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Szerelmetes barátaim, imádkozzunk ezen szegény em
ber leikéért, kit az Úr ezen a napon ennek a hamis 
világnak tömlöcéből kimentett! A felszólítás szö

vege az 1192 és 1195 között keletkezett egyik legrégibb 
kéziratos nyelvemlékünk, a Halotti beszéd és könyörgés 
egy mondatának szabad átírása. Az eredetei textus világos 
bizonyságát adja annak, hogy tömlöc szavunk a 12. szá
zad végén már része a hétköznapi beszédnek is. („kit vr 
ez nopun ez homus vilag timnucebelevl mente.. .”2 A töm
löc tartalmi jellemzői e rövid mondatban is egyértelműek 
és világosak: a fogság, bezártság, korlátozás egyfelől, a 
szabadulás/szabadítás, kimentés, mentés valami rosszból 
másfelől. Az ősszláv „sötét” melléknévből származtatha
tó, a különféle szláv nyelvekben szereplő temnica, tamni-
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ca, tyemnyica ( = sötétség) ősi jövevényszóként igazodott 
bele már a korai magyar jogi szaknyelvbe is.3 A közép
korban a tömlöc kifejezés megerősödött, és több bizony
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ság szerint is állandó elemévé vált a büntetőpraxisnak, a 
jogi szakterminológiának. Kovács Ferenc összefoglalá
sában több hivatkozását olvashatjuk, melyben a carcer 
szinonimájaként jelenik meg. Mint például az ún. schlag- 
li magyar szójegyzékben4 (carcer -  temlecz [tömlöc]) 
vagy a gyöngyösi latin-magyar szótöredékben5 (thóm- 
lóch -  Carcer; tómlóchóz való eszköz -  Carcerarius quid 
ad carcerem pertinet; az tómlóche -  „Carcerarius, quod 
est carceris). A büntetés-végrehajtási praxis megerősítet
te az olyan fordulatokat, 
mint a „themlechbe vet
tet” (1550), „az tömlöcbe 
tartotta” (1555), „töm- 
löchbe wetnek” (1556),
„az thömlöchben zakad 
az nyakam” (1556) és 
„themlechbe zakazt- 
hom nyakokath” (1557) 
kifejezések esetében.6 
A 19. századra a tömlöc 
általánosan használt ki
fejezéssé vált, a szabad- 
ságfosztás helyének és 
végrehajtásának külön
féle elemeit is tükrözve.
Így az őrszemélyzetre 
bevett a tömlöctartó (car- 
ceris custos), a letartóz
tatásra, fogva tartásra a 
tömlöcözés, tömlöcöz- 
tetés (incarceratio). Még 
1868-ban is gyakorlatban 
voltak a tömlöc, tömlö- 
cöz, tömlöcbe zár, töm- 
löcre ítél kifejezések a 
börtön, fogház (bebör
tönöz, börtönbe zár stb.) 
szinonimájaként.7 A re
formkorban általánosan 
használt kifejezés volt a 
tömlöc, tömlöcök, sokkal 
kevésbé az egész épület, 
mint inkább a fogva tar
tó hely vonatkozásában, 
melynek oka lehet, hogy 
a tömlöc a vármegyeháza 
részeként funkcionált, te
hát a házon belüli egység 
megjelölésre alkalmaz
ták. „Önállósodása” ak
kor konstatálható, amikor 
az új építkezések meg
indulnak, s ettől fogva az 
új tömlöc szinonimájá
vá válik az új épületnek, 
jóllehet „az újonnan építendő új tömlöcök” megjelölés is 
fennmarad az iratokban. A tömlöcgyakorlat terminológiá
ja  már megelőlegezte a fogházjavító mozgalom eredmé
nyeképpen kibontakozó börtönügyi szaknyelv árnyaltsá-
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gát, miközben vele párhuzamosan erősödött meg a börtön 
kifejezés. Majd a bírói függetlenségről szóló törvény8 
végrehajtásával,9 az ügyészségek felállításával10 és az első 
magyar büntető törvénykönyvvel11 került csak lomtárba12 
a magyar büntetés-végrehajtás nyolcszáz esztendős kulcs
szava, melynek szívósságát jelzi, hogy napjainkban kons
tatálható csak végeleges elavulása.13

A tömlöc (és ezzel egy időben a carcer) jelenléte a 
büntetőpraxis nyelvezetében egyfajta bizonyság amel

lett, hogy a börtön intéz
ménye nem a 18. század 
terméke. (A „carcer” már 
az első Árpádok dekré
tumaiban megjelent.14)
A fogva tartás gyakorlata 
(legyen az eljárási vagy 
végrehajtási) a kriminális 
mindennapok része már 
a középkorban is. A ma
gyar börtönügy kezde
tei tehát nem előzmény 
nélkül, nyugati forrásból 
táplálkozó újdonságként 
rögzíthetők a 18-19. szá
zadban, hanem egy félév
ezredes gyakorlatra épülő 
tapasztalat és ennek meg
felelő terminológia állt a 
fogházjavítók törekvései 
mögött.

A börtön nyelvi értel
me sokszínűen alakult 
az idők folyamán. Az ár
nyalásra lehetőséget adó 
kifejezések sokszor egy
másba mosódnak, szino
nimaként bukkannak fel 
a szóhasználatban. A 15. 
századig a magyar nyelv
ben a börtön szó még a 
„berten azaz preco, pare- 
co, proszlo” értelemben 
használatos.15 A börtön 
szó eredeteként a nyelv
tudomány a „kikiáltó, ki
hirdető (bordó, bördő)” 
gyököt fogadta el, miután 
sok helyen a hirdetmé
nyeket általában felol
vasó, kikiáltó hirdette ki 
az ítéleteket is. Gyakran 
a bördö egyben tömlöc- 
tartó is volt. Az 1860-as 
években e tisztség Érsek- 
újvárott még létezett.16 

Ebből a funkcionális kapcsolatból eredt, hogy a börtön és 
a hóhér (berten) fogalmak is lefedték egymást, a hóhért is 
e néven szólították, ami nyilván a hóhér egyik funkciój a (a 
foglyok őrzése, tortúra végzése) nyomán alakulhatott ki.17

Amszterdami fenyítőház
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A börtön, a kivizsgálandó ügy gyanúsítottjának őrzőhe
lye adott otthont a kínzókamráknak is, a börtön gyakran a 
tortúra színhelye is lett. Sokhelyütt a tömlöc a hóhér keze
lésébe került. Miután a tömlöc sok esetben a hóhér házá
ban volt, nem véletlen, hogy a magyar börtön elnevezés is 
e gyakorlatból származik: a hóhér, a „berten ” kölcsönözte 
nevét az általa őrzött helyiségnek.18 A börtön elnevezése a 
17. századra vált általánossá, igaz, ekkor még csak a bakó 
szinonimájaként.19 A tömlöcöt felügyelő „berten” elneve
zése idők folyamán azonossá vált magával a helyiséggel.20 
Így a börtön kifejezés megfelelője (akárcsak a tömlöcé, a 
carceré) az a hely, zárt tér, ahová a rabot bezárják, s ahol 
a bakó vagy a berten őt őrzi. (Kassán 1646-ban már „az 
bertenházban levő felház” megépíttetéséről döntöttek a 
város urai.21)

Igaz ugyan, hogy az 1847-es Törvénytudományi Mű
szótár22 szerint a tömlöc, börtön, rabház, sőt fogház jelen
tése még ugyanaz, s a magyar nyelv még 1868-ban is azo
nos értelemben alkalmazta a börtön, a fogház és a tömlöc 
kifejezéseket,23 de a büntetés-végrehajtással kapcsolatos 
fordulatok gazdagsága megelőlegezte a majdani árnyalt 
tartalom kifejezésrendszerét.

A vármegyei reformkori hivatalos szóhasználatban 
meglehetősen egységes terminológiával találkozhatunk. 
Az épületet, melyben a rabokat fogva tartották két, egy
mással egyenértékű kifejezéssel határoztak meg: a „fog
ház” és a „tömlöc” szavakkal. A két terminus semmiféle 
további tartalmat nem hordozott, s alkalmazásuk nem kö
tődött sem formai, sem tartalmi szempontokhoz. Ugyan
csak nem tettek kifejezésbéli különbséget a vármegyei, 
illetve az uradalmi tömlöcök között. Zala vármegyében 
a munkavégzés céljára újonnan emelt, s a közmunkán 
éveken át dolgozó rabok elhelyezésére szolgáló épü
let megnevezése éppúgy „tömlöc”, mint a várban fenn
álló megyei intézményé.24 A Vas vármegyei közgyűlési 
jegyzőkönyvek és iratok tanúsága szerint a börtön szó 
hivatalos felbukkanása csak 1840-ben rögzíthető. Addig 
általában rabokról, a rabok ügyéről, rabok kápolnájáról 
szóltak. A fogvatartottak egyöntetű megnevezése „rab”, 
„rabszemély” volt, függetlenül attól, hogy elítélt vagy 
ítéletre váró, hogy rövidebb időre került börtönbe, vagy 
tizenöt esztendős büntetését töltötte. (Nyelvünkben a rab 
török hódoltság kori jövevényszó, szláv eredetű ’rob’ = 
rabszolga, szolga értelemben, jelentése: fogoly, börtönbe 
zárt személy.)25 A személyzet megjelölésére nem alakult 
ki egységes terminológiai fordulat, de úgy tűnik, a tömlöc 
felügyeletét általában hajdúk látták el, megkülönböztetve 
az „úti hajdútól”, „a botos embertől”, a pandúrtól és a főis
pán, illetve az alispán rendelkezésére álló vármegyei kato
náktól. A korabeli szóhasználatában a bertenes (börtönös), 
rabvigyázó, tömlöctartó, fogházőr is előfordult.26

Azután megjelentek az új színek és szóváltozatok, aho
gyan a javítóházi mozgalom eredményeként a megyékben 
megkezdődött a börtönök reformjának kora. Megjelentek 
a rabmunkáltató házak, dolgozó házak, előfordult a ’dol- 
goztató ház’, ’dolgozó intézet’, ’fenyítő dolgozóintézet’, 
a ’munka intézet’, a ’Megyei Munka Ház’, ’rabok dolgo
zóháza’ is, mely a tömlöchöz kapcsolódó műhelyek, mű
helyház neve volt.27 A változó terminológia egyértelműen

jelöli a bizonytalan szóhasználatot és a helyét kereső gya
korlatot.

A börtön szó a magyarban csakúgy, mint a legtöbb 
nyelvben, lassan lelte meg stabil jelentését. Ennek ered
ményeként a börtön volt általában az az épület, hely, 
ahová valakit bezárnak, de börtön lehet a megnevezése 
a büntetésnek is, melyre valakit elítélnek, sőt a bünte
tés-végrehajtási szaknyelvben a szabadságvesztés-bün
tetés realizálásának egyik fokozataként is megjelent. 
(A köznyelvben pedig szinonimájává vált általában a 
szabadságfosztásnak.)

1770. augusztus 20-án kelt levelében Gróf Esterhá
zy Ferenc kancellár szempci birtokain található telkét és 
épületeit ajánlotta fel egy országos fenyítőintézet alapítá
sához. 28 A tömlöcrendszer ellenében létesítendő fenyítő- 
ház Magyarországon nem helyi megoldásként bukkant 
fel, hanem tipikusan a központi elképzelések részeként. 
A tömlöc a vármegye, az uradalom és a város szerves 
része, a fenyítőház a Helytartótanács kísérleteinek egyi
ke volt. Miután a fogház, fegyház, börtön, tömlöc fogal
mak a hagyományos büntetés-végrehajtás által többnyire 
foglaltak voltak, a fenyítőház, javítóház, alkalmanként a 
nyugati minta után dologház (és ezek keverékeként meg
határozott) elnevezésekkel igyekeztek kifejezni a börtön
ügyi szakírók és fogházreformerek azt a modellt, mely a 
modern börtönügyi tudományosság eszméit és alapelveit 
volt hivatva meggyökereztetni az országban.

A fenyítőház, javítóház kifejezések rapszodikusan je
lennek meg a szóhasználatban, erős a bizonytalankodás 
az ekkor még csak kialakulófélben lévő szakterminológiá
ban. A szempci, tallósi és szegedi intézetek iratanyagában 
leggyakrabban a Fenyítő Ház, Királyi Fenyítőház19 meg
jelölést alkalmazták, mellette a Büntető ház,30 Javítóház,31 
Királyi Javító Ház, Jobbító Ház,32 Megjobbító Ház,33 Job- 
bulásra Rendelt Ház,14 Fenyíték Ház,15 Császári és Királyi 
Fenyíték Ház,16 Domus Correctoria11 Domus Carreste- 
rialis, Korrektionshaus, Korrektionshof38 bukkant fel na
gyobb rendszerességgel. Ritkábban a Zucht- und Arbeits 
Haus.19 Oláh Miklós azt írja, hogy a nyolcvanas évek kö
zepétől az uralkodó rendelkezése alapján „a Zuchthaus 
Szegedin ” és a „Szegedi Fenyítőház” megnevezés is gya
korlatban volt.40

*

A tudományos nyelv a szaktudományok nyelvéből táplál
kozik. A szaktudományok (különösen a társadalomtudo
mányok) művelésének előfeltétele a megfelelő árnyaltsá- 
gú és elvontságú nyelvi kifejezésmódok birtoklása, mely 
csak akkor lehetséges, ha a szaknyelv tárgyául szereplő 
jelenség megköveteli a saját terminológiát és annak mély
ségét, részletességét. Vagyis, ha a társadalom érintett zó
nája igényli a saját kifejezési eszközök megkeresését és 
alkalmazását. Nemcsupán szűk körben, kevesek kirekesz
tő ismereteként, hanem széles körben értett és alkalmazott 
nyelvként. A börtönügy terminológiájának kibontakozása 
alkalmas példa ennek bizonyítására. A magyar börtönügy 
(mai nevén büntetés-végrehajtás) szaknyelve a 19. század 
húszas, harmincas éveiben teljesedett ki, de alapjai mesz- 
sze visszamutatnak a múltba.
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forrásanyaga alapján1

A
 tan u lm án y  a  n ép n y e lv b e n  és a  n ép i jo g tu d a tb a n  
v iz sg á lja  a  m o d e rn  h aza i jo g re n d  n éh án y  a lap fo 
g a lm án ak  és jo g e lv é n e k  m eg je lenésé t. P é ld ák  so- 

6 4

rán  k e resz tü l k ív á n ja  é rzék e lte tn i az t az  ada tgazdagságo t, 
am elly e l az 1 9 3 9 -1 9 4 8  k ö zö tti n ép i jo g é le tk u ta tá s  g y ű j
tése i h o zzá já ru lh a tn ak  a  sz im p ó z iu m  álta l g ó rcső  a lá  v e tt 
tém a  v izsg á la táh o z .

E g y  rö v id  k u ta tá s tö rtén e ti á ttek in tést és a  fo rrá sc so 
p o rt b em u ta tá sá t k ö v e tő en  a  v iz sg á lt fo g a lm ak , jo g e lv e k  
á ttek in tése  k ö v e tk ez ik  a g y ű jté s  k é rd ő p o n tja i és k o n k ré t 
p é ld ák  alap ján . A  tan u lm án y  a  szokás/hagyom ány, a  jo g -  
szokás/szokásjog , a  tö rvén y  fo g a lm ak  h a szn á la tá t e lem zi 
a  n é p i jo g é le tk u ta tá s  fo rrásan y ag áb an , k ité rv e  ezek n ek  a 
n ép i jo g tu d a tb a n  tö rtén ő  m eg je len ésé re , tü k rö ző d ésé re  is .2

A kutatásról, a forráscsoportról
M ag y aro rszág o n  a  ha rm in cas év ek b en  a  P ázm án y  P é te r 
T u d o m án y eg y e tem  N ép ra jz i In téze te , ille tve  az an n ak  k e 
re téb en  m ű k ö d ő  O rszágos T á j- és N ép k u ta tó  In téze t ve-


