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A  börtönügy elkötelezett kuta
tójának, az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Kara tanszék

vezető professzorának és a Magyar 
Börtönügyi Társaság elnökének 
könyve nem csak a tudományos igé
nyesség, hanem az oktatás és az is- 
meretteijesztés szándékával is íródott.

A hét fejezetre tagolódó kötet a 
büntetések, valamint a börtön mint 
büntetés-végrehajtási intézmény ki
alakulásának és fejlődésének stációit' 
követi nyomon egészen a modem bör
tönök előfutárának tekinthető 16-17. 
századi fenyitöházak létrehozásáig.

Az 1. fejezet a börtönügy szemszö
géből némiképp prehistorikus bünteté
sek fejlődését tálja az olvasó elé. Ebben a korban a bünte
tések középpontjában az emberi test állt, nem kis részben 
annak is betudhatóan, hogy a (személyi) szabadságjogok 
csak a társadalom szükebb rétege számára jelentettek va
lódi értéket a szolgaságban vagy szegénységben élőkre ki
rótt szabadságfosztó büntetés hatékonysága -  e jogok valós 

_ hiányában -  kétséges eredményt hozott volna. Ennek nyo- 
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mán az ókori és középkori büntetés-végrehajtás elsősorban 
a testi szenvedésre fókuszált, s alakította ki sajátságos esz
köz- és intézményrendszerét. E szisztéma nem nélkülözte 
a mai ember számára kegyetlen, megalázó, hovatovább 
morbid instrumentumok és processzusok tárházát. A könyv 
lapjain olyan igazságszolgáltatás képe rajzolódik elénk, 
amelynek egyes elemeivel irodalmi, történelmi ismere
teink gyarapítása során már -  helyenként akár borzongva 
is -  találkozhattunk, itt azonban a hozzáértő tolmácsolás 
segíti eligazodni az olvasót. E fejezetből megtudjuk azt is, 

hogy a bezárás gyökerei -  paradoxnak 
tűnőén -  a kiközösítésben is keresen
dők, mert például a görög poliszokban 
kedvelt büntetés volt a száműzetés, a 
középkorban pedig a penitenciaként 
kirótt zarándoklat vagy katonai szolgá
lat szolgálta e célt; ám ekkor a közös
ség a kitaszított munkaerejét is elve
szítette, ezért célravezetőbbnek tűnt a 
jogfosztott személyt helyben elzárni és 
szolgasággal (is) büntetni. Mindez per
sze nem jelentette azt, hogy a korabeli 
tömlöc a büntetés egyfajta humanizált 
végrehajtási módja lett volna, sőt, az 
elzárás körülményei olykor csak a -  
valójában ki nem szabott -  halálbünte
tés hatályosulásának időpontját tették 
bizonytalanná.

A n . fejezetben a szerző a börtön fogalmának kiala
kulásával foglalkozik. A nyelvemlékek kutatásának ered
ményei nyomán az olvasó számára talán váratlan is lehet, 
hogy a nyelvtudomány szerint a börtön szó az -  ítéleteket 
is -  „kikiáltó, kihirdető” jelentésű bordó, bördö szóból 
ered, szemben az esetleges laikus vélekedéssel, amely a 
szó eredetét inkább az elzárás céljára szolgáló épület je



lentéstartalmában keresné. Nem kevésbé érdekes a töm
lőé szó etimológiai fejlődése (lemlech, thómloch, temlec, 
illetve a szlovák eredetre visszavezetett és a tma ['sötét’] 
jelentésre utaló temnvica) sem, és a fogház kifejezés ,/ogh 
Hasban " vagy ,/ogh HazbóV egykori írásmódja is felkel
ti a figyelmet.

A börtön fogalmának funkcionális definíciójára pusz
tán a korabeli szankciók ismeretében keríthető sor, amikor 
a szabadságelvonás-büntetést csak kiegészítő jelleggel al
kalmazták, ezért a börtön elsősorban a processzus sikerét 
volt hivatott szolgálni azáltal, hogy az igazságszolgáltatás 
hatalmával bírók a börtön falai között őrizték az eljárás alá 
vont személyt, mindaddig, míg ki nem szabatott a meg
felelő -  s csak ptkán további fogsággal járó -  ítélet. Mai 
büntetőjogászok számára furcsának tűnhet az is, hogy egy
koron a börtönbüntetés a pénzbírság mellékbüntetéseként 
is funkcionálhatott, s a mai szemmel ugyancsak szokatlan 
adóssági fogság intézményét is felülírta a civilisztika és a 
büntetőjog tudományának differenciálódása és fejlődése.

A funkcionális meghatározások sorát a szerző a börtön 
mint technikai jelenség elemzésével zárja, kiemelvén a 
kérdéskör komplex -  a társadalompolitikai és kultúrhistó- 
riai elemzéseket sem nélkülözhető -  vizsgálatának szük
ségességét is.

A 111. fejezet a fogvatartás természeti korába kalauzolja 
az olvasót, bemutatva a mozgáskorlátozó eszközök és a 
fogvatartás céljára igénybevett építmények fejlődését. E 
helyütt olvashatunk egyebek között a bilincs, a pellen
gér, a láncos golyó alkalmazásáról, és megtudhatjuk azt 
is, hogy kezdetben a végrehajtás helyéül eredetileg más 
funkciójú épületek, építmények vagy természetes képződ
mények (pl. kutak, gödrök, vermek, lyukak, barlangok, 
kőfejtők) szolgáltak. A rács és a ketrec megjelenése már 
a fejlődés újabb stációja, a kifejezetten fogvatartás céljára 
(is) emelt épületek (pl. Tower, Kufstein, Bastille) pedig a 
ma is működő börtönök előfutárai. A korszak börtönére 
jellemző annak föld alatti kialakítása, a sötét, nedves és 
levegőtlen környezet, valamint a bilincsek, láncok és kö
telékek alkalmazása. (Ide kívánkozhat, hogy a több mint 
három és fél évszázados múltra visszatekintő veszprémi 
várbörtön épülete 2003-ig eredeti funkcióját megtartva 
működött, az ott elhelyezett fogvatartottak és a személyzet 
nap mint nap szembesülhetett a korabeli börtönépítészet 
örökségével.) A fogva tartás természeti korában a rabok 
őrzését elsősorban a katonaság látta el, a felügyelet pro- 
fesszionalizálódása a későbbi fejlődés eredménye.

A IV. fejezet az egyház büntető gyakorlatát és intéz
ményeit térképezi fel. A szerző a történeti gyökereket az 
élet elvesztésével nem járó mártíromság (a hitért való 
szenvedés) és a szerzetesség kialakulásából eredezteti. Az 
egyház büntető praxisa kétarcú volt, mert miközben tagjai 
számára menedéket jelentett a halálbüntetés elöl, a sza
badság elvonásának módja olykor mégis egyet jelentett az 
élet elvesztésével. A kolostor vagy a rendházban a fegye
lem megtartását célzó kolostorfogság intézménye jó pél
dát adott az utókor számára is, amikor a biztonságos fog
va tartás és -  a test sanyargatásával is járó -  megtisztulás 
kettős követelményének igyekeztek egyszerre megfelelni. 
A büntetés végrehajtásának e szigorú, mai szemmel nézve

szerfeiett embertelen módja kapcsán már a 8. században 
érzékelhetők azok a törekvések, amelyek -  némiképp eny
hítvén a fogva tartás szigorúságán -  a humanizáció első 
jeleként is értelmezhetők, mintegy megelőlegezvén az in
tézményrendszer később -  ámbár igen lassan -  kifejlődött 
állami, társadalmi kontrollját.

A szerző számos történeti forrás megjelenítésével te
szi érzékletessé az egyházi büntetés-végrehajtás műkö
dését, beavatván az olvasót a carcer vagy az ergastulum 
(dologház) rejtelmeibe, de olvashatunk arról is, hogy mi 
volt a követendő eljárás és végrehajtási mód, ha a bünte
téssel sújtott személy maga is egyházi szolgálatban állt. 
Az egyházi igazságszolgáltatás hatására az egyházi bör
tönök a világi igazságszolgáltatás számára is követhető 
példákkal szolgáltak. A későbbi korok börtönépítészete a 
kolostortömlöcök mintájára is épített, a bűnös cselekmény 
miatti bűntudat, a megbánás és a jobbítás eszméje pedig a 
későbbi századok büntetöpolitikai céljai között is helyet 
kapott. E fejezetben olvashatunk az inkvizíció börtönéről 
is, s tán sokaknak meglepetés -  mivel a szó közismert je
lentéséhez (a tortúrával egyetemben) általában a kínzás és 
a halál fogalma társul - ,  hogy az inkvizíciós törvényszék 
nem szabhatott ki halálbüntetést; az a világi hatóságok 
jogkörébe tartozott.

Az V. fejezet a középkori tömlöcök világát tárja az ol
vasó elé, miközben a korabeli büntetéstanok fejlődéstör
téneti bemutatása mellett a szerző helyet szentel a börtön 
históriájának kutatása körében mutatkozó tudományos 
sokszínűség ábrázolásának is. A tömlöcök építészeti sa
játosságait és különbségeit a szerző a börtönök elhelyez
kedésével érzékelteti. A várbéli tömlöc, a vidéki börtönök 
és a városokban épített börtönök fejlődését az azonossá
gok és különbségek jellemzik, az urbanizáció és a köz- 
igazgatás fejlődése nyomán végül -  máig hatóan is -  az 
adminisztratív központokban épült börtönök modellje vált 
irányadóvá.

A korabeli börtönélet bemutatása is e fejezet része, 
melynek olvastán sejteni véljük a „sötét középkor" -  tör
ténetileg egyébiránt ámyalatlan -  kifejezés meggyökere- 
sedésének okait. Sejtésünk -  e körben legalábbis -  helyes; 
a kor börtönére a sötétség éppúgy jellemző volt, mint a 
hideg, a szellőzés hiánya, de a helyiségek tisztán tartására 
sem fordítottak figyelmet, s a férőhelyek száma sem volt 
napi kalkulus. A fogva tartottak ellátása is a kor gondolko
dásmódját tükrözte, a rabtartást az adminisztráció igyeke
zett a legkisebb ráfordítással és lehetőleg külső források 
(pl. a sértett fél, a fogva tartott hozzátartozói, karitatív 
tevékenység) bevonásával is biztosítani, és természetesen 
az őrség létszámát is a takarékosság szem előtt tartásával 
határozták meg.

A VI. fejezet a hóhér foglalkozás kialakulását, a hó
hér személyét és működésének tárgyi kereteit jeleníti 
meg, megmutatván azt is, hogyan szorult a társadalom 
perifériájára az egykoron az igazságosságot megtestesí
tő ítélet végrehajtásának magasztos tevékenységét végző 
ítéletvégrehajtó. A mesterség kellékei, a kínzókamra, a 
különböző kínzóeszközök felleltározása mellen a tortúra 
processzuális elemeivel is megismerkedhetünk, jelentő
sen bővítve ezzel ide vonatkozó ismereteinket.

történeti szemle



A VII. fejezet már a modem börtön és büntetés-vég
rehajtás előszobájába vezeti az olvasót. A protestáns 
szellemi közeg, a munka értékének megnövekedése, a 
polgárosodás és az ipari fejlődés jó alapként szolgált a 
büntetés-végrehajtás megújításához is. A fejlődés kez
detét a szerző az amszterdami fenyítőház létrehozásától 
eredezteti, ahol a büntetés végrehajtásának céljai között 
már megjelent a reszocializáció, a munkára, a becsületes 
életre nevelés ideája, még akkor is, ha a szabadságvesztés
büntetés tömegessé válása idővel e célok ellen hatott. Az 
amszterdami „rezsimszabályok” eiteijedése mindazonál
tal új irányt mutatott a korabeli büntetés-végrehajtás szá
mára, melynek számos eleme napjaink szabályrendszeré
ben is fellelhető.

A történeti áttekintés közben az időközben önálló 
jogággá fejlődött büntetés-végrehajtási jog 21. századi
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művelői felfedezhetik a ma használatos egyes jogi inst
rumentumok korabeli megfelelőit és a régmúlt büntetés
végrehajtása továbbélésének elemeit.

A könyv igen míves kivitelű, számos korabeli képi il
lusztráció teszi szemléletessé a tartalmat, a forrásmunkák 
felleltározása és feldolgozása pedig a szerző teljességre 
törekvését - s e  törekvés sikerét -  tükrözi.

A mű a hazai büntetés-végrehajtási irodalom ékes 
darabja, a könyv először nyújt tudományos igényű bete
kintést egy olyan világba, amelyről még napjainkban is 
számos téves vélekedés, rossz interpretáció forog a köztu
datban. Mindezek okán bátran ajánlható a könyv értőnek 
és érdeklődőnek egyaránt, de hasznos olvasmány lehet a 
büntetés-végrehajtás stúdiumával ismerkedő felsőoktatási 
hallgatók számára is.
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Atlantisz. Budapest. 2011,452. p. 
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M
ár a könyv borítója ad némi 
támpontot arra vonatkozóan, 
hogyan is vélekedik a Szer
ző arról, vajon a dualista Magyarország 

kormányzati rendszerében kinek volt na
gyobb szerepe: a politikusoknak vagy az 
uralkodónak. Kossuth Ferenc meghajlása 
Ferenc József előtt mintegy előrevetíti 
azt, amit a könyv érzékletesen és hatal
mas apparátussal megtámogatva az olva
só elé tár: bizony a dualizmus kori Ma
gyarországon a politikai élet központja 
még a király volt, az ö akarata általában 
nagyobb jelentőséggel bírt a politikailag 
aktív közvélemény országgyűlési válasz
tások eredményei révén megnyilvánuló 
akaratánál.

A Szerző müvében arra tesz kísérletet, 
hogy bemutassa, elemezze a dualizmus 
kori Magyarország kormányformáját. Arra keresi a vá
laszt, vajon megállja-e a helyét az a megállapítás, amely 
napjaink magyar szerzőktől származó politikatörténeti és 
alkotmánytörténeti munkáiban is általánosan elfogadott, 
nevezetesen, hogy Magyarországnak 1867 -  sőt, már 1848 

_  -  óta parlamentáris kormányformája volt. Ennek kiderité- 
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se elsősorban attól függ, mit értettek a korban parlamen
táris kormányforma alatt. Alapvető, hogy egy fogalom 
meghatározásánál azt a tartalmat kell figyelembe venni, 
amit a vizsgált korszakban az érintett fogalom alatt értet
tek. Vagyis el kell kerülni, hogy a 20. vagy a 21. század 
értelmezési kereteit alkalmazzuk a 19. század fogalmaira. 
Ezt a Szerző is hangsúlyozza, s a mű első részében alapos 
alkotmánytörténeti vizsgálódás révén igyekszik meghatá
rozni, melyek voltak azok a jellemzők, amelyek megva
lósulása esetén egy kormányformát a vizsgált időszakban 
parlamentárisnak lehetett minősíteni. Az első rész végén 
ezeket az ismérveket összegyűjtötte, s ezek a fogalmi ele

mek képezik majd azt az alapot, amelye
ket majd a dualizmus kori Magyarország 
esetében is vizsgál.

Alaposan átgondolt, logikus eszme- 
futtatás és alapos alkotmány- és intéz
ménytörténeti vizsgálódások alapján jut 
a Szerző arra a következtetésre, hogy az 
uralkodó végrehajtó hatalomban betöl
tött szerepének visszaszorulását és ezzel 
együtt a kormány uralkodótól történő 
„emancipálódását", a többségi elvet és 
azzal párhuzamosan a kormány -  parla
menttel szembeni -  politikai felelősségé
nek meglétét, a népképviselet elvének és 
a választójog egyre bővülő, az általános, 
egyenlő, titkos és közvetlen választójog 
felé történő fokozatos kiteijesztését, vala
mint a parlamenti váltógazdaság meglétét 
minősítse a parlamentáris kormányforma 
dualizmus korában is érvényesülő leg

fontosabb jellemzőinek. Az első résszel kapcsolatban csak 
néhány pontatlanságra hívnám fel a figyelmet, amelyek 
egyáltalán nem érintik az első rész fo megállapításait. Egy
részt a 25. oldalon egy közkeletű tévedést említ a Szerző, 
mégpedig azt. hogy I. György brit uralkodó állítólag nem 
tudott angolul. Ezt már Ragnhild Hatton brit történész I.


