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40 Koszovó 1999-ben az ENSZ 1244. számú határozata értelmében 
ENSZ-igazgatás alá került. A határozat kimondta ugyanakkor, hogy 
Koszovó Szerbia része. 2008. február 17-én a koszovói parlament 
kikiáltotta az állam függetlenségét. Azóta Koszovó függetlenségét 
a világ 108 országa ismerte el, közöttük van Magyarország, az EU 
tagállamainak nagy része és az Egyesült Államok.

41 A 2014. évi ukrajnai forradalom hatására a Krím félsziget 2014. 
március 16-án népszavazást tartott hovatartozásáról, amelynek során 
Oroszországhoz kívántak csatlakozni. A népszavazás hatására Krí
mi Köztársaság néven függetlenné vált a terület, amit Oroszország
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elismert, majd nemzetközi egyezménnyel csatlakozott a Krími Köz
társaság Oroszországhoz. Azóta is vitatott a terület hovatartozása, 
kevés állam ismerte el a krími népszavazás legitimitását, de a jelen
legi tényhelyzet szerint a terület Oroszországhoz tartozik.

42 Katalóniában régóta erős függetlenedési törekvések vannak Spa
nyolországtól. 2014-ben a katalán kormányzat véleménynyilvánító 
népszavazást tűzött ki a kérdésről, amit a spanyol alkotmánybíró
ság döntése ellenére megtartottak 2014. november 10-én, és elsöprő 
többségben szavaztak Katalónia függetlensége mellett.

43 Skóciában 2014. szeptember 18-án nyilváníthattak véleményt a vá
lasztópolgárok arról, hogy független állam legyen-e Skócia. A re
ferendum eredményeként a választók úgy döntöttek, hogy maradni 
kívánnak Nagy-Britannia része.

A nagyszerű magyar büntetőjogász, kúriai tanács
elnök, Tóth Lőrinc nem tartozik a sokat idézett 
szakemberek közé. 67 évig volt a Magyar Tudo
mányos Akadémia tagja (22 évesen lett levelező, 38 éve

sen rendes tag). Akadémiai tagságának 60. évfordulóján 
maga Eötvös Loránd köszöntötte.1 Mégis méltatlanul fe
ledte el a jogászszakma. Sajátos elégtételt jelenthet azon
ban, hogy a Magyar Igazságügyi Akadémia az őróla elne
vezett utcában székel Budapesten. Modern, előremutató, 
napjainkban is helytálló gondolatokat olvashatunk jogi 
munkáiban. Ötleteinek frissessége, aktualitása munkái 
19. századi nyelvezetén keresztül is átsüt.

„Suum cuique decus posteritas rependit” -  mondja Ta
citus. Gondolatainak citálásával igyekszem Tóth Lőrinc 
dicsőségét megidézni a jelenkor 
jogászai szánára. Életrajzírója, La
katos László a szülői házról írva a 
református szellemiséget tartja Tóth 
Lőrinc élete és írói, jogászi mun
kássága meghatározójának. „Nem 
közhely Tóth Lőrincre nézve, hogy 
a tiszta parochia vallásos és józan 
kálvinista szellemét vitte el innen 
magával”.2 A haza iránti felelősség, 
a nemzeti történelem és a nemzeti 
nyelv ápolása mindvégig meghatá
rozó gondolatok életében.3

1. Főbb életrajzi adatok

Tóth Lőrinc 1814-ben született Ko
máromban. A komáromi református 
gimnáziumba járt. Jókai Mór, aki 
szintén diákja volt e gimnáziumnak, 
visszaemlékezvén iskolás éveire:
„Az én időmben a komáromi kollégium volt a Felvidék 
Mekkája”, Tóth Lőrincet is megemlíti.4

A pozsonyi jogakadémián és a pesti egyetemen végezte 
jogi tanulmányait. A reformkorban országgyűlési tudósí
tó, illetve Breznóbánya és Révkomárom követe volt. Az 
ősiségről írt munkáját a Magyar Tudományos Akadémia 
Marczibányi-jutalommal értékelte. „Ettől kezdve az ősi-
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Tóth Lőrinc
(1814. december 17. -1903. március 17.)

Egy református 
büntetőjogász portréjához: 
Tóth Lőrinc

ségi kérdésekben Tóth Lőrincz a nagy tekintély”.5 1848- 
ban az Igazságügyminisztérium miniszteri tanácsosa, ál
lamtitkára, a Honvédelmi Bizottmány jegyzője. Vukovics 
Sebő igazságügy-miniszter munkatársaként törvényjavas
latot készített elő a zsidók és a nemzetiségek egyenjogú

sításáért. A szabadságharc bukása 
után a hadbíróság kötél általi halál
ra és teljes vagyonelkobzásra ítélte. 
1850-ben kegyelmet kapott. Kúriai 
bíró, majd tanácselnök lett. A Jog
tudományi és Törvénykezési Tár és 
a Jogtudományi Szemle szerkesztő
je volt.6 1903-ban Budapesten halt 
meg 89 éves korában.

2. Fegyházi 
tanulmányok a kúriai 
tanácselnök tollából

A büntetőjog különösen sokat kö
szönhet Tóth Lőrincznek -  mondja 
Vécsey Tamás. Amikor Reviczky 
Szevér, egy fiatal publicista pár
bajban elesett, Tóth Lőrinc megírta 
a Párbaj című munkáját.7 „Halot

tak napján Reviczky sírjától jövök, melyet a részvét ko
szorúkkal borított el. Legyőzhetetlen előitélet áldozatául 
esett, mert nem védetik eléggé a becsületjog.”8 E munká
ját Angyal Pál is idézi Az ember élete elleni bűncselekmé
nyek és a párviadal című könyvében.9

Humanista jogászként nem a bosszúállás, hanem a ja
vítás, nevelés, a társadalom védelme motiválta. Több mint
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száz éve megfogalmazott gondolatai máig helytállóak. 
A büntetés meghatározásánál arra hívja fel a figyelmet, 
hogy a kegyetlenkedés, zsarnokoskodás éppannyira elke
rülendő, mint a túlzott engedékenység, gyengeség. „Ko
moly és szigorú legyen a büntetés, mely a bűntettest éri, 
a mi nem zárja ki a humanitást, de kerüli annak beteg túl
zását, s hatályosan érezteti a bűnössel megérdemlett bün
tetése súlyát.”10

Új büntetőkódexünk egyik alapelve a differenciálás. E 
kívánalom már Tóth Lőrinc írásaiban is megjelent. „A jól 
eltalált s jól keresztülvitt büntető rendszer, a lelkiismeretes 
és tapasztalt fegyházi igazgatók által gondosan alkalma
zott egyéniesítés (individualizálás)” éri el a megfelelő ha
tást a bűnelkövetők esetében -  vallja Tóth.11

„A középkori durvaság, egészségtelen, tisztátlan, nyir
kos, és féreglepte földalatti üregekbe zárta a bűnöst, s ott 
hagyta nehéz lánczokban rothadni, senyvedni. Ezzel elég 
volt téve a visszatorlásnak, a társadalom bosszújának, de 
semmi magasabb s nemesebb cél el nem éretett.”12 Úgy 
ítélte meg, hogy a szabadság elvesztése már magában elég 
súlyos büntetés, s a társadalom védelme is megvalósul az 
elzárás által. Az igazságszolgáltatás további feladatot is 
magára kell hogy vállaljon, amelyet szerinte mind az em
beri, mind a keresztyéni kötelesség parancsol: a raboknak 
nevelésben, oktatásban is kell részesülniük.

Mind az oktatás, mind a lelkészi munka szerepét ki
emelte. A lelkészek működését, a vallásos-erkölcsi okta
tást az elítéltek megjavítása egyik fő eszközének tartotta 
a rabok által végzett munka mellett. A feltételes szabad
ságra bocsátottak esetében is kiemelkedő szerepet szánt a 
lelkészeknek, akik felkészíthetik a szabadulót az erényes, 
jó magaviseletre. „Az erkölcsjavítást kétségkívül előmoz
dítja a célszerűen berendezett fegyenc-könyvtár is, melyet 
az olvasni tudók igénybe vesznek.”13 Például hozza az il- 
lavai könyvtárat, ahol imakönyvek, szórakoztató irodalom 
és ismeretterjesztő munkák is az elítéltek rendelkezésére 
álltak. A közvetítő intézetekben eltöltött időt, majd a fel
tételes szabadságra bocsátás intézményét a legmodernebb 
és a leghathatósabb intézkedések között tartotta számon.14

3 .  Börtönügyek -  egy római 
kongresszus emlékére

Az 1885-ben Rómában megrendezett Nemzetközi Bör
tönügyi Kongresszusról az Akadémia számára megírt 
szakmai beszámolója egyszersmind érdekfeszítő útirajz 
is.15 Tóth Lőrinc szerint a kongresszuson felmerülő „két
ségkívül legfigyelemreméltóbb kérdés: a rabmunka verse
nye a szabad munkával”.16 Közvetlen személyisége hoz
zásegítette a nem szakember, azonban nagyon is érintett 
köznéppel való kommunikációhoz, így megismerhette az 
olaszok véleményét a börtönhelyzettel, illetve a szabad
munka és a rabmunka versenyével kapcsolatosan. A kor 
nagy dilemmája volt az államok számára a rabok dolgoz
tatásának megoldása oly módon, hogy az ne károsítsa a 
civil ipart. Magyarországon ennek érdekében a képviselő
ház pénzügyi bizottsága azt javasolta, hogy a rabok olyan
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termékeket gyártsanak, amelyeket külföldről hozatnak be, 
és így a belföldi iparnak nem árthat.17

„Rómában is a congressus színhelyén, a polgári, ke
reskedő s iparos körökben, a boltokban s vendéglőkben, 
bevásárlás és étkezés közben, ha az emberek felismerték 
bennem a congressus tagját, gyakran kellett hallanom elég 
kifakadást a gúnyosan említett »misericordiánus« irány 
ellen, mely az istentelen gonosztevőt ápolja s cirógatja, 
és ezeknek jobb sorsot, izesebb kenyeret, több kényelmet 
ad, mint a milyenben bűntelen, becsületes, szegény föld
műves és iparos embertársaik részesülnek a fegyházon kí
vül; jobban viseli gondjukat beteg korukban, több figyel
met fordít oktatásukra s testi és lelki egészségükre, mint 
az állam kormánya a jó magokviseletü alattvalók nagy 
tömegére, kik alig képesek folytonos terhes munkával s 
erőfeszítéssel a mindennapi kenyeret, szerény ruházatot 
s fűtött, tiszta és egészséges hajlékot megkeresni.”18 És 
Tóth Lőrinc meghallgatja e hangokat is, miközben szak
mai meggyőződése a humánus büntetőpolitika, a humá
nus büntetés, megérti a jogkövető, ám szegénységben élő 
állampolgárok kérdéseit, elkeseredését.

A korabeli Magyarországon is megesett, hogy a szegé
nyebb réteg számára a börtön magasabb életszínvonalat 
biztosított, mint saját otthona. Egy munkácsi fegyházban 
a fiát meglátogató szegény asszony, amikor meglátta jól 
fésült, feltáplált fiát, távozáskor arra intette, hogy „csak jól 
viselje magát, mert igen szomorú dolog volna, ha mostani 
kedvező helyzetéből elcsapnák”.19

A kongresszuson felmerült a bűncselekményt elkövető 
gyermekek szüleinek felelőssége. „Mily határig terjedhet 
a szülők törvényes felelőssége a gyermekeik által s a gyá
moké, nevelőké s gondviselőké az általuk gyámolt, nevelt, 
gondnokolt egyének által elkövetett bűntettekre nézve?” 
Az államok jó részében volt törekvés arra, hogy a szülő 
vállaljon felelősséget gyermeke tettéért, azonban „e fe
lelősség határa nincs még eléggé kijelölve; azért szüksé
gesnek mutatkozik, hogy a törvényekbe oly intézkedések 
vétessenek fel, melyekből a szülők, mint gyermekeik ne
velői, jobban megértsék kötelességeiket ezek és a társada
lom irányában”.20

A kongresszus idejében a klasszikus iskola, illetve Ma
gyarországon a Csemegi-kódex még nem volt képes diffe
renciált választ adni a fiatalkorúak bűnözésére. Ezt maga 
Tóth Lőrinc is érzékelteti: „még nem vagyunk tisztában az 
eszközök iránt: hogyan lehessen megismerni az eseteket, 
melyekben a fiatal egyén a bűn felismerésére szükséges 
belátással, vagy a nélkül cselekedett, s megtörténhetik, 
hogy fiatal bűnösök fölmentetvén fiatal koruktól fogva a 
büntetés alól, nevelésükre nézve veszélyes és oly körben 
hagyatnak, hol rossz hajlamaik megerősödne.”21 Nemcsak 
a speciális szankciók hiánya jelentett gondot a fiatalko
rú bűnelkövetők esetében, hanem a belátási képességük 
szakszerű megítélése, elbírálása is.

A 19. század végén elsősorban földművelésből élő 
Magyarország bűnöző rétege is jelentős részben föld
művesekből állt, ezért vetette fel a konferencia nyomán 
Tóth Lőrinc, hogy ezen elítéltek számára a rabmunka is 
a földeken legyen biztosítva. „Ne hozassanak-e be sza
badságvesztés-büntetések, melyek földművelést űző or-
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szágok részére vagy iparos-munkával nem foglalkodó, 
földművelő népesség számára jobban alkalmazhatók, 
mint az eddigi rendszer? Különösen nagy mértékben áll 
ez Magyarországra nézve, hol a mondott osztály tagjai, a 
statisztikai kimutatások szerint, a fegyencek legnagyobb 
részét alkotják.”22 Meggyőződése, hogy olyan rabmunkát 
kell végezniük, amely nem eltérő a megszokott életmód
juktól, és amely hasznukra lehet.

A börtönügyi kongresszus nagy hangsúlyt fektetett a 
büntetés-végrehajtási intézetekből szabadult elítéltek kinti 
életkezdésére.

„A congressus óhajtását fejezi ki:
1) hogy minden országban a szükséghez képest, me

nedékhelyek állíttassanak fel a fogságból szabadult 
elítéltek számára,

2) hogy a kormányok pártolás alá vegyék e házak fel
állítását s kifejtését,

3) hogy az intézetek szervezése s igazgatása a magán 
jótékonyság kezdeményezésének legyen kifolyása; 
de az államok, valamint a magán-egyletek is, a köz
jó tekintetéből nagyban segélyezzék ez intézeteket,

4) hogy e menedékházak csak átmenő jelleggel bírja
nak, s vezetésük oly természetű legyen, mely a ki
szabadultak visszatérését a társadalomba könnyebbé 
tegye.”23

Tóth Lőrinc messzemenőkig egyetért a kongresszus ja
vaslataival, a 19. század végén szakszerűen fogalmazták 
meg a reszocializáció, reintegráció kívánalmát a szakem
berek. A koldusok, csavargók deviáns magatartása és egy
értelmű kriminális veszélyeztetettsége nyilvánvaló volt a 
korabeli szakma számára. „A congressus óhajtását feje
zi ki: hogy a közsegélyezés oly módon szabályoztassék, 
hogy minden szűkölködő egyén biztosítva legyen az elér
hetésére szükséges eszközök megtalálására nézve, de csak 
testi erejéhez alkalmazott munkája jutalmául, hogy az oly 
szegény, aki az e szerint szabályozott segélyezés dacára is 
kóborlásnak adja magát, s ennélfogva a törvény súlya alá 
esik, szigorúan büntettessék a dologházakban teljesítendő, 
kötelezett munkára szorítás által.”24

A csavargás mellett az alkoholizmus is devianciára, 
kriminális cselekedetekre hajlamosító tényező, amelynek 
lecsökkentésére is születtek tervek a kongresszuson. Tóth 
Lőrinc gyakorló bíróként állapítja meg, hogy az élet, a tes
ti épség elleni cselekmények jelentős részénél van szerepe 
az alkoholnak. „A bírósági tapasztalás bizonyítja, hogy az 
emberölések, verekedés közben előforduló súlyos, s gyak
ran halált okozó testi sértések, gyújtogatások, erőszakos 
nemi közösülések stb. nagy része szeszes italoktól fel- 
hevült, részeg vagy félrészeg állapotban követtetik el.”25 
Hangsúlyozza, hogy az „erőszakos bűntettek legnagyobb 
része szeszes italoktól felhevült, hetvenkedésre, hencegés
re buzdúlt, vagy felbőszült emberek által követtetik el”.26

Határozottan vallja, hogy az alkohol hatása alatti elkö
vetésnek nem enyhítő, hanem súlyosbító körülménynek 
kell lennie: „.. .egész bírói gyakorlatom alatt helytelennek 
tartottam azt a felfogást, hogy az ittas, mámoros állapot az 
elkövetett bűnök büntetésénél enyhítő körülménynek vé
tetik, holott helyesebb volna azt súlyosbítónak tekinteni,

a részeg gonosztevőt, ki gyakran szándékosan nyel sze
szes italt, hogy a bűntett elkövetésére magát felbátorítsa, 
inkább kétszeresen kellene büntetni, -  mert a részegség 
maga is büntetendő cselekmény -  mint a szeszes italok 
által okozott, jogtalan felindulását mentségére használni 
fel.”27 Tóth Mihály is idézi Tóth Lőrinc 1885-ös sorait, 
rámutatva, hogy a jogtudós-akadémikus és író gondolatai 
több mint száz év múltán is időszerűek.28

f
4. Enekesmadár kalitkában 
és zárkában

Részletesen bemutatta az illavai rabmunkát a Fegyházi ta
nulmányok I. kötetében.29 Tóth Lőrinc precíz megfigye
lésének köszönhetően mi is betekintést nyerhetünk a 130 
évvel ezelőtti fegyházi mindennapokba. „Illaván 12 mun
katerem van, összesen 1117 négyszögméternyi térfogattal 
s 3429 köbméternyi légtartammal, miszerint e termekben 
285 fegyenczre volna csak hely, 12 köbmétert számítva 
egy-egy főre. A dolgozó fegyenczek száma azonban sok
kal nagyobb lévén, e helyiségek nem elegendők azok be
fogadására; így p.o. a szabó- és czipész-iparnál, melyek 
igen népesek (rendesen 160 fegyenczczel); úgy, hogy itt 
még a mellettök lévő magánzárkákból is hatot s ezek fo
lyosóját is el kellett foglalni.”30

Pontos kimutatások álltak rendelkezésre arra vonatko
zóan, hogy az egyes iparágak mennyit jövedelmeztek a 
kincstár és mennyit az elítéltek részére. „Legjövedelme
zőbbnek mutatkozik az asztalos-, esztergályos- és kádár
üzlet (faipar); azután jő a szabóság, melyet a katonai s 
rabruhák tartanak fenn; következik jövedelmezőségben a 
foglyok részére vaságyakat készítő kovács és lakatosüzlet, 
s végre a cipészet.”31 Kiemelte, hogy egyes elítéltek mű
vészi hajlamokkal rendelkeznek, melyre példa az illavai 
protestáns kápolnában levő szószék s úrasztala.

E munkájában is hangsúlyozza a büntetés célját, amely 
nem lehet egyedül a büntetés, hanem éppúgy feladata a 
bűnös nevelése és erkölcsi javítása is. „A büntetéssel ösz- 
szekötött javításnak pedig legfőbb eszköze: a megfelelő 
foglalkodtatás, a folytonos célszerű munka.” Howardtól 
idéz: „make men diligent and they will be honest.”32

„A gyáva henyélés, melyet a példabeszéd is »ördög 
párnájának« nevez, minden rossznak kútfeje s fő oka ügy 
a fogságban, mint a szabad életben.”33 A rabmunka két 
célt is szolgál, egyrészt nevelő jelleggel bír, másrészt az 
elítéltek hozzájárulnak a fegyintézetek fenntartásához.34 
Például állítja az 1843-as törvényjavaslatot, amely szintén 
a rabok foglalkoztatását tűzte ki célul.35 Rögzíti, hogy a 
törvény szerinti elnevezések aszerint alakulnak, hogy az 
elítélt mely rezsimben van: „a börtönökben elhelyezett 
elitéltek neveztetnek raboknak, a fegyházakban levők pe
dig fegyenceknek, s a fogházakban levők foglyoknak.

A korabeli fegyintézeteinkben a legnagyobb arányban 
a cipész-, szabó-, asztalos-, esztergályos-, kádár-, bognár-, 
ács-, kaptafakészítő-, mázoló-, lakatos-, szitakötő-, ko
vács-, bádogos-, kötélverő-, könyvkötő-, aranyozó-, kefe
kötő-, kosárfonó-, gyapot- és vászonszövőipar volt jelen.
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A z Illavai Fegyház

Saját vaságyaikat is ők készítették, illetve ruházatukat és 
ágyneműjüket is. Katonai, csendőrségi és postaszolgai 
egyenruhák, valamint kórházi felszerelések előállítása is 
a rabok feladata volt.

Napjainkban nem egy büntetés-végrehajtási intézetben 
kísérleteznek azzal, hogy az elítéltek kisállatokat tarthat
nak, gondozhatnak. Tóth Lőrinc több mint száz évvel ez
előtt ajánlotta, helyeselte e módszert: „Az éneklő mada
rak, e kedves kis pajtások, beszerzése s tartása, melyek 
a magányba zárt rab örömére s mulatságára ártatlan és 
felderítő társaságot nyújtanak, külön zárkában lévő rab ré
szére nagy jótéteményt képvisel, s kiválóan jóviseletű fe- 
gyenceknek megengedhető.”36 Javasolja a zenélést, ének
lést, amelyek jó hatással vannak a rabokra.

5. Célszerű óvóintézkedések a 
társadalom védelme érdekében

Büntetőjogászként a megelőzés szerepét is hangsúlyoz
ta: „Láttuk, hogy az állam első s legfőbb feladata a bűn
tetteket célszerű megelőző rendszabályok által gátolni, 
azok forrásait eltorlaszolni, miben őt a társadalomnak 
is minél lelkesebben kell támogatni, hogy az eredmény 
annál biztosabb legyen.”37 A deviáns, kriminális karriert 
befutó nők jó útra térítését is fontos feladatnak tekintette: 
„A nőjavítás kérdése kétségkívül egyike a legfontosabb 
kérdéseknek, melyek a társadalom figyelmét követelik, 
mert az anyák, a gyermekeket szülő s nevelő nők javí
tása a férfiak javításának is leghatalmasb eszköze s föl- 
tétele.”38

A büntetések differenciálásának volt a híve, az elköve
tők speciális életútjuk alapján kapják meg enyhébb vagy
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súlyosabb büntetésüket. Akik a bűnözés útját választották, 
súlyosabb megítélésre számíthatnak. „Visszaesők, több
szörös visszaesők, javíthatatlan emberek mindig voltak 
és lesznek, de azok számát célszerű büntetések, okta
tás, erkölcsi javítás, jól rendezett munka, a jó viseletnek 
engedett s a rossz viselettől megvont kedvezmények, 
jóra buzdító remény, és a külvilágba visszatérteknek a 
kilépést követő nehéz körülmények közt megvédése, 
jóakaratuk s munkakedvök méltánylása által kevesbíte
ni minden esetre lehet.”39 Az állam sosem adhatja fel a 
megelőzés elvét, mindenkor törekedni kell az elkövetők 
jó útra térítésére.

„Az államnak, ha kötelességét e téren egészen akarja 
teljesíteni, nem csak büntetni kell a már elkövetett tör
vénysértéseket, hanem alkalmazni is kell minden lehető 
megelőző rendszabályt, hogy büntetnie ne kelljen, vagy 
minél kevesebbet kelljen, s célszerű óvó intézkedések ál
tal megőrizni az embereket a jó úton s megvédeni a tár
sadalmat a bűntettek elkövetése ellen.”40 A bűnözés okait 
kriminológusi alapossággal tárta fel.41

Az alkohol bűnözésre gyakorolt hatásáról már szót ej
tettünk, ugyanígy a nyomort is kriminogén tényezőnek 
tartotta Tóth Lőrinc. „A kóborló, munkátlan, éhező em
ber egyszersmind esetleg tolvaj és rabló is.”42 Az állam és 
a társadalom fontos feladatának tekinti a szegénységgel 
szembeni harcot, a munkahelyteremtést, a rászorulóknak 
szállás biztosítását. Vallja, hogy a munkanélküliek, csa
vargók, koldusok jelentős része önhibáján kívül kerül sa
nyarú körülmények közé. Az elhagyott, árva gyermekek 
nevelését is a bűnözés ellen ható tényezőnek tartotta. Le
lencházak, javítóintézetek építését szorgalmazta, melyek 
az „elhagyatott fiatalokra nézve a nem létező atyai ház 
helyét” pótolhatják.43 A legfontosabb feladat kétségkívül 
az elhagyatott, a szülői gondoskodást nélkülözni kény



szerülő, „sőt gyakran éppen a szülők által megmételye
zett s rossz útra vezetett fiatal korról való gondoskodás, a 
célnak megfelelő javító-intézetek felállítása által”.44

6. Utólagos gondoskodás 
a szabadult rabokról

A szabadult elítéltekről való gondoskodás megszervezése 
terén nemcsak az állam, hanem az egész társadalom, a ci
vil szervezetek és az egyházak szerepét is hangsúlyozza. 
„A javítás s megmentés nemes, magas feladatát a bünte
tő intézetek s az ezek eljárását szabályozó törvényhozás 
és kormány csak megkezdeni, előkészíteni tudja, de azt 
bevégezni, betetőzni főkép a felvilágosult s emberszerető 
társadalom feladata.”45

Igen előremutató gondolat, hogy nem kizárólag az el
ítéltekkel, hanem hozzátartozóikkal is kíván foglalkoz
ni. „A fősúly mindig a polgárok önkéntes és szabad te
vékenységére fektetendő. Főszerep jut ebben a különféle 
vallásfelekezetek lelkészeinek, tanítóinak, (kik a magyar 
rabsegélyző egyleteknél távollétök által tündöklenek,) 
egyesülve a községi elöljárókkal. Innét keletkeznek az
után a menházak, javító intézetek, a koldulás, kóborlás s 
az alkoholizmus ellen működő egyletek stb ”46

A budapesti rabsegélyző egylet által Kőbányán létre
hozott menházat igen hasznos intézménynek tartja, mert 
„hidat képez a büntető intézetekből a becsületes életbe”, 
ahova az átjutás igen nehéz.47 Tóth Lőrinc szerint a leg
nagyobb baj az, hogy a társadalom nem igyekszik vissza
fogadni a börtönből szabadult foglyokat. „A legnagyobb 
akadályok a büntetések fő céljának elérése ellen abból a 
bizalmatlanságból s ellenséges érzelemből származnak, 
mellyel a polgárok magok a büntető intézetek s az azok
ból szabadult egyének iránt viseltetnek. Az annyi áldozat
tal fentartott, költséges intézeteket kárhoztatják, hogy nem 
képesek javítani, hivatkozva a visszaesések ijesztő nagy 
számára, s makacsul vonakodnak elhinni, hogy a volt ra
bok megjavulhattak.”48
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ösztönözni. Tóth Lőrinc úgy véli, hogy az eszmék sza
bad áramlása, „a minden oldalróli szabad meghányás s 
megvitatás” elősegíti a haladást.50

Az oktatás régi, elsősorban a kényszerhez folyamo
dó módszereit ostorozza, és szemléletváltást szorgalmaz. 
Meggyőződése, hogy az oktatásügy gyökeres átalakítása 
vezethet csak a fejlődéshez. Az állam felelősségét hang
súlyozza, amelynek kötelessége a népiskolától a felső
oktatásig anyagi támogatást nyújtani a fejlesztéshez.
A felsőoktatásban az állam által kinevezett oktatókat 
„státus-tisztviselőknek” nevezi, akiknek nem érdekük a 
gondolkodás szabadságát a hallgatók számára közvetíte
ni. Legtöbbször nem a tudományos érdem és rátermettség 
dönti el, hogy kit neveznek ki tanárnak a gimnáziumok
ba, a főiskolákra és az egyetemre, hanem a pillanatnyi 
politikai szempontok a meghatározóak. „Sokszor találni 
a középszerűnél is gyengébb tehetségeket az oktató-szé
keken”.51

8. A Hunyadi László szerzője

Szépirodalmi munkássága is jelentős volt. Fiatal korá
ban nagy szépirodalmi reménység volt. Vörösmarty, 
Czuczor, Bajza és Toldy Ferenc társaságához tartozott. 
„Abban a korban lépett ő az írói pályára, midőn a nem
zetiség, hazafiság es haladás eszméit leginkább a költők 
hirdették, s egy új Magyarországról álmodoztak, amelyet 
közülök oly kevesen érhettek meg.” Bajza, Vörösmarty 
és Toldy Athenaeumának lett buzgó dolgozótársa Tóth 
Lőrinc is, aki „drámáival lelkesen gyámolította a Budán 
küzdő színészetet...” -  emeli ki Gyulai Pál a Kisfalu
dy Társaság ülésén, ahol Tóth Lőrinc fél évszázados író 
munkásságát méltatták.52 Szívhangok címmel 55 lírai da
rabból álló verseskötetet adott ki.53 1859-ben a Magyar 
Tudományos Akadémia 100 arannyal jutalmazta Hunya
di László című drámáját, amely alapján írta Egressy Béni 
az Erkel operája54 szövegét. Húszéves kora előtt „már 
tevékeny munkatársa lett az akkori lapoknak”.55 Az ak
kor diák Jókai példaképének tekintette. Vörösmarty ezt 
írta emlékkönyvébe:

7. Szabadság az oktatás 
és tudomány területén

A reformkorban az oktatás és a tudomány kérdése is 
foglalkoztatta. 1848-ban jelent meg a korábban meg
írt röpirata Eszmék a magyar tudományosság, acade- 
mia, s iskola-ügy körül címmel. Fehér Katalin szerint 
az 1848-as nevelésügyi röpiratok egyik legértékesebb
je Tóth Lőrinc munkája.49 Tóth, aki maga anyanyelvi 
szinten beszélt német, angol és francia nyelven, él
harcosa volt a magyar nyelvű oktatásnak. Mind a tu
dományos életben, mind az oktatásban a szabadság 
fontosságát hangsúlyozta. A 21. században éppoly ak
tuálisak meglátásai, mint 1847-ben, megfogalmazásuk 
idejében: nem a diákok emlékezetét kell próbára tenni, 
hanem önálló gondolkodásra, ítéletalkotásra kell őket

„Hosszú életet élj, hogy elérd, amit mi reméltünk,
S a mi reményünkön túl vala, érni reméld.
S mondhassad, ha porainkat jösz üdvözleni: Küzdők 
Hamvai! béke veletek: a haza boldog, erős.”56

Útirajzot is írt, amelynek célja, hasonlóan az oktatásról és 
tudományról írt röpiratához, az volt, hogy felhívja a ma
gyarság figyelmét a változás, fejlődés szükségességére. 
Felismeri a vasút fontos szerepét, igen fontosnak tartja 
a társadalmi, gazdasági és kulturális fejlődés szempont
jából: „ .d e  nem nálunk ázsiai népnél, kik rendszerint 
nem tudjuk, mit tegyünk felesleg időnkkel, s hogy hasra 
vagy hanyatt forduljunk-é az ősi gubán?”57 Tóth Lőrinc 
polihisztor volt, aki hatalmas tudását arra használta, hogy 
hazája sorsát jobbítsa, az embereket, legyenek azok akár 
eltévelyedett bűnösök, nevelje, jó irányba fordítsa. Hálá
val tartozunk ezért neki.
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1. A szociális gondoskodás kezdetei

A szociális gondoskodás előzményei hazánkban a 
keresztény egyház kialakulásához kapcsolhatók. 
Az egyházi program szerves része volt ugyanis 

már a kezdetekben is a karitász, a szegények és elhagyot
tak támogatása.1 Tudható, hogy az Úr Jézus szegény volt, 
föld nélküli és ház nélküli, és a templomadót is csak úgy 
tudta megfizetni, hogy csodát téve egy hal szájából vette 
ki a pénzt, és adatta a templomszolgának. Az apostolok 
szintén szegények voltak. A kereszténység ily körülmé
nyek között olyannak mutatja a szegénységet, melynek 
megsegítése kötelesség és erény, következménye áldás, 
elnyomása vétek Isten iránt, annyira, hogy az utolsó íté
letben az üdvösségből való kirekesztést vonja maga után. 
Az apostoli kereszténység a szegényekről való gondosko
dást egészen a vagyonközösségig fokozta.2 A középkori 
karitász elsődlegesen nem az emberi szegénység, nyomor, 
betegség felszámolását tartotta fontosnak. Tevékenységét 
az Isten iránti szeretet, az Isten előtti érdemszerzés vágya 
váltotta ki. Az emberek a szegényekről és az elesettek
ről való gondoskodást alapvető feladatuknak tartották.3 
A protestantizmus tanait (Luther Márton -  1483-1546; 
Kálvin János -  1509-1564) a személyes istenélmény és 
a kritikusabb bibliaszemlélet jellemezte.4 A szegénységet 
már a 16. században is komoly problémának tekintették, 
ezért a városi és a központi kormányzatok egyre inkább 
szükségét érezték annak, hogy cselekvő módon avatkoz
zanak közbe, és próbáljanak segíteni az elesetteken.5

A szociális gondoskodás intézményeinek fejlődése a 
középkori Magyarországon a városokban és az iparral 
rendelkező területeken indult meg. A szegénygondozást 
a feudális középkorban elsősorban a családra, a rokonok
ra, a városokra, a foglalkozási közösségekre vagy a tár
sadalom különféle szervezeteire (egyházakra, jótékony 
szervezetekre stb.) bízták. A kolduskérdés szabályozását a 
felvilágosult abszolutizmus állama elsősorban rendészeti 
megfontolások miatt tartotta fontosnak. A szegényügy te
rületén az első olyan intézkedések, amelyek az állam sze
repvállalására utalnak, Magyarországon is ebben az idő
szakban jelentek meg. A társadalombiztosítás rendszere 
elsősorban a személyükben szabad, de függő foglalkozási 
viszonyban álló személyek védelmére szolgált.6 A beteg
ség és baleset elleni biztosítás hagyományosan a bánya
munkásságban -  eleinte a munka fokozott veszélyessége 
miatt, a 19—20. században már politikai vonatkozások
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miatt -  elkülönült az általános munkás- és társadalom- 
biztosítástól.7 A bányászok önsegélyezési törekvései a 
bányaművelés kapitalista átalakulásával párhuzamosan, 
a nagyszámú bérmunkás megjelenésével kezdődtek. Már 
1224-ben találunk a bányászok érdekében létrehozott in
tézményeket, majd a szepességi szász városból, a Thur- 
zók és a Fuggerek bányáiból. A segélyezés volt a tipikus 
ellátási formájuk, amelynek forrása a könyörületből adott 
alamizsnákból gyűlt össze, adakozásuk ugyanígy eseti 
jellegű volt, és nem rendszeres. Ez lehetőséget adott arra, 
hogy amennyiben valamelyikük elvesztette munkavégzé
si képességét, segítsék, amíg azt vissza nem nyeri. Ugyan
akkor eseti jellege miatt kiszámíthatatlan volt, és ezért 
bizonytalanságot okozott. A jogosultságnak és az igény
nek a fogalma még ismeretlen volt. Ennél előbbre muta
tó megoldás volt a bányatársládáknak a megszervezése.
A bányatársládák, amelyek a bányaiparban foglalkoztatot
tak (és hozzátartozóik) rendszerezett szociális ellátásairól 
voltak hivatottak gondoskodni, valójában csak a 18— 19. 
században lettek jellegzetes intézmények. 1778-ban a 
kincstári bányákban elrendelték ezek kötelező megszer
vezését. 1854-től a magántulajdonban lévő bányákban is 
meg kellett szervezni a társpénztárakat.8 Az ipari mun
kások önkéntes szervezkedéssel sorra alakították meg a 
munkásegyleteiket azzal a céllal, hogy az érintett munkás
ról betegsége esetén gondoskodjanak. Az ún. szakegyleti 
mozgalom a 19. században indult meg, és keretei között 
nemcsak szakmai (bádogos-, lakatos-, cipész-, kályhás-, 
vasutas-, bognár-, aranymosó- stb.), hanem területi és ál
talános betegsegélyező pénztárak, egyletek és egyesületek 
jöttek létre (például: Első Magyar Általános Női Betegse
gélyező Egylet vagy az Általános Munkás Betegsegélye
ző és Rokkantpénztár).9 Az 1884. évi XVII. törvénycikk
nek, az ún. ipartörvénynek ugyan csak néhány szakasza 
foglalkozott a munkások és az iparossegédek biztosításá
val, mégis jelentős összekötő lépésnek minősülnek ezek a 
rendelkezések a munkás- és társadalombiztosítás közötti

25


