 
szervezetnek nem volt kinyilvánított jogellenes célja -  
ezért később, utólag sem érhet senkit hátrány pusztán 
amiatt, hogy csendőrként teljesített szolgálatot.

Hasonlóan nehéz objektíven megítélni a csendőrség 
két világháború közötti hálózatépítési és nyilvántartási 
tevékenységét, amiről Kovács Tamás tartott érdekes 
előadást.

Az utolsó előadóként felszólaló Fliegauf Gergely 
egy magyarul még nem hozzáférhető, de a helyi 
közbiztonság megteremtéséről érdekes részleteket tar
talmazó művet, Roberto Bolano 2666 című könyvét 
ajánlotta a hallgatóság figyelmébe, amely a mexikói 
Ciudad Juarez városában elkövetett gyilkosságsorozat 
és az ehhez kapcsolódó társadalmi zűrzavar érzékletes 
leírása.

A konferencia zárásaként a délutáni szekció levezető 
elnöke, Szakály Sándor a hallgatósággal együtt megál
lapította, hogy ugyanúgy, mint száz éve, napjainkban is 
szükség van jól képzett, kisközösségi szinten szolgála
tot teljesítő rendészeti és bűnmegelőző feladatot ellátó 
személyekre. A szervezők reményei szerint a csendőri 
szolgálattal kapcsolatos pozitív és negatív információk 
áttekintése révén a konferencia hallgatósága árnyaltabb 
képet kaphatott egy többnyire misztifikált szervezetről, 
és a rendészettel foglalkozók is tanulhattak elődeik 
hibáiból, ezáltal pedig eredményesebben láthatják el a 
jövőbeli feladataikat.

K. B.

1 Kaiser Ferenc: A Magyar Királyi Csendőrség (Rubicon. 20., 
2010, 202. sz. 4-10. p.)

A  világ  börtönm úzeum ai: 
A  félelem börtöne  

(W icklow  G a o l, Írország)

z ír Köztársaság keleti részén, Dublintől délre 
fekszik Wicklow városa, amely Európa törté
nelmének egyik legkegyet

lenebb helyszíne. A 18. század ele
jén ugyanis egy börtönt építettek a 
város peremén, amelynek falai 
több mint két évszázadon keresztül 
rengeteg borzalmas esemény tanúi 
voltak. A korszak büntetés-végre
hajtási szokásainak megfelelően a 
rabok embertelen körülmények 
között éltek, tetteikért, szabad
ságuk elvesztése mellett, gyakran 
emberi mivoltuk elvesztésével is 
bűnhődniük kellett. Az elítéltek 
napokig nem kaptak ételt, szerve
zetük legyengült, így fogékonyab
bá váltak a betegségekre, a tífusz 
és a kolera ezért gyakori látogató 
volt a börtön falain belül. A beteg
ségek gyors terjedését elősegítette 
az is, hogy a higiéniai körül
mények nem voltak megfelelőek, 
hiszen a cellákat gyakorlatilag soha nem takarították. 
Erre a helyre nem csupán a legelvetemültebb 
gyilkosokat zárták, több esetben előfordult az is, hogy 
ártatlan embereket koholt vádak alapján ítéltek élet
fogytig tartó szenvedésre.

Wicklow börtönéről azért is érdemes szót ejteni, 
mert történelmi fejlődése kiválóan reprezentálja, ho
gyan változott a különböző történeti korokban a bün
tetés-végrehajtási intézet rendszere, működése, vala
mint szervezetének felépítése.

A 17. század végétől kezdve a törvényszegők száma 
drámaian megnőtt Wicklow-ban és környékén, ám a 
város nem rendelkezett egy megfelelően elzárt, őrzött 
és biztonságos épülettel, ahová a veszélyes bűnözőket 
száműzni tudták volna. Ezért 1702-ben a külvárosban 
építkezésbe kezdtek, s néhány évvel később megkezdte 

működését „a félelem börtöne". 
Az első bejegyzett rab egy 72 
éves pap, Owen McFee volt, akit 
azért ítéltek el, mert a törvénynek 
ellenszegülve titkos misét tartott 
híveinek. Később több ezer férfi 
és nő élte át ugyanazokat a kí
nokat, amelyeket az idős papnak 
is el kellett szenvednie. Kezdet
ben borzalmas körülmények ural
kodtak a börtönben, az erőszak és 
a korrupció hatalmas méreteket 
öltött. A börtönőrök könnyen 
megvesztegethetőek voltak, így 
számos fogollyal folytattak kétes 
ügyleteket. A rabok felügyelete 
sem volt megfelelő, ezért sokan 
sikeresen megszöktek a börtön
ből, így rövidítve meg büntetésük 
időtartamát.

A változásra irányuló törekvé
sek csak az 1760-as években kezdődtek, mikor törvényi 
szabályozás írta elő, hogy a közegészségügyi állapo
tokat és a higiéniai előírásokat javítani kell, továbbá a 
foglyok életkörülményein is gyökeres változtatásokat 
kell végrehajtani. Az előírások ellenére a börtön nem
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fejlődött az elvárásoknak megfelelően. Továbbra is 
uralkodott a korrupció, és gyakoriak voltak a 
vesztegetések is. A legnagyobb változás az volt, hogy 
az 1790-es években megerősítették az épület falait, ám 
olyan rossz minőségű anyagokat használtak, hogy az 
akkori leírások szerint a falakat csupán a „szentlélek” 
tartotta össze. A fegyelem hiánya és az épület rossz 
állapota „megfelelő" körülményeket biztosított a 
raboknak egy börtönláza
dás kirobbantására. A lá
zadást a börtönőrök sike
resen leverték, a megtor
lás pedig nem maradt el.
Rengeteg rabot felakasz
tottak a börtön falain 
belül, sokakat deportál
tak. másokat pedig a leg
különfélébb kínzási mód
szereknek vetették alá. A 
leggyakoribb kínzóesz
köz az úgynevezett ki- 
lencfarkú macska volt.
Ezt a jellegzetesen angol 
találmányt először a 17. 
században alkalmazták, 
kezdetben főleg hajókon, 
később azonban haszná
lata országszerte elterjedt- 
té vált. A kilencfarkú 
macska egy kilenc hosz- 
szú kötélpászmából álló 
eszköz, amelynek hatás
fokát növelték a fonatok
ba rögzített éles és hegyes 
szegecsek. Ezt az eszközt 
a büntetés végrehajtása 
után általában eldobták, 
mert a szegecsekre tapadó 
vér a következő használat 
során felszakadó sebek
ben súlyos fertőzéseket okozhatott.

A rabok lázadását követő véres megtorlás sem vál
toztatott a börtön működésének rendszerén. Tényleges 
változást a börtön életében a „nagy éhség” időszaka 
hozott a 19. század közepén. Ebben az időben minden
napossá váltak a lopások az országban, így rengeteg 
embert ítéltek szabadságvesztésre. Az „éhség csúcsán” 
több mint 780 fogoly raboskodott Wicklow börtönének 
falai között. Az elítéltek számának óriási növekedése 
miatt a büntetés-végrehajtási intézet működési sza
bályai alkalmazhatatlanná váltak. A börtön vezetése

egy újabb lázadás kitörésétől tartott, ezért sor került az 
épület felújítására, melynek munkálatai 1843-ra értek 
véget. A felújításnak köszönhetően 77 újabb zárkával, 
6 nappali szobával, 4 udvarral, mosodával és kápolná
val is bővült az épület. Emellett egy újabb kínzási mód
szer alkalmazását is lehetővé tették, hiszen beépítették 
a kerékbetöréshez szükséges tartozékokat is. Az áta
lakításokat követő néhány évtizedben egyre több

börtön épült országszerte, 
így a wicklow-i intézet 
háttérbe szorult, aminek 
következtében 1877-ben 
alacsonyabb büntetés
végrehajtási intézeti foko
zatot kapott, 1900-ban 
pedig bezárta kapuit. 
1918-ban ismét megkezd
te működését, ám ez alka
lommal csupán néhány 
évig, 1924-ig látta el ere
deti funkcióját.

Az épület ezután már 
nem működött börtön
ként, a 19. században 
ugyanis múzeummá alakí
tották át. A kíváncsi ér
deklődőket ma raboknak 
öltözött színészek kísérik 
végig a börtön történel
mének sötét évszázadain. 
A látogatók bebocsátást 
nyerhetnek az elítéltek 
celláiba, ahol a korhű elő
adások különböző szem
pontok szerint mutatják 
be a börtön életének min
dennapjait. A színészek 
mellett életnagyságú vi- 
aszbábúk is reprezentál
ják, hogyan alakult a há

romszáz évvel ezelőtt elítélt fegyencek sorsa. A bábuk
nak és a színészeknek köszönhetően sokan megis
merkedhetnek egy számukra ismeretlen és sötét világ
gal, amely a mai ember számára távolinak, sőt akár fik
tívnek is tűnhet. Néhány évszázaddal ezelőtt azonban a 
börtön falai egy valódi, kegyetlen világot zártak maguk
ba, ahol nem volt remény a szabadulásra, nem volt esély 
a túlélésre, és amelyben azok a falak a rabok számára a 
kegyetlen borzalmak és a véget nem érő szenvedések 
szimbólumai voltak.

Andriska Zsófia
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