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Szabadság és felelősség címmel rendezett konferen
ciát 2013. május 10-én a húsz éves Károli Gáspár 
Református Egyetem (KRE) Alkotmányjogi Tan
széke a Hanns Seidel Alapítvány támogatásával a köz

vetlen demokrácia európai és magyarországi helyzetéről. 
A Polgárok Európai Eve rendezvénysorozatához kap
csolódó konferenciával a szervezők az EU-referendum 
tizedik, valamint az Európai Polgári Kezdeményezés el
indulásának egyéves évfordulójára is emlékeztek. A re
formátus egyetem témaválasztását a protestáns egyház- 
szervezetben kezdettől meglévő közvetlen döntéshozatal 
is indokolta.

Antalóczy Péter dékán (KRE, Állam- és Jogtudomá
nyi Kar) és Öexc. Jean-Frangois Paroz nagykövet (Svájci 
Államszövetség) köszöntője után négy panelben (a címe
ket lásd lejjebb) neves külföldi és hazai előadók, elsőként 
pedig három professzor előadásai hangoztak el: Hamza 
Gábor akadémikus, egyetemi tanár (El.TE): A közvet
len demokrácia történelmi előzményei Európában; Theo 
Schiller egyetemi tanár (Marburgi Egyetem): Közvetlen 
demokrácia Európában és a világon: fejlődés és esélyek; 
Kukorelli István korábbi alkotmánybíró, egyetemi tanár 
(ELTE): A közvetlen demokrácia filozófiája az Alaptör
vényben.

A közvetlen demokrácia szabályozása és gyakorlata 
más országokban panelben Varga Attila egyetemi docens 
(Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem): A közvet
len demokrácia formái, szabályozása és gyakorlata a ro
mán alkotmányos rendszerben. Uwe Serdült (Centre fór 
Research on Direct Democracy, Aarau, Svájc): A közvet

len demokrácia szabályozása és gyakorlata Svájcban, Mi- 
chael Pahlke igazgató (Würzburgi Közigazgatási Hivatal): 
Közvetlen demokrácia helyi és tartományi szinten Bajotvr- 
szágban -  jogi szabályozás és gyakorlati példák. Christian 
Piska egyetemi docens (Bécsi Egyetem): A közvetlen de
mokrácia formái Ausztriában címmel tartott előadást.

A közvetlen demokrácia egyes kérdései Magyaror
szágon panelben elhangzott referátumok: Cservák Csa
ba tanszékvezető egyetemi docens (KRE): A nép által 
kezdeményezett népszavazás. Vinczc Attila tudományos 
munkatárs (ELTE), egyetemi adjunktus (Andrássy Egye
tem): Vonzások és választások: a népszavazás és az alkot
mány bírás kodás kapcsolata, Komáromi László egyetemi 
docens (Pázmány Péter Katolikus Egyetem): Egy feszült 
viszony: a képviseleti és a közvetlen demokrácia össze
egyeztethetősége.

A közvetlen demokrácia új jelenségei a világban pa
nelben Janina Apostolou tanársegéd (Andrássy Egyetem): 
Mit lehet elérni a közösségi költségvetéssel a politika he
gemóniája és az eladósodás idején?; Pállinger Zoltán Ti
bor dékán (Andrássy Egyetem): Közvetlen demokrácia 
és jogállam: a kisebbségek problematikája; Cseresnyés 
Ferenc egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem): A di
gitális korszak hatása a demokráciára címmel adott elő.

A konferencia közelebb vitt az alkotmányjog egyik fon
tos kérdésének megválaszolásához: fokmérője lehel-e egy 
demokrácia fejlettségének a képviseleti és közvetlen hata
lomgyakorlás aránya, minösíti-e a jogállamiságot a köz
vetlen demokrácia erőssége vagy gyengesége. A kérdés 
akkor vetődik fel különösen élesen, amikor a nép akarata 
szembekerül a nép képviselőinek akaratával. A nemzetkö
zi példák -  történeti és jog-összehasonlító szempontból 
egyaránt -  azt mutatják, hogy a demokratikus döntéshoza
tal mind a nép közvetett, mind közvetlen részvétele esetén 
megvalósulhat.

A konferencia előadásai magyar és német kétnyelvű 
kötetben is megjelennek, a Patrocinium Kiadó gondozásá
ban, a konferencia ötletgazdája és szervezője, Szabó Zsolt 
egyetemi adjunktus (KRE) szerkesztésében.

Szabó Zsolt

Takács-M ik lósi M á ria

A fogságtapasztalat 
historikuma a 19. századi 

Magyarországon

Az ELTE BTK Történeti intézetének Új- és Jelenko
ri Magyar Történeti Tanszéke A fogságtapasztalat 
historikuma a 19. századi Magvarországon címmel 

konferenciát rendezett 2013. május 23-án. A tanácskozás
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helyszíne a Történeti Intézet Szekfü Gyula Könyvtára 
volt. A konferencia első fele a börtönügy, a büntetés-vég
rehajtás szakmai kérdéseivel foglalkozott, míg a délutáni 
program a 19. századi politikai elítéltek börtöntapasztala
taira fókuszált.

Mezey Barna, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
rektora, a Magyar Börtönügyi Társaság elnöke nyitotta 
meg a konferenciát. Köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az 
ELTE első ízben válogatott úgy össze témákat, hogy egy 
szakmai jellegű konferencia keretében börtönügyi szak
emberek, történészek, irodalomtörténészek, pszichológu
sok. pedagógusok, jogászok, levéltárosok ülhetnek egy 
asztalnál. A szakemberek komplex, örök témát dolgoztak 
fel, hiszen a büntetés intézménye az állam megjelenése



óta létezik: az állam ..képtelen leszokni a fogság intézmé
nyéről" fogalmazott Mezey Barna. Ugyanakkor hang
súlyozni kell. hogy a börtönbüntetés ultima ratióként, a 
legutolsó eszközként kerülhet alkalmazásra, vagyis csak 
és kizárólag akkor, ha rajta kívül más, enyhébb eszközök 
nem vehetők igénybe, vagy eredménytelenek. A börtön 
hosszú időn keresztül élni fog, mert a történelem során 
bebizonyosodott, hogy a többi büntetés nagyon „gyenge" 
vagy túlságosan barbár, ami a szabadságvesztés-büntetés 
pozícióját erősíti. A börtönnel együtt kell élnünk, ugyan
akkor nagyon kell vigyázni arra. nehogy a politika túlsá
gosan erőtel jes szerephez jusson működtetésében.

Palló József bv. ezredes, a Büntetés-végrehajtás Or
szágos Parancsnokságának főosztályvezetője Történeti 
panoráma - jogász szemmel című előadásában nagy tör
téneti ívet vázolt fel a Csemegi-kódextöl egészen 2013-ig 
terjedő, közel 140 éves időszakra vonatkozóan. A büntető 
anyagi, eljárási és végrehajtási jog hármasának bemutatá
sával kezdte előadását, majd négy fő korszakot, kérdés
kört érintett. Az első részben a Csemegi-kódextöl az 1949- 
ig tartó időszakról beszélt. A Csemegi-kódex, az 1878:5. 
törvénycikk elkészüléséhez nagyban hozzájárult Tauffer 
Imii. a kitűnő börtönügyi szakember. Az előadó beszélt 
a szabadságvesztés, a dologház, az előzetes letartóztatás 
xégrehajtásáról, a kóros elmeállapot megítéléséről, illetve 
- a korszakra vonatkozóan a kihágásról. Megemlítette 
többek közölt Krúdy Gyula, Mikszáth Kálmán, Móricz 
Zsigmond, Ady Endre. Heltai Jenő börtönéletre vonatko
zó elbeszéléseit. A Csemegi-kódex megjelenését követően 
nagyszabású börtönépítési munkálatok indultak, akkori
ban épültek -  jórészt Wagner Gyula tervei nyomán -  a 
tipikus törvényszéki fogházak, amelyek a bíróságok mö
gött helyezkedtek cl, és elsődlegesen az előzetes letartóz
tatásban lévők elhelyezésére szolgáltak. Ezek a ma is mű
ködő megyei börtönök, építészeti adottságaikból adódóan, 
nem igazán alkalmasak a mai büntetés-végrehajtás egyik 
legkomolyabb problémája, a zsúfoltság kezelésére. Elő
adásának második, „A párttal, a néppel" című részében 
felvázolta a szabadságvesztés fokozatai változásának fo
lyamatát, amikor jelentős változásokon ment át a fogház, 
börtön, fegyház struktúrája. A harmadik nagy egységben 
az 1979 és 2013 közötti időszakot mutatta be. A korszak 
meghatározó jogszabálya az 1979. évi 11. tvr., amely már 
európai szemléletet tükrözött, érvényesítve a jogállamiság 
elvárásait. Részletesen bemutatta a végrehajtási fokozatok 
alakulását, majd kitért a 2013-ban remélhetőleg elfogadás
ra kerülő új Büntetés-végrehajtási törvényre. Előadásának 
..Hogyan tovább magyar börtönügy?" című záró részében 
kitért arra a tényre és okainak vizsgálatára, hogy a Stras- 
bourgi Emberi Jogi Bíróság Magyarországot rendszeresen 
elmarasztalja a börtönök túlzsúfoltsága miatt. Bemutatta 
a tervezett Központi Kivizsgáló és Módszertani Osztály 
tevékenységét, amely a korlátozottan beszámítható és a 
személyiségzavar tüneteit mutató elítéltek vizsgálatát és 
gyógykezelését végezné. Megemlítette, hogy a szakma 
célja a közeljövőben a szabadságvesztés hatékonyságának 
mérhetővé tétele, mégpedig olyan módon, hogy az elítéltet 
\ izsgálatnak vetnék alá a szabadság vesztés-büntetés meg
kezdése előtt és annak letöltése után, ilyen módon meg

állapíthatóvá válna, milyen változások következtek be, 
mekkora az esélye a visszaesésnek, a büntetés-végrehajtás 
időszakát ilyen módon egy hatékonyság-skálán mérnék. 
A kényszergyógykezelés kapcsán felvázolta, hogy a szak
ma egy forenzikus klinika létrehozását indítványozza, 
így az erre a célra létrehozott szakkórházhoz kerülnének 
az ilyen jellegű esetek, hiszen jelenleg ellentmondásos a 
helyzet: nem indokolt a kényszergyógykezelésre ítélt sze
mélyek büntetőjogi „ellátása". Palló József záró szavaiban 
stabil, erős tölgyfához hasonlította a büntetés-végrehajtás 
rendszerét; a fa ágai kissé kuszák, de erős alapjai vannak, 
így ellenáll minden viharnak.

Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, a Nemzeti Köz- 
szolgálati Egyetem dékánja A szabadságvesztés-bünteté
sek pedagógiai-reszoeializációs kérdései című előadását 
a büntetés nélkülözhetetlen szerepének bemutatásával 
kezdte, meglátása szerint a szándékos rossz okozását min
den esetben büntetni kell. Az előadó utalt arra, hogy ed
dig közel 200 börtönben járt, de nem látott még jó bör
tönt, ugyanis mindenhol jelen van az értékmegvonás, de 
ez korszakonként és társadalmanként eltérő. Ezt követően 
részletesen beszélt a büntetés általános célrendszeréről, az 
elrettentés, megtorlás, reszocializáció, izoláció szerepéről, 
majd bemutatta a szabadságvesztés-büntetés alapelveit, a 
kompenzáció, kompozíció és tálió hármasát. Véleménye 
szerint az adott kor sajátosságai megjelennek az egyes 
korszakok büntetési rendszerében, például a középkorban 
a mindennapok véres valósága a büntetést is súlyosbította. 
Kiemelte az 1883-as esztendőt, amikor lllaván fegycncis- 
kolál hoztak létre, ahol már határozott pedagógiai törekvé
seket érvényesítettek, sőt, ajutalom is szerepet kapott. Be
szélt továbbá Finkey Ferenc tevékenységéről, Makarenko 
munkásságáról; az utóbbival kapcsolatban kifejtette, hogy 
azt az időszakot a krimináipedagógia tetszhalálának tart
ja, ugyanis az volt az általános álláspont, hogy semmiféle 
speciális nevelésre nincs szükség a fogvatartottak köré
ben. Előadása végén a jelenlegi helyzetet vizsgálta, vé
leménye szerint a cél megvalósításának hordozója maga 
az elítélt, a vele való szorosabb együttműködés lehel a si
ker kulcsa. „Az igazán sikeres szabadságvesztés-büntetés 
együttműködésen alapuló, szükségletekből kiinduló ma
gatartásformálás, amely elsősorban kognitív és szociális 
készségek kialakítására törekszik " zárta előadását.

Fliegauf Gergely bv. alezredes, a Nemzeti Közszolgá
lati Egyetem Rendészettudományi Karának főiskolai do
cense A Lotig Kesh-től a Pelican Bay-ig: a modernkori 
fogvatartás speciális problémái a nagyvilágban című, 
emberi jogi megközelítésű előadásának fókuszában az 
éhségsztrájk állt. Ezen eszköz alkalmazására akkor kerül 
sor, amikor már nincs más lehetőség a tiltakozásra, igen 
gyakran börtönben valósul meg. Az előadó két esetet mu
tatott be, illetve vetett össze, amelyek között 30 év telt el. 
s amelyek között számos hasonló vonás fedezhető fel. 
1981-ben az ír Long Kesh büntetés-végrehajtási intézet
ben folytattak a rabok éhségsztrájkot, amely tiltakozás az 
Eszak-lrország és az Egyesült Királyság közötti konflik
tus kiboltosulásaként jelent meg. Az 1981-es éhségsztráj
kot az úgynevezett Pokróctüntetés (Blanket protest) és a 
Kosztüntetés (Dirty protest) előzte meg. A Pokróctüntetés



idején. 1976-ban az észak-írországi Vlaze börtönben há
romszáz politikai fogvatartott tagadta nieg a rabruha vi
selését. mivel az azt jelentette volna, hogy ugyanolyan 
körülmények között kellett volna élniük, mint a köztör
vényes bűnözőknek. A fogvatartottak az észak-ír-angol 
konfliktus idején kerültek a börtönbe, és az akkori brit 
kormányzat terrorizmussal gyanúsította őket. Az elítél
tek egy pokrócot vetettek a vállukra. és nem hordták az 
egyenruhát. Később a Kosztüntetés keretében megtagad
ták a tisztálkodást, nem vágták le a hajukat és a szakállu
kat. 1981 augusztusában tíz ír fogvatartott halt meg vég
ső elkeseredésében éhségsztrájkban, vezetőjük, a sztrájk 
emblcmatikus alakja Bobby Sands volt. A másik eset a 
Kalifornia állam északi csücskében elhelyezkedő Pelican 
Bay börtönben történt; ezt az intézetet az ENSZ Ember
jogi Bizottsága „embertelennek és megalázónak” minősí
tette. 201 l-ben a tömeges éhségsztrájk a börtön speciális 
biztonsági körletéből indult. A híradások szerint kevesebb 
mint két tucat fogvatartott lépett éhségsztrájkba, valójá
ban az egész börtön, sőt, más börtönök is csatlakoztak a 
tiltakozáshoz, összesen mintegy 6 600 fogvatartott tagadta 
meg az élelmiszer felvételét. Az éhségsztrájkotokat poli
tikai mozgalom támogatta, az ügy igen nagy médiaese
ményként jelent meg. Fliegauf Gergely előadása végén 
megemlítette, hogy a magyar börtönökben éhségsztrájkot 
folytatott többek között Bibó István jogász, Mérei Ferenc, 
a modem magyar pszichológia megteremtője és Pál Tibor, 
aki a magyarországi fogvatartottak közül elsőként fordult 
a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához.

Kapiller Imre, a Zala Megyei Levéltár levéltárosa Bör
tönviszonyok és börtönlázadás Zalaegerszegen. 1796 
című előadásában nemcsak a börtönlázadást mutatta be, 
hanem társadalmi képet festett a 18. század végének Ma
gyarországáról. kitérve a társadalmi helyzetre, a török 
háborúk következményeire, illetve az akkori börtönviszo
nyok, valamint a tömlöcben büntetésüket töltő rabok és 
örök bemutatására. Akkoriban évente mintegy 300-350 fő 
fordult meg egy börtönben, akik közül körülbelül 40-50 fő 
halt meg egy év leforgása alatt, vagyis a halandóság igen 
magas volt. Az előadó megvizsgálta a rabok cserélődését, 
ill. azt. hogy a rabok hány napot töltöttek a tömlöcben. 
A tömlöcbeli élet körülményeire vonatkozóan elmondta, 
hogy a rabokat az. intézménybe szállításuk után azonnal 
vasra verték, s csak négy esetben vették le a bilincset ró
luk. akkor, amikor az illető szabadult, orvos indokolta, 
gyónni akart vagy elhalálozott. Kitért arra, hogy a bör
tön a jobbágyok és városiak büntetése volt, nemesek nem 
voltak a tömlöcben. ők szabadlábon védekezhettek, csak 
akkor kerültek be, ha tetten érték vagy jogerősen elítél
ték őket. Részletesen bemutatta a tömlöcben raboskodó 
fogvatartottakat kezelő orvos feladatkörét, javadalma
zásának alakulását, valamint a patikus tevékenységét az 
1795-1796-os katonai esztendőre vonatkozóan. Vizsgál
ta. milyen egészségi állapotban voltak a rabok, mennyi 
orvosságot kaplak, milyen adatok, körülmények szerepel
tek a halotti anyakönyvekben. „Óh. egerszegiek baljóslatú 
és szerencsétlen napja’"- jegyezte be a város plébánosa a 
halottak anyakönyvébe az 1796. június 14-i dátum mellé, 
amely a korabeli börtön lázadások, szökések, illetve szö

kési kísérletek közül a legsúlyosabb volt. A „rendkívüli 
esemény” időpontjában a vármegyeház már hat évtizede 
állt, falai között helyt adva a nemesi közgyűlésnek, az ezt 
szolgáló levéltárnak és a vármegye börtönének. A bör
tön a század második felében már szűkösnek bizonyult, 
a bővítést úgy oldották meg, hogy a vármegyeház magas 
fallal körülvett udvarán új épületeket emeltek. így a ra
bok az 1700-as évek végén már három épületben voltak 
elhelyezve: a pincében lévő ún. Öreg tömlöcben, a Kis 
vagy Konyhatömlöcben, valamint a Belső vagyis Ispitál 
tömlöcben. A pincében őrizték azokat a rabokat, akiket a 
vármegye halálra vagy egyéb súlyos ítéletre kárhozatott, 
de ügyükben a felsőbb hatóságok még nem döntöttek, il
letve azokat, akiket súlyos bűncselekmény elkövetésével 
vádoltak, de ügyükben még szintén nem született ítélet. 
A Kis tömlöcben őrizték a kisebb, nem főbenjáró ügyben 
elítélt rabokat, az Ispitál tömlöcben pedig a nőket. A zen
düléskor 96-an raboskodtak a zalaegerszegi tömlöcben. 
Este 6 órakor a rabokat az udvarra eresztették az örök, 
a visszakíséréskor azonban az Öreg tömlöc 32 lakója az 
udvarra nyíló kaput bezárta, kirekesztve az őrök mintegy 
felét, „a strázsát leverték és még más 3 hajdúkat agyon
taglaltak". A zendülök megkaparintották a börtönőrök 
néhány fegyverét is. Végül is kitörési kísérletük nem járt 
eredménnyel. A lázadásnak számos áldozata volt. A hely
színen meghalt 9 rab és 2 hajdú. Egy hónapon belül hár
man haltak bele az ott szerzett sérüléseikbe. A vármegyei 
törvényszék négy rabot ítélt halálra, akiket ki is végeztek, 
a többiek az embertelen bánásmód következtében már ko
rábban meghaltak.

Mezey Barna A börtönviszonyok és a börtönreform kér
dése a 19. századi Magyarországon című előadását ter
minológiai kérdésekkel indította, majd a 18-19. századi 
börtönéletről beszélt. Az előadó a téma feldolgozása során 
a reformkori Vas vármegye anyagát tekintette át. A jog
anyagban a rab. rabság, rabház, rabok bezárása, tömlöc 
szavak, kifejezések szerepelnek, a börtön szó használata 
viszont még nem jelent meg. Mezey Barna hangsúlyozta, 
hogy a környezet, a társadalmi feltételek meghatározzák, 
milyen a börtön, a büntetés-végrehajtás rendszere. Fia ez 
kegyetlen, véres, akkor ahhoz hasonul a börtön is; a 18- 
19. századig a testi büntetés, fizikai gyötrés meghatáro
zó jelentőségű volt. A tömlöczárkát ebben az időszakban 
gyakran lyuknak nevezték; földalatti, szűk hely volt, ahol 
elkülönítés nélkül őriztek férfi, nő, idős, fiatal, tébolyult, 
előzetes és ítélettel rendelkező fogvatartottakat egyaránt. 
A refomikori irodalomban is megjelent a tömlöc, az jelké
pezte a feudális rendet, az akkori törvénykezés. ítélkezés, 
az elnyomó hatalom állapotát. A feudális tömlöc bírála
tából született meg a fogházjavitó mozgalom, amelynek 
keretében liberális értelmiségiek foglalkoztak a kérdés 
vizsgálatával, akik utazásaik során számos élményt, ta
pasztalatot szereztek, vagyis -  mondhatni -  kimüvelődtek 
a börtönügy tekintetében. Kialakult egy magyar börtön
ügyi társaság, amelynek tagjai ismerték és feldolgozták 
az éppen aktuális külföldi szakirodalmat. Kossuth és Szé
chenyi a kérdésről vitába keveredett; Kossuth komolyan 
foglalkozott a tömlöcüggyel, ezzel szemben Széchenyi 
inkább „bájolgás"-nak tekintete ezt a túlzott odafigyelést,



figyelmei. Ellentétük e kérdést illetően még inkább előtér
be került Széchenyi müve, a Kelet népe vitájának kapcsán. 
1843-ban Deák Ferenc vezetésével elkészült a magyar 
börtönügyi törvénytervezet, amelynek összeállításához 
számos hatályos jogszabály (a francia, sváb, bajor stb. tör
vény) szolgált segítségül. Nyugat-Európa nagyon pozití
van értékelte ezt a törvénytervezetet, amely modem, ma- 
gánrendszerü börtön kialakítását tervezte, de a plánumot 
sajnos Magyarországon túlzottan liberálisnak tartották és 
elutasították. A politika elfordult a kérdéstől, az 1848-as 
forradalom elsöpörte a börtönök modernizálásának szük
ségességét, háttérbe került a kérdés. Az ezt követő évti
zedben döbbentek rá a szakemberek, hogy Magyarorszá
gon csak vármegyei börtönök vannak, nem működnek a 
szó szoros értelmében vett igazi börtönök. Ebben az idő
szakban sorra alakítottak át üres épületeket, tébolydákat, 
zárdákat totális intézményekké, így többek között Vácon, 
Márianosztrán, I Haván. Lipótváron. Az 1878-ban meg
született Csemegi-kódex azonban kikényszerítette, hogy 
lepusztult épületek börtönné alakítása helyett új börtönö
ket építsenek.

Csapó Csaba, az ELTE BTK Történeti Intézetének 
docense előadásában a szegedi várbörtön működését ele
mezte. Vizsgálatában a mikrotörténet módszereit alkal
mazva, egyetlen kérdésre kereste a választ: mi lehetett az 
oka az előzetes letartóztatásba helyezett személyek hi
hetetlenül magas, mintegy 25%-os halálozási arányának. 
Kutatásai során rendkívül gazdag forrásanyagot használ
hatott. mert az 1869 1872 közötti évekből a Ráday Ge
deon vezette szegedi királyi biztosság iratanyaga szinte 
hiánytalanul fennmaradt. A kutatás módszere a körül
mények. a börtön állapotának, a túlélés lehetőségének a 
vizsgálata volt. Csapó Csaba először a szegedi vár törté
netét mutatta be röviden, majd kitért a Ráday által elvég
zett felújításokra. Ezt követően a fennmaradt számlák, 
pénztári naplók alapján bemutatta, hogy milyen összege
ket fordítottak üvegezésre, ami jelentősen csökkenthétté 
a fagyás lehetőségét, mennyit élelmezésre, gyógysze
rekre. borra, pálinkára stb., ami mind hozzájárulhatott 
egv-egy fogva tartott személy életben maradásához. Az 
előadó kitért arra. hogy milyen volt a cellák berendezé
se. mennyi a kályhák és pokrócok száma, bántalmaz- 
ták-e a rabokat, s egyáltalán, a börtönőrök és a vizsgá
latokat vezető személyek hogyan viszonyultak a zárkák 
lakóihoz. Vizsgálta a rabok társadalmi összetételét, va
lamint azt. hogy ennek lehetett-e hatása az elkülönítésre 
és a börtönkörülményekre. Elemezte a hétköznapokat, 
a monotóniát oldó eseményeket, illetve ruházatot és az 
egészségügyi ellátást. Végül a halálozási anyakönyvek 
alapján megvizsgálta a halálozások közvetlen okát, ami 
a leggyakrabban a tüdőbetegség volt. Csapó Csaba vég
következtetése szerint Ráday minden törekvése ellenére 
a börtön viszonyai kétségtelenül hozzájárultak a rabok 
fizikai és pszichikai elgyengüléséhez, amit az is bizonyít, 
hogy az előzetes letartóztatásban töltött idővel egyenes 
arányban csökkent a túlélés esélye. Nem találta nyomát 
kínzásoknak, de a fogvatartás körülményei tükrözték 
a korszak bűnözőkről vallott felfogását. Emberiességi 
szempontból igyekeztek megteremteni az életben mara

dás feltételeit, de ennek esetleges kudarcáért a rabtartók 
nem érezték magukat felelősnek.

Szilágyi Márton, az ELTE BTK Magyar Irodalom és 
Kultúratudományi Intézetének docense A jakobinus moz
galomfoglyai című előadásában Kazinczy Ferenc Budán, 
Brünnbcn, Kufsteinben és Munkácson töltött fogságát 
mutatta be, amely időszakban az. olvasás, a könyvek bir
toklása, az írás és a börtönkommunikáció központi sze
repet töltött be az író életében. Ezekben az években az 
olvasás mellett német irodalmi szövegeket fordított, és 
rendszeresen írt édesanyjának leveleket. Ezek a „szellemi 
eszközök" kísérték végig fogságban töltött éveit. Az elő
adó részletesen megvizsgálta Kazinczy Fogságom nap
lója című munkáját, amely erősen exponál néhány rövi- 
debb időszakot. Az ábrázolt időtartamok hossza és a nekik 
szentelt tctjedelem között erőteljes diszkrepancia fedez
hető fel. A Kufsteinből Munkácsra való szállításnak szen
telt rész például hosszabb, mint az egész munkácsi fogság 
leírása, pedig az előző nem egészen két hónap (1800. jú
nius 30-ától augusztus 25-éig) eseményeit foglalja össze, 
míg az utóbbi, a munkácsi várfogság majdnem egy évig 
tartott (1800. augusztus 25-étöl 1801. június 28-áig). Ez 
az eljárás összefügg az alapul vehető források és infor
mációk bőségével vagy szűkösségével is, s az utazások, 
azaz a fogság két helyszíne közti szállítás időszaka jóval 
változatosabb lehetett, mint az egyszemélyes cellában töl
tött időszak. A várfogság monotóniája, az. ismétlődő napi 
tevékenységek nem nyújtottak elegendő témát, különö
sen, hogy Kazinczy nem tarthatott magánál folyamatosan 
írószereket, s így napi feljegyzéseket is csak megszakítá
sokkal vezethetett. Szilágyi Márton részletesen ismertet
te, hogy Kazinczy milyen módon vette fel a kapcsolatot, 
kommunikált egyszemélyes cellájából rabtársaival. Rend
szerint latin nyelven kommunikáltak egymással, kopog
tatáson alapuló börtönábécé segítségével. Az írás mellett 
ezen szellemi tevékenység terápiás hatása járult hozzá, 
hogy az író nem vált depresszióssá, és szabadulása után 
képes volt a börtönpszichózis hatásai nélkül tovább élni. 
A helyzetre való tudatos reflexiónak köszönhetően a bör
tön nem fejthette ki negatív hatását Kazinczyra, így nem 
roppant meg a börtönévek alatt.

Dobszay Tamás, az ELTE BTK Történeti Intézetének 
docense Börtöntapasztalat Kazinczy fogságnaplójában 
című előadásában Kazinczy Ferenc börtönévcit a börtön
pszichológia, börtönszociológia eszközeinek segítségével 
elemezte. Kazinczy és társai sajátos helyzetű foglyok vol
tak. mindannyian magas intellektusúak, akik fogságukat 
magánzárkában voltak kénytelenek eltölteni. Az előadó 
részletesen bemutatta, hogy mit érzett Kazinczy a szabad
ság elvesztésének időpontjában, és hogyan távolította ma
gától a sokkszerű élményt. Esetében a letartóztatási trauma 
elnyújtott módon zajlott, az éjszakai elfogás után több na
pig tartott, amíg Budára ért fogolytársaival, akikkel ezek
ben a napokban még azt sem tudták, mivel vádolják őket. 
milyen információkkal rendelkeznek róluk és milyen bün
tetésre számíthatnak. Szökést nem kísérelt meg, mégpedig 
az elrejtőzés lehetőségének hiánya miatt. Az előadó sorra 
vette, hogyan hatottak Kazinczyra a börtönártalmak, külö
nösen a javaktól való megfosztás. A könyvek hiánya volt



a leginkább fájdalmas élmény számára, gyakran még író
szerhez. papírhoz, gyertyához sem juthatott hozzá. Jelen
tős hatást gyakorolt rá továbbá a társadalmi kitaszítottság, 
a társas és családi kapcsolatok hiánya mindez hozzájárult 
a szabadsághiányból eredő monotónia mindennapossá vá
lásához. A kinti világ színességével szemben a börtönben 
az ingerszegény környezet, az egyhangú viszonyok szinte 
elviselhetetlenül unalmassá tették a napokat, amelyekbe 
óriási élményeket, izgalmat hozott egy másik börtönbe 
való átszállítás, ennek is tudható be az a tény, hogy igen 
változatosan írta le úti élményeit. Az úti élmények megírá
sa mellett a fordítás, a versírás Kazinczy számára a túlélést 
volt hivatott elősegíteni. További nehezítő tényező volt az 
állandó bizonytalanság, amely erőteljesen érvényesült a 
mindennapokban. Kazinczy nem tudta, meddig tart majd 
büntetése, nem ítélik-e halálra. Amikor pedig enyhítet
ték büntetését, akkor sem tudatták vele szabadulásának 
pontos időpontját. Az előadó részletesen bemutatta azt a 
folyamatot, hogyan igazodott Kazinczy a hatóság elvárá
saihoz, börtöneinek normarendszeréhez. Ezt erősen be
folyásolta az a tény, hogy a jakobinus mozgalom foglyai 
ambivalens helyzetben voltak, a katonák, örök tisztelték 
őket mint nemes embereket, lelkileg a fogvatartottak mel
lett álltak, hiszen nem köztörvényes bűnözőkről volt szó.

Pajkossy Gábor, az ELTE BTK Történeti Intézetének 
docense A kormányzati terrorizmus politikájának áldozatai 
című eladásában levéltári források feldolgozásával tárta fel, 
hogyan alakult egyes reformkori politikusok, gondolkodók 
-  a két Lovassy, Lapsánszky, Tormássy János. Kossuth és 
Wesselényi -  sorsának alakulása. Kitért arra a körülményre, 
hogy a kancellári, nádori, hadi levéltári anyagok közül saj
nos nagyon sok hiányos, így nehéz rekonstruálni a történ
teket. Az előadó definiálta, hogy a kormányzati terrorizmus 
alatt a megfélemlítés, elrettentés, megtorlás politikáját érti. 
Részletesen bemutatta azt a körülményt, hogy a letartózta
tottakat elfogatásuk után nem volt hova vinni, a foglyokat 
így katonai épületekben helyezték el. Ismertette a fogsá
guk körülményeit is. A logvatartási helyeken az uralkodó 
által kiadott szabályozások érvényesültek, így mindenkit 
magánzárkában őriztek, hermetikusan el voltak zárva a 
külvilágtól, családtagjaikkal is csak ellenőrzés mellett kom
munikálhattak. ügyvédjükkel egy katona társaságában tár
saloghattak, a beküldött könyveket komoly ellenőrzés alá 
vonták. Idővel ezek a szabályok kissé enyhültek, a fogva
tartottak már útleírásokat és történeti munkákat is olvashat
tak. A börtönévek az egyes személyekre másképp hatottak. 
Lovassy Lászlónál a börtönpszichózis jeleit már viszonylag 
korán észre lehetett venni, pályája megtört, a börtönévek 
során megörült. Kossuth viszont jól tűrte a fogságot, pályá
ja új lendületet kapott a fogságban, ez idő alatt tanult meg 
angolul, itt sajátította el a matematikát olyan magas fokon, 
amely tudás később hozzájárult pénzügyminiszterré válásá
hoz. Sorsuktól lüggetlenü! a bebörtönzött személyek mind
annyian a szólásszabadság mártírjai lettek.

I lermann Róbert, a Hadtörténet Intézet és Múzeum fő
tanácsosa és tudományos helyettese az 1848-as megtor
lások áldozatainak börtönélményeiről számolt be. Visz- 
szaemlékezésekből, naplókból, emlékiratokból gyűjtött 
anyagokat, közel 50 dokumentumból foglalta össze elő

adása anyagát. „Az 1848-as szabadságharc bukása után 
az enyhébb vétküeket besorozták, a súlyosabb vétkűeket 
pedig börtönbüntetésre ítélték"- kezdte előadását. A fog
lyokat a pesti és az aradi várban gyűjtötték össze, ahol 
kaotikus viszonyok uralkodtak, hiszen nagyszámú fogoly 
fogvatartásáról kellett gondoskodni. Ezt követően meg
indult a foglyok más várbörtönökbe szállítása, így a fog
lyokat vasúton, gőzhajón vagy kocsin Munkács, Komá
rom, Nagyszeben, Gyulafehérvár, Kufstein, Zára, Olmütz, 
Bécs várába vitték. Az emlékiratokból kiderül, hogy min
denkinek színes élményei voltak a börtönbe szállításáról. 
Az előadó részletesen beszélt arról, milyen hierarchikus 
viszonyok uralkodtak a korabeli börtönökben. A várpa
rancsnok állt a csúcson, de jelentős szerepet töltött be a 
törzsfoglár is, aki közvetlenül irányította a helyi fegyve
res őrséget. A fogvatartottak szempontjából kiemelt sze
rephez jutott a zámok, hiszen ő volt az a személy, aki 
esténként bezárta a zárkákat. Idővel a foglyok között is 
kialakult a hierarchia: az államfoglyok, a politikai foglyok 
és a sáncrabok csoportját lehetett elkülöníteni. Részben a 
helyhiánynak is köszönhetően több személyt helyeztek el 
egy zárkában. A rabok viszonylagos szabadságban éltek, 
bár be kellett szolgáltatniuk a pénzt, iratokat, könyveket. 
F.zt a feladatot nem vették igazán komolyan, főzhettek 
maguknak, vagy hozathattak ennivalót, ha úgy kívánták. 
Jelentős kedvezmény volt a séta lehetősége, akár kimenőt 
is kérhettek, istentiszteletekre látogathattak. A külvilággal 
való érintkezés is engedélyezett volt. de nehézséget oko
zott, hogy csak német nyelvű leveleket írhattak és kap
hattak, kizárólag a várparancsnok engedélyével. A belső 
kommunikációt fali telegráfnak nevezték, kopogtatással 
társalogtak, emellett a kapott könyvekben egy-egy szót 
aláhúztak, amely módszerrel szintén üzengethettek egy
másnak. Elvileg kötelező volt a bilincsviselés, az ellenté
tes irányú kezet és lábat bilincselték össze, de kaphattak 
pótkulcsot. Látogatót csak ritkán és előzetes engedéllyel 
fogadhattak. Az unalom és a honvágy kettős szorításában 
próbálták szabadidejüket hasznosan kézművességgel, 
faragással, festéssel, valamint olvasással -  eltölteni.

Kövér György, az ELTE BTK Történeti Intézetének 
professzora előadásában egy 19. századi szerb politikus, 
Miletic Svetozar börtönpszichózisát állította középpontba. 
Miletic 1826-ban született, jogi tanulmányokat folytatott, 
a Szerb Akadémia tagja volt, 1866-ban Zastava címmel 
lapot indított Pesten, a „szerb Kossuth”-nak nevezték. Fel
ségsértés vádjával 5 év börtönre ítélték, 1876-ban királyi 
kegyelemmel szabadult. 1882-1883-ban Bécsben. majd 
egy budai magángyógyintézetben kezelték. Pszichés prob
lémái a váci börtönben kezdődtek, ahol magánzárkában 
kellett töltenie büntetését; nem hagyták pihenni, s csupán 
napi egy óra séta volt engedélyezve számára. Betegsége 
1882-ben hatalmasodott el rajta, ami teljes lelki összeom
láshoz vezetett az üldözési mánia kifejezett tüneteivel sú
lyosbítva. A börtönpszichózis, a fogságban kifejlődő lelki 
betegségek értelmezéséhez Kövér György tanulmányozta 
a korabeli pszichiátriai irodalmat; kutatását nagyban segí
tette, hogy a Budai Klinika (Schwartzer Klinika) anyaga a 
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyviár és Le
véltárban fellelhető. Az előadó részletesen ismertette Mi-



történeti szemle' — '

Ictic 1876-os fogolytörzskönyvét, bemutatva személyle- 
írását. A Schwartzer Klinika iratanyagában szerepel, hogy 
Miletic pszichózisban szenvedett, orvosait kiutasította 
szobájából, nem működött együtt velük, kémnek tekintet
te őket. Megalkották diagnózisát, amelyben megállapítot
tak. hogy ön- és közveszélyes, gondnokság alá helyezése 
indokolt. A beteg állapota nem javult... Miletic Svetozar 
1901-ben halt meg. Újvidéken temették el.

Összességében igazán tartalmas tanácskozás részesei 
lehettünk, színvonalas előadásokat hallgathattunk meg a 
különböző tudományterületek képviselőitől a 18-19. szá
zad fogházhistorikumának témaköréből, illetve a bünte
tés-végrehajtás egyes aktuális kérdéseiről.

Takács-Miklósi Márta

• 2013. január 22-én a Magyar Jogász Egylet Európai 
Unió Joga Szakosztálya konferenciát szervezett a Buda
pesti Ügyvédi Kamara 1. emeleti tanácstermében, Sui Ge- 
neris vág}’ politikai megfontolások? A szlovákiai magyar 
kisebbséggel kapcsolatos intézkedések az uniós jog tükré
ben, különös tekintettel az Európai Bizottság álláspontjá
ra címmel. Előadást tartott Bruhács János prof. emeritus, 
PTE AJK (Kettős állampolgárság a nemzetközi közjog
ban). Halász. Iván egyetemi docens. NKE KTK (Szlovák 
Alkotmány és kisebbségek), Gyeney Laura egyetemi ad
junktus. PPKE JÁK (Uniós polgárság és szlovák ellen- 
törvény), Korom Ágoston tanársegéd, NKE KTK (Se- 
lye János Egyetem és uniós polgárság). Mészáros Anikó 
PhD-hallgató. Andrássy Egyetem (Névhasználat és uni
ós polgárság), Pákozdy Csaba főosztályvezető, Külügy
minisztérium (Az uniós jog a kétoldalú tárgyalásokban), 
Horváth Attila egyetemi docens, NKE KTK, ELTE ÁJK 
(Jogtörténeti aspektusok), Wetzel Tamás miniszteri biz
tos. KIM (Sólyom-ügy az Európai Bíróságon).

• 2013. február 15-én az Eötvös Loránd Tudományegye
tem Állam- és Jogtudományi Kara Magyar Állam- és 
Jogtörténeti Tanszéke és a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság A 19-20. 
századi európai és magyarországi csendőrségek címmel 
tudományos szimpóziumot rendezett az ELTE ÁJK Kari 
Tanácstermében. Előadást tartott Hegedűs Ernő (A ma
gyar csendőrség harc- gépjármüvei), Artner Ramóna 
(A magyar csendőrség légi-, vízi-, vasút- és közút-szak- 
szolgálati ágai), Bebesi Zoltán (A vízi csendőrség), Sza
bály Sándor (A magyar csendörség felügyelői), Kabódi 
Csaba (A hatóság és a közeg: a csendőri nyomozás rend
je). Olasz György József (Rendvédelmi szakkifejezések 
tezaurusza). Parádi Ákos (A Magyar Királyi Csendőrség 
és a civil rendvédelem), Suba János (A Magyar Királyi 
Csendörség diszlokációja a visszacsatolt területeken, 
1938-1944), Parádi József (A Magyar Királyi Csend
örség szociális intézményei), Vedó Attila (A két világhá
ború közötti francia csendőrség), Boda József (Az orosz 
csendőrség története).

• 2013. március 13-án, az ELTE Állam- és Jogtudomá
nyi Kar Aula Magnájában, az ELTE Állam- és Jogtu
dományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke, 
a Tanszék Tudományos Diákköre és a Magyar Jogász 
Egylet Jogtörténeti, Római Jogi és Egyházjogi Szak-

HÍREK

osztálya rendezésében, Habsburgok a 20. században 
címmel előadást tartott Habsburg György főherceg, 
nagykövet, a Magyar Vöröskereszt volt elnöke. Az elő
adó beszélgetőtársa Révész T. Mihály, az ELTE ÁJK 
címzetes egyetemi tanára volt.

• 2013. március 21-22-én, Rechtssysteme im Donaura- 
um: Vernetzung und Transfer címmel nemzetközi kon
ferenciát rendezett az Andrássy Gyula Budapesti Német 
Nyelvű Egyetem. Az I. panelben (Rechtstransfer im 
Mittelalter und in der friihen Neuzeit) Balogh Elemér 
(Wissenstransfer auf dem Gebiet der Strafrechtskodifi- 
kation), Blazovich László (Die Wirkung des Sachsens- 
piegels und der deutschen Rechtsbücher in Ungam), 
Végh Zoltán (Das ABGB im Lichte des aufgekíárten 
Naturrechts), Nótári Tamás (Rechtstransfer zwischen 
Bayem und Ungarn im Frühmittelaltcr), a II. panelben 
(Rechtstransfer durch Übcrsetzung in der Donau-Mo- 
narchie) Wilhelm Brauneder (Die Donau-Monarchie als 
mehrsprachiger Rechtsraum), Milán Hlavacka (Prob- 
leme der tschechischen Übersetzungen des ABGB), 
Szalma József (Probleme der serbo-kroatische Überset
zungen), Szigeti Magdolna (Die Wirkung des ABGB-s 
auf die ungarische Rechtsentwicklung, sowie auf die 
Herausbildung der rechtlichen Fachsprache), A III. pa
nelben (Verfassungsmodelle und ihre Rez.eption) Be- 
ke-Martos Judit (Theorctische Aspckte der Rezeption 
und des Vcrgleichs verschiedener Verfassungsmodelle), 
Pócza Kálmán (Britischer Parlamentarismus als Modell 
in Ungam 1867-1914), Püski Levente (Traditionen und 
auslándische Formel-Staatseinrichtung Ungams in den 
1920er Jahrcn), Szabó István (Übemahme des Modells 
der Kanzlerdemokratie in Ungam nach 1989), Michael 
Ilcin (Historische Vorbilder und exteme Einflüsse auf 
die postsozialistischen Verfassunggebungen in Bulga- 
rien und Rumánien 1990/91), Ellen Bős (Verfassungs
modelle in Mitteleuropa nach 1989) tartott előadást.

• 2013. március 15-én vette ál Horváth Attila jogtörté
nész, az ELTE és a PPKE egyetemi docense Budapest 
Főváros XVI. kerületének díszpolgára kitüntetést.
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