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Mezey Barna1

Börtönügy a jogtörténet
tükrében

(európai adaptációk, modellek)

A
 jogtörténet-tudomány kialakulása óta bizonyos 
vonatkozásokban a jogtudományok „szolgálóle
ánya”. Nem egyszerűen a múlt megismerésének 
eszköze, nem a jogtudományok puszta propedeutikája, 

hanem az érvényes jog érvényesülési mechanizmusainak 
egyik lehetséges értelmezési kerete. A jog köztudomá- 
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súan történeti jelenség, gyakorlatának valósága megany- 
nyi históriai kötöttségtől terhes. Megérteni, magyarázni 
a jogalkotói reakciókat, a társadalom fogadókészségét 
vagy az ellenhatásokat sokszor csak a történeti képle
tek megismerésével lehetséges. Ez azonban sokkal több 
annál, mint egy törvény megalkotásának históriáját in
doklásokon, esetleg országgyűlési vitákon keresztül áb
rázolni vagy a törvényszöveget felütve és hasonlóságo
kat keresve rácsodálkozni a százados normaszövegekre. 
A valódi jogtörténet a maga eszközeivel támogatja a 
jogalkotást és a joggyakorlatot, válaszokat keres a ki
hívásokra, a maga eszközeivel magyarázza a jelensé
gek okait, történeti fejlődésünkbe ágyazva okolja meg 
a lehetséges fejleményeket. E szerep jellegzetességeinek 
illusztrálását szolgálja az itt következő előadás egy spe
ciális területen, a börtönügy terrénumában.



1. A jogtörténet-tudomány születése: 
közjogi harcok

A polgári átalakulás előtt a jog maga volt a történetiség, a 
18. századig a maga nyolcszáz esztendős európai keretek
ben érlelt hagyatékával és ősi előzményeivel. Amikor a 
tételes jogász érvelt, történeti argumentációval tette azt, s 
amikor jogot alkalmaztak, az ősi magyar jogot vették kéz
be, nemritkán az első magyar uralkodó, Szent István ak
tusaira hivatkozva. A jogtörténet a hétköznapok jogának 
része volt. Ezzel egy időben „jogtörténetet” művelni alig
ha lehetett, hiszen a joghistória felölelte az egész magyar 
jogrendszert és fordítva. A joghistória önmagában partta
lan fogalom volt. Nem véletlen, hogy a magyar polgári 
átalakulásig önálló stúdiumként nem jelent meg az egye
temi képzésben sem, tudományos kontúrjai sem alakul
tak ki, mert határai föloldódtak a tételes jog művelésében. 
A történeti intézmények a hatályos „hazai jog” (ius pat- 
rium) részeként jelentek meg első királyaink törvényeitől 
a Habsburg pátensjogig, az országos és helyi szokásjogtól 
a törvénykezési tradíciókig.2

A magyar rendi álláspont a Habsburg-kormányzattal 
folytatott közjogi vitájában és politikai harcában az ún. 
rendi alkotmányra, a magyar nemesség ősi előjogainak 
rendszerére hivatkozott, mely a történeti jogi elemeket 
erősítette. Az udvar válaszul megteremtette a maga „udva
ri jogtörténetírását”, melynek céljául szabta, hogy közjogi 
viták esetére a kormányzat rendelkezésére tudjon bocsá
tani megfelelő minőségű, a tradicionális jogot meghivat
kozó és idéző érvet a rendi argumentációval szemben. 
A politikai viták szolgálatába állított kutatók kronologi
kus rendbe szedve szerkesztették egybe a magyar közjog
történet dokumentumait, s állították elő az ellenzéki és a 
kormányzati érveket. Okleveles forráskutatásnak, elemző 
tudományos feltárásnak ekkor még nyoma sincs.

A polgári átalakulás felszámolta, átalakította ezt az ál
lapotot. A népképviseletre, parlamentarizmusra, a törvé
nyek uralmára támaszkodó új alkotmányos rendszer bár 
szellemében fenntartotta a történeti alkotmányt, s az al
kotmányos jogfolytonosság gyakorlata továbbgörgetett 
számos alkotmányos és jogi intézményt, a mindennapok 
érveléséből lassan eltűnt a direkt jogtörténeti hivatkozás. 
A kibontakozó kodifikáció, a polgári jogrend új törvényei, 
a jogforrási hierarchia a jogtörténetet az egyetem (1872- 
től egyetemek) és a jogakadémiák katedráira szorította 
vissza.3

Egyben új funkciót nyert: értelmezési kereteket adott 
a jogfejlődésnek, táplálékot a kodifikációnak, alapokat a 
jogalkotásnak. Miközben a jogértelmezés elképzelhetet
len volt történeti vizsgálat nélkül.4

2. Reformkori jellemzők

A nemzetté válás folyamatának egyik jellemző ismertető
jegye lett a nemzeti szimbólumok és a szimbolikus nem
zeti üzenetek kialakítása, ezek egyre erősödő publicitása 
és befolyása a közpolitikán keresztül a szakmai kérdések

megoldására. A nemzetté válás szimbolikus manifesztáló
dása a büntetés-végrehajtást (a börtönügyet) több vonat
kozásban is mélyen érintette.

A nemzetté válás közjogi értelmezésének sarkalatos 
pontja volt a magyar államnyelv, és ezen belül is a jogi 
szaknyelv(ek) formálódása és diadalra jutása.5 Tudott, 
hogy a magyar államnyelv csak nehezen törte át a latinság 
falait. Igaz, a magyar hivatali nyelv és a jogi szaknyelv 
(különösen a protestáns erdélyi fejedelemség időszakára 
vonatkozóan6) bírt ugyan előzményekkel.7 Mindennek 
ellenére a latin (nem kevéssé a németnek a felvilágosult 
abszolutizmus egységesítő törekvéseiben játszott eszköz
szerepe ellenében) a 19. századig megmaradt hivatalos (és 
jogi) nyelvnek. 1790-ben8 vette kezdetét az a folyamat,9 
melynek eredményeképpen a reformkorban diadalra jut
hatott a hivatalos magyar nyelv.10 Az 1805:4. tc. hatására11 
lassan a vármegyékben,12 majd az alsótáblán is használni 
kezdték a magyar nyelvet.13 Az üzenetek nyelve 1830-tól, 
a feliratoké 1840-től, míg a királyi leiratoké 1844-től lett 
magyar.14 Ez volt az a közjogi támasz, melynek mentén 
megújult, részben megteremtődött a magyar jogi szak
nyelv.

A nyelvújító és nyelvtisztító törekvések a szó legtágabb 
értelmében vett politikai és jogi szakszókincsből indul
tak ki.15 Ezzel összefüggésben aligha vitatható a jogász- 
ság meghatározó szerepe a polgári átalakulásban. Ennek 
a szerepvállalásnak meghatározó összetevője volt az is, 
hogy egyfelől a jogász műveltség alapvető feltételeként 
fogalmazódott meg a rendi (vármegyei és kormányzati) 
hivatalokba készülő nemesség számára. Lett légyen az 
egyetemi vagy praktikus felkészülés. Másfelől az állam
tudományi ismereteket közvetítő, a kormányzat és köz
igazgatás világában eligazodást nyújtó jogi képzés egy 
olyan hivatásrend alapjait vetette meg, mely a legalkal
masabb volt a politikai mozgalmak kezelésére, az állam, 
az alkotmány megreformálására, a haladás előmozdításá
ra. Témánk szempontjából nem tűnik lényegtelennek az 
sem, hogy a jogtudományi és politikai alapozás a fiatal 
reformer generációt különlegesen érzékennyé tette az al
kotmányos változásokra, érdekeltté a mozgalmakban való 
részvételre.

Mindezeket tekintetbe véve nincsen semmi különös 
abban, hogy a jog- és államtudományi műnyelv a politi
kai vitáknak (is) homlokterébe került, s a Magyar Tudo
mányos Akadémia tevékeny támogatásával néhány év
tized alatt szinte teljessé vált.16 A fenyítőházi mozgalom 
képviselőinek nevéhez fűződő magyar elméleti alapvetés 
egyik legnagyobb eredménye volt, hogy kialakult a bün
tetés-végrehajtás magyar terminológiája. Szerencsés egy
beesés, hogy a börtönügyi tudományosság a fogházjavító 
mozgalomnak köszönhetően a nyelvújítással egy időben 
zajlott, ami jelentős mértékben megkönnyítette a szakmai 
nyelvezet kialakítását.

A teljesség jogi szempontú feltétele volt az a folyamat, 
melynek eredményeként a feudális-rendi joggyakorlat
ból a társadalmi igényeknek megfelelően kibonthatókká 
lettek az egyes jogágak. A jogágazatosodást megelőzően 
hiábavaló elvárás lett volna a kifejezéshasználatok elkü
lönülése, a szakterminusok pontosítása, definíciók rög-
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Eötvös József
(1813. szeptember 3.-1871. február 2.)

zítése, a terminológiai kérdések tisztázása. Közismert, 
hogy a magyar közjog keretei a rendi alkotmányvédő 
harcok, másrészről a Habsburg-dinasztia legitimációs 
törekvéseinek eredményeképpen már a 16-17. század
ra körvonalazódtak.17 A büntetőjog jogágazatosodása a 
18. században következett be, párhuzamosan a büntető 
törvénykönyvek megalkotására irányuló szándékok- 
kal.18 A kereskedelmi jog a 18. és 19. század fordulóján 
stabilizálódott.19 Amihez az utolsó pillanatig nem enged
te a nemesség közel férkőzni a reformjogalkotást, az a 
törvénykezés és a rendi magánjog20 volt, mert ezekben 
látta befolyásának legfontosabb garanciáit. Így az úri
szék eltörlésére, csakúgy, mint az ősiség felszámolására 
1848-ig várni kellett.21

A börtönügy fókuszponttá válására (a fenyítőházi moz
galom kibontakozására) 19. századig várni kellett. Ma
gyarországon a 18. században a szabadságvesztés-bün
tetésnek csupán gyakorlata volt. Elméleti munkásai, a 
börtönüggyel tudományosan foglalkozók nem akadtak, 
amit megmagyarázott egyfelől a büntetőjogi jogágazato- 
sodás kései időpontja, de legalább ilyen lényeges volt a 
tömlöcügy sokszorosan alárendelt szerepe a büntető pra
xisban. A szabadságérték hiánya, a bűnelkövetőkről val
lott, általánosan uralkodó felfogás nemhogy szükségtelen
né tette az idevágó gondolkodást, de kifejezetten ellene 
hatott. Ha fel is bukkant olykor egyik-másik munkában a 
börtön (mint a valóságban létező, igaz, főként a nemtele- 
nekere alkalmazott szankciónem), nem képezte integráns 
részét a büntető elméletnek. Ezen nem változtatott a Do- 
mus Correctoria megnyitása sem; a szegénységgel kap
csolatos -  főként rendészeti irányultságú -  gondolkodás 
nem lépte át a dologházakra vonatkozó politialis elképze
lések határait.
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Pulszky Ferenc
(1814. szeptember 17.-1897. szeptember 9.)

Az áttörés a reformkorban következett be. Most sem 
szakmai forrásból indult a kezdeményezés, hanem jellem
zően politikai kérdésként bukkant fel a tömlöc a magyar 
politikai közbeszédben. A magyar liberálisok a tömlöcöt 
mint a régi rend egyik meghatározó szimbólumát kezel
ték, s annak eltörlését, illetve megjavítását politikai jel
szóként tűzték zászlajukra. Így azután a börtönről mint 
intézményről, illetve mint szankcióról való gondolkodás 
erős politikai felhanggal a politikai zóna termékeként ke
rült a társadalom elé. 22

Szerb Antal jellemzi úgy az 1832-36-i országgyűlésen 
baráti társasággá formálódó előkelő származású (Eötvös, 
Szalay, Kuthy, Pulszky, Henszlmann Lukács és Trefort 
alkotta) írói kört, a harmincas évek országgyűlési ifjúsá
gát, mint az elmélet és kritika irányába nyitó, a roman
tikus nemzedék költői lendületét intellektuális keretbe 
záró „gondolkozó, tanuló, gyűjtő, rendszerező, kultúra
közvetítő nemzedék”-et.23 Kevés szót veszteget rájuk: 
mint mondja, kevésbé alkotó, mint inkább elmélkedő, az 
intellektuális regényben kiteljesedő generáció az övék. 
Éppen ez az intellektualizmus az, ami Eötvöst és társait a 
politikai reformok frontjára vezette, s mely lehetővé tette, 
hogy a nagy átalakulás égető kérdéseit ne puszta költői 
hevülettel, hanem szakmai elmélyüléssel legyenek képe
sek kezelni.



Jog
történeti szemle'*— '

3. A börtönügyi tudományosság 
megjelenése

Hazai börtönügyi irodalmunk alapjait az a külhonjáró 
mozgalom rakta le, mely az 19. század első harmadának 
utazási lázában fogant. A börtönügy magyar úttörői kül
földi élményeik hatására vetették papírra elgondolásaikat. 
Bölöni Farkas Sándor24 észak-amerikai utazásának tanul
ságait útinaplóba foglalva, mintegy mellékesen tért ki az 
általa meglátogatott fegyintézetek állapotaira, akárcsak 
nyugat-európai körútja hatása alatt Szemere Bertalan25. 
Eötvös Angliából hazatérve fogalmazta meg a Szegénység 
Irelandban című munkáját, melyet hamarosan követett a 
Fogházjavítás. Szemere Bertalan jól ismert műve, az Uta
zás külföldön elkeseredetten szólt tömlöceinkről. 1837-es 
útja alkalmával volt módja megtekinteni a kontinens leg
korszerűbb büntetés-végrehajtási intézeteit. Megfordult 
Párizs, London, Edinburgh,
Glasgow fegyházaiban, járt a 
korszerű porosz fegyintézetek
ben. Párizsban kilenc tömlöcöt 
és két „táplakot” (hospice-t, 
szegényházat) látogatott meg.
Ő már ennek alapján kísérlete
zett az intézetek tipizálásával 
is. Műve kiválóan érzékelteti a 
magyar börtönügyi terminoló
gia bizonytalanságait és kiala
kulatlanságát: a magyar javító
ház, fegyencek dolgozóháza, 
fog- és fegyház, árestum, töm- 
löc szavak között nemigen ta
lált megfelelőt elbeszéléséhez.
Kénytelen volt a börtönügyi 
szóhasználat tétovasága folytán 
szinte szinonimaként váltogat
ni ezeket. Beszámolt azokról az 
intézetekről (a vádlottak házai
ról), „melyekben a még el nem 
ítéltek tartatnak, s újabb tör
vények által nem tömlöcznek, 
mert ez becstelenítő név, hanem csak »házaknak« nevez
tetnek”. A Maison de depot, a Maison d’arrét és a Mai
son de justice az ún. „fenyítéki” fogházaknak volt egyik 
csoportja. Másikba az elmarasztaltak börtönei soroltattak, 
a Roquette utcai gyermekintézmény, a Saint-Lazarre a 
nők és a Sainte-Pélagie a férfiak számára. Franciaország 
fővárosában nagyobb fegyelmet szentelt azonban az ál
tala „polgári” fogházaknak nevezett intézményeknek, az 
„adósok börtönének”, az „apai fenyítéket szenvedők” há
zának és az őrültek házának.

A kibontakozó tudományos szakirodalomnak jelentős 
ösztönzés volt a magyar Tudós Társaság 1839-ben közzé
tett pályázata: „Határoztassék meg a büntetés értelme és 
célja; adassanak elő annak biztos elvei, s ezekhez alkal
mazható nemei; fejtessék meg, találhat-e köztük helyet a 
halálbüntetés, és mely esetekben, miképpen és mily siker
rel gyakoroltatott ez a régi és újabb népeknél, különösen

hazánkban.” A pályázati lehetőség megmozgatta a fiatal 
liberális értelmiség (de legalább ilyen mértékben a töm- 
löcüggyel hivatalosan foglalkozók) fantáziáját, s a magyar 
büntetés-végrehajtás tudományának alapműveit köszön
hetjük e kiírásnak.

Mint ismeretes, a börtönügyi szakirodalom két irány
ban bontakozott ki. Néhány mű a nyugat-európai és 
észak-amerikai börtönrendszerek és fegyintézetek tanul
mányozásából eredő tapasztalatokat szűrte le. (Többek kö
zött Bölöni Farkas Sándor, Gorove István, Szemere Berta
lan, Tóth Lőrinc kezdeti munkái.) Ezek az írások azonban 
a tünetek jelzésén alig jutottak túl. Amikor szerzőik szem
besültek a modern börtönkoncepciók és gyakorlat isme
retében a magyar viszonyokkal, alig voltak képesek töb
bet adni, mint az elrettentő kép reprodukcióját. Miután a 
hazai fogházjavítóknak pozitív tapasztalatok nem állottak 
rendelkezésre, ezeknek a munkáknak jelentős része kriti- 
kai-feltáró jellegű volt. Munkáikban nagyobb részt fog

laltak el a feudális állapotok áb
rázolásai, mint az új koncepciók 
kifejtése. De hiszen logikus ez: 
az új kiépítését meg kell előznie 
a régi kritikájának.

A lassan bontakozó tudomá
nyosság a politikai propaganda 
hatására országos mozgalommá 
szélesedett. A fogházjavítók po
litikai szempontból a tömlöcöt, 
mint a rendi társadalom jelké
pét, szakmai okokból pedig a 
feudális tömlöcügy gyakorlatát 
és mindennapi kereteit tagad
ták. Optimisták voltak, lelkesek, 
vadonatújat követeltek minden 
kérdésben. Szekfű Gyula írta 
róluk értékelésében: „Mivel
az akkori viszonyokat az em
beri méltóság szempontjából 
tűrhetetlennek látták, sok vo
natkozásban tabula rasa-t akar- 
tak ”26 S ezzel kezdetét vette a 
nagy adaptációs kísérlet. Vajon 

a magyar jogász társadalom, a tudomány művelői és a 
gyakorlati szakemberek képesek lesznek-e elfogadtatni 
napnyugat modern eszmerendszerét és meghonosítani a 
korszerűbb gyakorlatokat a büntetés-végrehajtási praxis
ban? Jellemző megközelítésük, hogy a megcélzott mo
dernizációt új alapokra kell építeni, a börtönügy kérdé
sét ezért szinte tisztán szellemi oldalról közelítették meg.
A nyugati modellek alapján vázolták fel elképzeléseiket, 
törekedve a tökéletes modell realizálására. Politikusok 
voltak, reformerek, társadalmi gondolkodók, nem pedig 
tömlöcfelügyelők, rendőrök, kapitányok, kriminológusok.
Ez segített abban, hogy magyar talajba plántálják a nyu
gati eszméket: A szerzők kisebb-nagyobb tapasztalatai
kat összekapcsolták a „nyugati” modellek ismertetésével, 
apróbb javaslatokat téve a hazai végrehajtás mikéntjére.
A szakmai vitában lényegében csak a hallgató szisztéma 
és a magánrezsim hazai hívei törtek lándzsát -  külhoni
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munkák ellenérveit ismételgetve. Ennek ellenére e moz
galom eredménye lett jó néhány új elv meggyökereztetése 
hazánkban, miként a munkáltatás általános elfogadása és 
kötelezése, a szabadságvesztés-büntetés megtisztítása a 
dehonesztáló hatásoktól, a börtönfunkciók szétválasztá
sa, a rezsimek megismertetése, a fogvatartottak bizonyos 
osztályozása, a rabjogok korlátozott tárgyalása. A fogház
javítók állást foglaltak a rabsegélyezés mellett, s új, egész
séges börtönök építéséért szálltak síkra, a legmodernebb 
megoldások és a börtönügy legújabb eredményeinek fi
gyelembevételével.

A büntetés-végrehajtás hosszú 19. századában jelentek 
meg az első átfogó rendelkezések, törvényi szabályozá
si kísérletek, börtönrendeletek, végrehajtási szabályok, 
házszabályok. Az 1792.27, illetve 1795. évi28 büntetőkó
dex-tervezet néven közismert munkálat büntetési rend
szere a carcer két fokozata mellett már a domus correc- 
toria (javítóház, dologház) alkalmazását is tervbe vette. 
1843-ban újabb törvénykönyvjavaslat született, ezúttal a 
büntető törvénykönyv szerkezetéből kiemelt önálló bör
tönügyi törvény. Ez a plánum, ahogyan Pulszky Ferenc29 
följegyezte emlékirataiban: 
az összes elérhető európai 
büntető törvénykönyv és 
börtönszabály áttanulmányo
zásával megszületett büntető 
anyagi javaslat és börtönügyi 
plánum Európa „csúcsmi
nőségű” jogalkotási terméke 
lett. Igazi, eszmei munka volt, 
mely nem az adott feltételek
ből indult ki, hanem a tisztán 
megfogalmazott princípiu
mokból, a világ leghaladóbb 
tanaiból és elvi tanításaiból.
Ennélfogva a törvényjavaslat 
konzisztens, logikusan felépí
tett, világos mű lett. Előkészí
tése során folytatták le az első 
összefüggő és részletes vitát 
a börtönrendszerről. A hosz- 
szú elvi polémia eredménye
ként az előkészítő deputatio 
és az országgyűlés is a ma
gányrendszer mellett tette le 
a voksot. Mint ismeretes, ez 
lett veszte is: a financiális le
hetőségek számbavétele után 
a lényegesen drágább magányrendszerű építkezésekre 
nem látott lehetőséget a felsőtábla, s így előbb csak minta
börtön felállítására redukálta a tervet, utóbb a kancellária 
ugyanerre hivatkozva mellőzte a törvény továbbterjeszté
sét szentesítésre. Ezt követően a forradalmi események és 
a szabadságharc fontosabb kérdésekre koncentráló irányí
tása elterelte a figyelmet a börtönügy szabályozásáról.

A magyar reformkor, az 1848-as forradalmi mozgal
mak az európai liberalizmus hatása alatt érlelték a polgá
ri átalakulás magyar modelljét.30 A börtönviszonyokban 
ugyan alapvető fordulatot nem hoztak, a Deák Ferenc 
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igazságügy-miniszter által kibocsátott börtönügyi ren
delet azonban már a modern polgári börtönügy jogi sza
bályozásának előképét rajzolta meg.31 Az önkényuralom 
állama pedig nemcsak a diktatórikus módszerekkel, a ma
gyar szuverenitás megvonásával, hanem a magyar keres
kedelmi és magánjog korszerűsítésével, modern büntető
jogi elvek intézményesítésével is jellemezhető. Ebben az 
időszakban vált általános büntetési nemmé hazánkban a 
szabadságvesztés-büntetés, és ennek megfelelően ekkor 
épültek fel a magyar börtönügy alappilléreit jelentő orszá
gos fegyintézetek is.

4. Viszonyítások

Az a folyamat, melyben a magyar börtönügyi tudomá
nyosság megszületett, jellemző formája volt a kelet-kö- 
zép-európai államok jogfejlődésének, a szélső nemzeti 
létből következő ciklikus megújulásoknak és modernizá
ciós minták adaptációjának. Ahogyan kereszténnyé váló 
magyar államiságunk 11. századi történetében a latin

kultúrkör alkotmányos, mű
velődési, politikai, diplomá
ciai és jogi intézményeinek 
átvétele szervezett rendben 
történt, úgy ismétlődött meg 
ez a szervesülés évszázadról 
évszázadra. Nyugat-Euró- 
pa „keleti peremén” (Szűcs 
Jenő) „aránytalanul nagyobb 
szerep jutott a »felülről« való 
átrendezésnek, mint a struk
túrák kiformálódásának ere
deti színterein”. Ez a társada
lomreformáló „irány” végül 
is mindmáig fennmaradt; e 
régió államainak, a „periféri
ának” (Kulcsár Kálmán) min
dennapos politikai feladata a 
modernizáció. A modernizá
ció lényege „annak az ellent
mondásnak a feloldása, mely 
a centrum-társadalmak törté
netileg szervesen kibontako
zott fejlődésének jelenségei
ből következő kihívások, és a 
periféria-társadalmak szerves 
fejlődését megbontó és eltérí

tő, a centrumból fakadó kihívásokra adandó válaszkény
szerek között kialakult”. Így azután a felzárkózási kísér
leteknek a középkortól a felvilágosult abszolutizmuson 
keresztül a polgári átalakulásig nagy szerepe volt a keleti 
„peremzóna” (Kosáry Domokos) életében. A joghistóriá
nak a modernizációs folyamatok támogatásában múlha
tatlan szerepe van, hiszen a jogi emlékezet fenntartásával, 
a tudományosság, a gyakorlati tudások, a processusok, a 
technikák őrzésével, gondozásával és alkalmas helyzet
ben történt felidézésével lényeges minőségi biztosítékokat 
nyújthat a jogrendszer alakítói számára.32

Deák Ferenc
(1803. október 17.-1876. január 28.)
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A magyar börtönügy históriája a sikeres harmonizáci
ós folyamatoknak, a modernizáció érdekében folytatott 
heroikus küzdelmeknek a története. A joganyag tanúsága 
szerint a jogszabályokban időről időre a korszerű euró
pai szellemiséget és jogi szabályozást befogadó magyar 
börtönügy mindenkori feladata volt a technikai feltételek 
hozzáigazítása a magyar börtönügyi tudomány és a jog
alkotás által közvetített követelményekhez. Ezt a feladatát 
rendre elvégezte. Így történt a reformkorban is.

A német-osztrák közvetítéssel Magyarországig is elju
tó (amszterdami) fenyítőházi alapmodell mintája alapján 
Szempcen nyílt meg az első országos intézet, mely akár 
forrása és kiindulópontja is lehetett volna a magyar bör
tönügyi megújulásnak. 1770- 
ben gróf Eszterházy Ferenc 
magyar kancellár adományának 
köszönhetően 1772-ben Szemp- 
cen megnyílt egy valóban kor
szerű, (legalábbis alapító do
kumentumai szerint) európai 
léptékkel mérve is modern fe- 
nyítőház. A Domus Correctoria, 
az amszterdami és északnémet 
dologházak eszméjét magyar 
talajba ültető elképzelés termé
ke volt, ám a délnémet-osztrák 
szűrőn közvetített szemlélettel.
Ez pedig már a kezdet kezdetén 
tudomásul vette az intézet feltöl
tését kriminális elemekkel, ami 
a feudális társadalomban egyet 
jelentett a tömlöcviszonyok be
szivárgásával és a „becsületes 
karakter” elveszítésével. Hiába 
a munkára alapozott, lelki gon
dozással egybekötött egészsé
ges ellátásra, egészségügyi gon
doskodásra épülő koncepció: a 
halálbüntetésről kegyelemből 
életfogytiglani sza
badságvesztésre vál
toztatott büntetésüket 
töltő, az osztrák tarto
mányokból Magyar
országra „exportált”, 
súlyos bűnelkövetők 
adták meg az intézet 
fő hangsúlyait. Ez, 
és a felvilágosult ab
szolutizmus feudális 
felfogása érvényesült 
abban a döntésben 
is, melynek eredmé
nyeként 1780-ban az 
intézetet Tallósra te
lepítették, az addigi 
árvaház helyébe, egy 
nedves, hovatovább lakhatatlan, javíthatatlannak ítélt ro
zoga épületbe. A továbbköltöztetés szinte már törvény-

szerű: a szegedi vár fogadja be 1785 és 1831 között a 
javítóházat. Az eredeti koncepció már eltűnt, helyébe a 
kazamaták mocska és levegőtlensége jellemezte tömlöc- 
viszony lépett.

5. Jogharmonizáció -  
jogmodernizáció

Az európai fejlődés és a magyar harmonizáció kérdéskö
rét vizsgálva, évezredes történeti tapasztalat birtokában 
állítható: ebben a folyamatban a politikai elitek, az állam

vezetések mindenkor egyik leg
kézenfekvőbb eszköze volt a jog 
a modernizáció sikeres végre
hajtásában. Aligha tévedünk te
hát, ha úgy fogalmazunk, a bün
tetés-végrehajtási jog fejlődése 
organikus kapcsolatban állt a 
modernizációs erőfeszítésekkel.

A modernizáció a 19. szá
zad börtönügyének vonatkozá
sában két nagy területen fogal
mazott meg döntő kihívásokat 
és körvonalazott lényeges fel
adatokat. A felzárkózás, a világ 
(de főleg Európa) haladó esz
méihez mindenekelőtt a jogi 
szabályozás harmonizációját 
igényelte. A szabályozás körüli 
viták, a kibocsátott rendelkezé
sek, majd törvényi rendezések 
előbb-utóbb kiváltották a bün
tetés-végrehajtás technikai fel
tételrendszerének kimunkálását 
is. Kezdetben a két modernizá
ciós pálya históriája egymástól 
függetlenül alakult: az uralko

dói akarat és az or
szággyűlés reform
lendülete leginkább a 
jogalkotásban fejező
dött ki, a börtönügy 
feltételrendszere csak 
utóbb, a szabályozás
nak megfelelően ala
kult ki.

Szinte már köz
helyszámba menő 
tapasztalat, hogy az 
adaptációs technikák 
ismerete és rutinszerű 
alkalmazása alapve
tő feltétele a sikeres 
modernizációs akci
óknak. A sikeresség

hez elengedhetetlen a történeti „környezet” ismerete, az 
alapok és a feltételek összegzése, az általános jogfelfogás
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értelmezése, a társadalom vélekedésének megismerése 
és figyelembevétele, az ellenható tényezők számbavéte
le. S mivel a hazai jogtudósok és professzorok főként a 
hazai jog rendszerezésével és magyarázatával voltak el
foglalva, s mivel a modernizációs interpretáció korszaká
ban, az európai centrumhoz történő fölzárkózás liberális 
lendületében főszerepet az adaptáció játszott, a politikus 
szakjogászok túlnyomó fölénybe kerültek a jogbölcsele- 
tet képviselőkkel szemben. A jogtörténetnek pedig megint 
csak a régi feladat jutott: azt vizsgálni, hogy a kodifikáci- 
ós folyamatban megtestesülő politikai-jogi akarat milyen 
mélységig volt képes eljuttatni a jogi praxisba a szándé
kot, hogyan realizálódott a jogalkotói intenció.

Rövid távon mondhatnánk: vajmi kevéssé. A politikai 
események, az alkotmányos átalakulás diétabéli küzdel
mei, az új politikai irányok vetélkedése, a megnyílt táv
latok, majd a szabadságharc elterelte a figyelmet a bör
tönügy immáron kevésbé lényegesnek tűnő kérdéséről. 
Ahogyan a politikai mozgalom igényei keltették fel az 
érdeklődést a tömlöcállapotok reformja iránt, ugyanúgy 
a politikai figyelem változásai miatt fordult el az érdek
lődés a témától. Ennek eredményeként, a sikertelen tör
vényjavaslat elbukását követően lekerült napirendről a 
börtönügyi tematika. S nem csak a jogalkotásban, de a 
büntetés-végrehajtás technikai feltételeinek kialakításá
ban is megállt az idő. Néhány kisebb helyi (vármegyei) 
kezdeményezést leszámítva a negyvenes évek hagyatéka 
a 18. századi tömlöcrendszer továbbélése a kiegyezés ko
rára; az országos fegyintézet hiánya, a börtönállapotok el
maradottsága.

Miután az 1848/49. évi szabadságharc leverése után 
bevezetett diktatórikus kormányzat a magyar közigazga
tást és igazságszolgáltatást osztrák belügyként tekintette, 
osztrák közigazgatás, osztrák mintájú börtönrendtartások 
jellemezték a korszakot. Az 1852. évi osztrák Strafgesetz 
és annak kísérő rendeletei a legközvetlenebb, legdirek- 
tebb ”jogharmonizációt” valósították meg: Magyarorszá
gon életbe léptették az osztrák büntető jogszabályokat Az 
1852. évi Strafgesetz az osztrák büntetőjogban az 1803. 
évi büntetőtörvény óta amúgy polgárjogot nyert szabad
ságvesztést a halálbüntetés mellett fő büntetési nemé tette. 
Az osztrák kormányzatnak azonban szembe kellett néz
nie azzal a helyzettel, hogy Ausztriával ellentétben, ahol 
a fegyintézetek és dologházak átfogó, az egész országra 
kiterjedő hálózata funkcionált, Magyarországon ennek 
halvány nyomait sem lehetett felfedezni. A vármegyei és 
városi tömlöchálózat jellemezte a magyar börtönügyet. 
A Habsburg-kormányzatnak most kellett tehát bepótolnia 
a korábbi tétlenség keletkeztette hiányt évszázados mu
lasztást pótolva néhány esztendő alatt létrehozni legalább 
az országos fegyintézetek hálózatát. Így jött létre a jelen
tős számában még a 21. században is működő hálózat: 
Illaván, Lipótváron, Vácott, Munkácson, Márianosztrán, 
Nagyenyeden, Szamosújvári, Lepoglava és Zágráb fegy- 
házai.33

Az új magyarországi fegyházak egy kivételével koráb
bi, más célú, úgynevezett egyetemes intézet keretein be
lül létesültek. Az általánosság tette hasonlatossá a téboly
da, az árvaház, a kollégium, a kolostor, a kaszárnya és a 
börtön formai külsőségét: az elzártságot, a fegyelmet, a 
szabályozottságot. Egy pillanatnyi kétely sem merült fel 
a börtönügyi kormányzatban a helyes megoldást illetően: 
már nem működő egyetemes intézmények falai közé tele
píteni a börtönt. Az osztrák börtönügyben egyenesen alap
vető elv szintjére emelkedett az egyházakkal és rendekkel 
kialakított szerződéses kapcsolat a büntetés-végrehajtás
ban. S ez a kényszerű architekturális szemlélet, benne a 
technikai hagyatékkal és a kényszerű rezsimmel öröksé
gül maradt a kiegyezéses kormányzatra.

*

Ilyen tapasztalatok után, ha a magyar alkotmánytörté
netet és/vagy joghistóriát kutató, előadó egyetemi tanár 
szembe találkozik a nagy kérdéssel: hol is a jogtörté
net-tudomány helye, s mi a funkciója (úgy a tudomá
nyok rendszerében, mint) a jogászképzés rendszerében, 
körvonalazódik a válasz. A jogtudománya jogtörténetet 
valahová a történettudományok és a jogtudományok ha
tármezsgyéjére helyezte. Oda, ahol a 20. századi első fe
lének állapotait jellemezve így írt Degré Alajos, amikor 
úgy fogalmazott, hogy „az eseményeket, az életet néző 
történészek és a jogszabályokat kutató jogászok... mint 
két ellenséges tábor álltak szemben egymással. Jobb 
esetben csipkedték egymást, rosszabb esetben tudomást 
sem vettek egymásról. Köztük mind szélesebb lett a ha- 
sadék. Egészséges viták a problémák tisztázására nem 
indultak. ”34 Eckhart Ferenc jogtörténetről adott megha
tározása szerint jog és történelem nem szétválasztható 
kategóriák. „A jogtörténet egyrészt valamely nép jogi 
biográfiája, másrészt az általa alkotott jogrend törté
nete, ami nem biografikus, hanem rendszerező anyag; 
mindkettő legalább olyan fontos a történetírás, mint a 
jogtudomány számára. ”35 Eckhart ezzel a kéznyújtással 
sokat tett a jogászok, jogtörténészek és történészek ösz- 
szebékítéséért. A történelemtudomány szövetsége pedig, 
melynek nagyköveteként a történész Eckhart a jogtörté
net-tudományt művelte, esélyt adott a racionális együtt
működésre, s arra a következtetésre vezetett, hogy a 
jogtörténet csak interdiszciplinárisan művelhető. A jog
történésznek egyszerre kell állnia a történettudomány 
pozitivista feltáró-elemző és a tételes jogtudományok 
realista-racionalista elvárásainak hatása alatt. Képviselői 
többnyire történettudományt is művelő jogászok és jogi 
problémákat is kutató történészek. Ezzel a munícióval 
felvértezve képesek arra, hogy a jog történeti jelenségé
nek azon intézményeihez (azok szabályozásához, kodi
fikálásához, hatásmechanizmusának felderítéséhez) ada
lékokkal és a tételes jogot művelők számára tanácsokkal, 
magyarázatokkal szolgáljanak.
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I. A jogtörténet kettős élethez vezet

A jogtörténet (historia juris, histoire du droit, storia del 
diritto, legal history, historie práva, istorija prava, jog 
történelem... stb.), mint ahogy már neve is mutatja, egy
szerre két tudományos diszciplínához tartozik: a jogtudo
mányhoz és a történelemtudományhoz. Azaz egy olyan 
interdiszciplináris tudomány családjába tartozik, amit 
jogászok és történészek, mindenekelőtt azonban külö
nösen képzett és specializált jogtörténészek művelnek. 
A jogtörténet lehorgonyzása ezért mindkét anyadiszcip
línában szükséges és természetes, így semmi esetre sem 
szabad kizárólag és egyoldalúan a kettő közül az egyiket 
elsajátítani. Ez szükségszerűen a kutatási távlatnak mind
két szóba jövő tudományág egyikére történő szűkülésé
hez vezetne -  nem is beszélve arról, hogy ekkor mindig 
csak a jogtörténet anyagának részaspektusait ragadnák ki 
és kutatnák. A hiteles, jogtörténetileg orientált módszerek
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és kérdésfeltevések szükségesek ahhoz, hogy a jog és a 
történelem között olyan diskurzust lehessen fenntartani, 
amely mindkét tudomány számára gyümölcsöző. Termé
szetesen ez nem zárja ki azt, hogy a historia iuris ingá
ja  egyedi esetben és személyes hajlam alapján és/vagy
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