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Mezey Barna1
„...a  hívek egész élete 

bűnbánatra térés legyen"2
A reformáció és a fenyítőházak 

kapcsolatának néhány kérdéséről

L uther Márton Philipp Melanchthon tanúsága szerint 
1517. október 31-én 95 tételét a wittenbergi Schloss- 
kirche kapujára szögezte ki. A később Bázelben, Lip
csében és Nürnbergben ki is nyomtatott vitairat forradal

masította a 16. század teológiáját, lényegében formálta át 
a kereszténységet, és hatalmas társadalmi mozgalmakat 
indított. Vele szinte egy időben Ulrich Zwingli és Kálvin 
János is útjára bocsátotta protestáns kezdeményezéseit, 
ennek eredményeképpen kialakultak a protestáns feleke
zetek. Az egyházi reformot sokan régóta sürgették, külső 
kritikusok és egyházon belüliek egyaránt, a humanizmus 
hívei csakúgy, mint a hit mellett elkötelezett klerikusok. 
A kezdeményezők mögé a társadalmi elégedetlenséget ki
fejező mozgalmak sorakoztak föl. Luther tételeinek addig 
elképzelhetetlen hatása lett. Tanai futótűzként terjedtek a 
Német-római Birodalomban és a kontinensen.

Az új tanítások megosztották a német államokat. 
A szász választófejedelem védnöksége alatt egyre növe
kedett a reformáció ügye mellé állók száma. A nép ünne
pelte Luthert, a nemesség jelentős része támogatta. Ahol 
a lutheri eszmék elterjedtek (így Hessenben és a szász 
választófejedelemségben, Mecklenburgban és Poroszor
szágban, Sziléziában és Pomerániában, Livóniában), az 
állam az egyház fölé kerekedett, a hitet világi ellenőrzés 
alá vonták. Szakítottak a pápasággal, feloszlatták a szer
zetes- és apácarendeket, államosították a kolostorok épü
leteit, az egyház javait kisajátították. Máshol heves táma- 
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dások érték a reformáció híveit és megtorlások kísérték az 
új tanok követőit.

Magyarországon a lutheri tanok meglepően gyorsan 
terjedtek el, köszönhetően a közismert helyzetnek, hogy 
ti. a magyar városok jelentős része német eredetű pol
gársággal bírt. A városi polgárság egyébként (legyen az 
szász, magyar vagy szlovák) általában igen fogékony volt 
az új eszmékre, s viszonylag gyorsan szervezte meg evan
gélikus egyházát. A lutheránus felekezetet azután gyorsan 
követte a kálvini reformáció, s így a protestantizmus meg
határozóvá vált a nemesség körében is. Magyarországon 
külön jelentőséget biztosított a lutheránus és kálvinista fe
lekezeteknek a magyar trónra került Habsburgokkal szem
beni rendi függetlenségi küzdelem. A történeti alkotmány
ra hivatkozó, saját jogát védelmező, ősi ellenállási jogára 
hivatkozó magyar rendek érveik kialakításakor a katoli
kus Habsburgokkal és a ius imperiummal szemben nem 
kevéssé a reformáció eszmerendszerére támaszkodtak. 
Miután a három részre (az ún. királyi Magyarországra, a 
török által megszállt hódoltságra és az Erdélyi Fejedelem
ségre) szakított Magyarországon az új vallás a független
séget is jelképezte, óriási szerepet vállalt a magyar jogi 
és politikai tudományosság, az oktatás, a magyar nyelv 
és irodalom fejlesztésében is. A kálvinizmus az Erdélyi 
Fejedelemségben államvallás lett. A három nemzet uni
ója által működtetett államrendszer egyébként leképezte 
a nációk vallásait is. Így deklarálhatta 1568-ban a tordai 
országgyűlés négy hivatalos felekezet egyenjogúságát: a 
kálvinistáét, a lutheránusét, a katolikusét és az unitáriusét.

2017-ben, amikor a reformáció 500. évfordulójáról 
emlékezik meg a világ, nem tanulság nélkül való szám
ba venni a reformáció hatását a jogra, jogtudományra, a 
jogalkotásra és a jogi praxisra. A magunk részéről ennek a 
feladatnak egy kicsiny szeletkéjét vállaltuk, amikor a sze
génykérdés megoldására kínált egyik lehetséges válasz
ról, a fenyítőházak történetéről foglalunk össze néhány 
megállapítást.

A reformáció megújította a büntetőjogról vallott felfo
gást is. Számos vonatkozásban átértelmezte a bűn, a bűn-
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bánat, a vezeklés fogalmát, és ezzel együtt a világi büntető
jog terrénumában is változásokat hozott. A munkaétosszal 
kapcsolatban kiterjesztette a büntetőjogi felelősség határait, 
ösztönzőleg hatott a fenyítőházak (altere Zuchthauser) meg
jelenésére, hosszabb távon a büntetés-végrehajtás módsze
reinek átalakulására. A reformáció és a büntetőjog kapcso
lata tehát bőven ad muníciót a büntetőjog-történet számára.

*

A munka újszerű felfogása a protestáns gondolkodás jel
legzetes vonása lett, ennek eredményeképpen tradicioná
lis társadalmi szerkezetek és megoldások értékelése vál
tozott meg alapvetően.
Ezek egyike volt a sze
génység társadalmi sze
repének megítélése.

Amikor Luther úgy 
vélekedett, hogy a mun
ka rendekre, állásra 
való tekintet nélkül az 
isteni parancs, valójá
ban a dolgos polgári 
életmódot értékelő új 
életforma elterjedtsé
gének, a parasztság és 
polgárság alapvető eg
zisztenciális jellegze
tességének, a kétkezi 
munka becsületének 
megnövekedését ismer
te el. A 16. században 
megkezdődött a fizikai 
munka rehabilitációja.
Egyre határozottabbá 
vált a (különösen a pol
gárság körében elter
jedt) felismerés, hogy 
a gyarapodás, a gazda
godás, az előrelépés zá
loga a szorgalom és az 
immáron nem szégyellt 
munkás tevékenység.
1364-ben Bertold Rucenberg végrendeletének szerkeszté
sekor ragaszkodott hozzá, hogy a szövegbe kerüljön: az 
általa birtokolt javakat, „meo graviori cum labore” szerez
te. A korai tanúságtevő bizonyítéka annak a folyamatnak, 
melynek végén az egyház korábbi munkafelfogása alap
vetően megváltozott. Ahogyan 1550 körül a dominikánus 
Markus von Weida vélekedett: lehet, hogy akadnak, akik 
keveset imádkoznak szájjal, de keményen dolgoznak a ke
zükkel, s kezük munkáját ugyanúgy becsüli az Úr, mintha 
imát mondanának.

A munka a középkorban -  nem kevéssé a középkori ke
resztény etikai felfogás hatására -  lovagi, papi, szerzetesi 
állás sajátja, ám értelemszerűen nem jelentett valamiféle 
termelő-, tehát fizikai munkát, hanem egyfajta szolgálatot, 
hivatást. A klerikusok munkája az imádkozás, lelki-asz- 
ketikus gyakorlatok sora, karitatív tevékenység.3 A világi

lovagi munka az isteni szolgálat, a szenior iránti hűség 
és szolgálattétel, a hölgyek és a gyengék védelmezése, 
ha szükséges, harcban, fegyverrel. A kétkezi munka ez
zel szemben bizonyos értelemben becsületen aluli, meg
alázó, hiszen a fizikai munkával összefüggő tevékeny
ségeknek semmilyen lelki értelemben vett értéke nem 
mutatható ki.4 Az egyház hosszú időn keresztül kitartott 
eredeti, a skolasztikus filozófia által is alátámasztott téte
le mellett (Aquinói Tamás: testi munkára csak a végszük
ség kényszeríthet), miszerint a (fizikai) munka szükséges 
az élethez, de nem általános kötelezettség.5 A középkori 
értelmezés tehát a munka szükségszerűségének messze 
kisebb jelentőséget tulajdonított, mint a lelkigyakorlatok-

nak.6 A lelki tevékeny
ség messze fölötte állt 
a kétkezi munkának.
A mesterember is szol
gálta a javakkal az Urat, 
de ennek a munkának 
nem volt jelentősége a 
szentség szempontrend
szerében. Ez a munka 
nem hivatás, a kleriku
soké és a szerzeteseké 
viszont az.7

Ezzel szemben a pro
testáns felfogás hangsú
lyozta a fizikai munka 
és a tevékeny kétkezi 
szorgalom becsületét.
A társadalom jelentős 
része által végzett fizi
kai munkát nemhogy 
leértékelte volna, nem
hogy erkölcsi értelem
ben lényegtelenítette 
volna a munkásság té
nyét, de egyenesen ma
gasztalta azt. A munkát 
végző érdemeit, a fárad
ságos testi tevékenysé
get elismerte, sőt össze
kapcsolta a hittel. Hit és 

munka összetartoznak, hit nélkül a munka vajmi keveset 
ér. A keresztyén dolgozik, kerüli a lustaságot és tétlensé
get, soha nem feledkezik meg munkájáról, s így az Úr is 
gondoskodni fog róla. Tevékenyen és szorgalmasan kell 
élni, nem várhatja az ember, hogy mindent készen kap- 
jon.8 A protestáns etika munkavégzést és termelésigazga
tást illető észszerűsége és az aszkézisnek az emberi életet 
racionalizáló és fegyelmező hatása hatékonyan segítette és 
támasztotta alá a munka megkülönböztetett jelentőségét 
a protestáns gondolkodásban, mely a korabeli katolikus 
felfogással szemben látványosan megnövelte az e világi 
hivatás szerint végzett kétkezi munka erkölcsi súlyát és 
az érte járó vallásos jutalmat.9 Az új protestáns értelmezés 
nyomán a közösség számára hasznos tevékenységek fel
értékelődtek. (Luther példája szerint a tevékenység értéke 
szempontjából a lelkész és a cselédlány munkája között
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nincsen érdemi különbség. Isten döntése, ki milyen szol
gálatra rendeltetik, s mindenkinek a neki meghatározott 
feladatot kell teljesítenie.10 Még a bakó sem kárhoztatható 
munkájáért, voltaképpen az is hivatás. (Feltételezve, hogy 
a hóhér egyben hívő is.)11 A kétkezi munka tartalmának 
változására utalnak a téma kutatói is, amikor felhívják a 
figyelmet a különféle nyelvekben megjelenő szinonima
jelenségre, hogy ti. a fáradság, a fáradozás és a munka 
azonos vagy hasonló értelmű kifejezésekként jelennek 
meg. (Így például a magyarban a munkával rokon értelmű 
a fáradozás, fáradság, vesződség, gürcölés, hajtás, strapa, 
kulizás, favágás, gályázás.)12

A predesztinációtól (mint az elkárhozandók és üdvö- 
zülendők előtt ismeretlen végkimeneteltől) független tö
rekvés az Istennek tetsző aszketikus életvezetés és hivatás 
során végzett hasznos cselekvés, a gyarapításhoz vezető 
munka, mely a bűn fölötti győzelmet jelentheti. A munka 
ugyanis -  véli Weber -  egyfajta sajátos megelőzési eszköz 
az olyan kísértések ellen, melyeket a puritanizmus a „tisz
tátalan élet” fogalmában foglalt össze. A munka azonban 
ezen túlmenően az életnek Isten által megszabott öncél
ja  is. A munkakedv hiánya a kegyelmi állapot hiányának 
eleje.13 Luther és Kálvin szemében a munkakötelezettség 
szerves összefüggésben áll az általános keresztyéni maga
tartással, ami okán a nem dolgozást, a munkakerülést, a 
csavargást a sátán közvetlen közrehatásával hozták kap- 
csolatba.14

Ám ha a munka ilyen kiemelt szerepet játszik az üd
vözülésben, a munkakerülést is ennek megfelelően kellett 
értékelni. A restek feleslegesek, legyenek azok szerzete
sek vagy bárki más, aki tétlenül tölti idejét a földön. Egy
aránt elítélendő az, aki a társadalom meghatározó vezető 
rétegeiben munka nélkül tölti napjait, mint az, aki az alsó 
osztályokhoz tartozik. Ezt nem csupán teoretikusan tekin
tették igaznak, de a gyakorlatban is felléptek a jelenség 
ellen. A legfontosabb teendők egyikévé vált felszámolni a 
koldulást a keresztyén világban.15 A koldulás tűrhetetlen. 
A koldulás és a kéregetés megengedhetetlen a protestáns 
településeken.16 A reformáció következetesen fellépett a 
katolikus egyház kolduspolitikája, a koldusok, az alamizs
na és az önkéntes szegénység ellen.

Miután a koldulás a protestáns megítélés szerint 
elítélendővé lett, azzá vált az alamizsna is. A holland 
zsinatok rendre tiltották a koldulást, az alamizsnakérő 
leveleket és a koldulásra szolgáló igazolásokat.17 A szi
gorúan tilalmazott koldulás a protestáns etika szerint a 
felebaráti szeretet ellen való magatartás. Vétek a mun
kaképes embert alamizsnával segíteni, hiszen az nem 
segíti ki a szegénységből, ellenkezőleg: a semmittevés 
útjára taszítja.18

A protestáns államokban a közvélekedés gyorsan vál
tozott. Ellentétben a korábban uralkodó felfogással, az 
alamizsnás jótékonykodás elveszítette pozitív tartalmát. 
A koldulás elítélendő magatartássá, a koldus a társadalom 
deviáns alakjává, majdhogynem bűnözővé vált. Eljött az 
idő, hogy ellenük intézkedéseket foganatosítsanak.

*

A fentiekkel is összefüggésben a középkori általános 
szegénységképhez képest (mely felölelte az eredendően 
szegények, a valódi rászorultak, a hivatásos egyházi sze
gények, az önkéntes szegények és ezek szervezetei [a 
testvérségek, a szerzetesek, a zarándokok, a vezeklők] kö
rét, a munkakerülő, csavargó, kriminális elemekből álló 
koldusvilágot egyaránt) a 16-17. században lényegében 
alakult át a szegénységmeghatározás és formálódott újjá a 
szegénység struktúrája. A protestantizmus a koldulás tilal- 
mazásával ugyan egy határozott lépést tett a szegénygon
dozás szisztematikus átalakítása felé, de ezzel egy időben 
létrehozott egy jelentős problémát, ti. a hirtelen kriminális 
csoporttá nyilvánított koldusok és csavargók rendészeti és 
büntetőjogi kezelésének igényét. Miután világossá tette, 
hol a határ a közösség segítségére, valóban gondozásra és 
támogatásra szoruló szegény és a munkakerülő között, az 
utóbbiak ellen fordult. A koldulás ellen fellépő Luther is 
védelmébe vette a betegeket és aggokat. Megindult tehát 
egy eszmei tisztázó folyamat, melynek végén végül is ott 
állt a szegény két kategóriája: a „jó” és a „rossz” szegény. 
Luther úgy vélekedik erről, hogy aki szegény akar lenni, 
ne legyen gazdag, de aki a gazdagságot választja, annak 
nyomjuk kezébe az ekét, és keresse meg azt a földből.19 
De az egészséges, munkaképes felnőttek koldulása elve
tendő és meg nem engedhető.

A protestantizmusnak jutott az a szerep, hogy lerom
bolja a középkori etika pozitív viszonyát a kolduláshoz. 
Ennek egyik következménye lett a rendészeti és büntető
jogi jellegű megközelítés is; a szegénygondozásból és a 
szegénység elleni fellépésből sarjadó fenyítőházi intéz
mény jól szemlélteti a változás határjellegét. A protestáns 
munka- és szegénységkoncepció a kontinentális büntető
praxisba oly döntő fordulatot hozott, mely máig hatóan 
forradalmasította a büntetés-végrehajtás terrénumát.

A „tettek által való üdvözülés” tétele a szegénységet 
összefüggésbe hozza a restséggel, hiszen a gyarapító cse
lekvés a szegénység ellenszere. A koldusok egy része, 
akik eddig a keresztény társadalom „megbecsült” tagjai 
(és haszonélvezői) voltak, egyik évről a másikra elveszí
tették létezésük alapvető feltételeit, számukra megszűnt a 
megreformált térségekben az alamizsna, a segélyezés, sőt 
ennek ellenkezője volt tapasztalható: az egyház a világi 
hatalommal karöltve üldözésükre szövetkezett. A társada
lom egyes alsó csoportjait átértékelte a reformáció mun
káról vallott felfogása. A gondozandó átesett kategóriájá
ból a bűnöző státuszába. Tenniük sem kellett tenni ahhoz, 
hogy a hatóságok célpontjává legyenek.

Az országút szegényei egy olyan szituáció foglyai let
tek, mely behatárolta egzisztenciális lehetőségeiket.20 
A helységek nem engedték megtelepedni őket, a megél
hetésért űzött speciális foglalkozásaik is továbbhajtották 
őket. Bár életük nem feltétlenül vezetett a bűnözéshez, az 
általuk befutott pálya az átlagost jóval meghaladó mérték
ben biztosított lehetőséget és vonzerőt a bűnelkövetéshez.21 
Ha már kialakult a megtelepedett lakosság és a hatóságok 
előítélete, könnyedén küldték gályákra vagy ítélték testi 
büntetésekre, halálra az országutak vándorait.22 Tekintve 
ezeket az állapotokat, aligha kérdéses, hogy a hatóságok
nak választ kellett adniuk az immáron társadalmi problé-
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mává duzzadt koldusügy rendészeti és kriminális vonat
kozásaira. Az első időkben meglehetős határozottsággal 
választották ketté a rendészeti és az igazságszolgáltatási 
intézkedéseket. A hagyományos, büntetőjogot segítségül 
hívó technikák tovább működtek. A csavargóbandák el
leni fellépés, a bűnözők felelősségre vonása tradicionális 
keretek között zajlott, s a pellengérnél, a tömlöcben vagy 
a bitófa alatt fejeződött be. A centralizált királyi hatalom, 
az abszolút monarchiák korában a büntető igazságszolgál
tatás legkegyetlenebb időszaka vette kezdetét.

Újszerű volt viszont a rendészet terrénumában meg
jelenő fenyítőház intézménye. A „tevékeny gondosko
dást” hirdető protestáns gondolkodás végül is felhasználta 
előbb a munkáltató (dolog)házakat, majd megteremtette a 
holland fenyítőházi modellt.23 A reformáció s különösen 
a kálvinizmus programmá tette a szorgos munkálkodást, 
megkövetelte a dologtalanság elleni harcot. Abból a tézis
ből kiindulva viszont, hogy a koldust tilos segélyezni, a 
valóságos rászorulóknak pedig joguk van a segítségre, a 
munkaképes nincsteleneknek fel kellett kínálni a munka 
lehetőségét. Kevésnek tűnt azonban pusztán a munkalehe
tőség felkínálása, a szegénygondozás részét kellett, hogy

képezze a lelkigondozás és a nevelés, mely a rászoruló
ban felkeltette a hit iránti érdeklődést, felismertette vele a 
szorgalom és a munka iránti igényt. Ennek a törekvésnek 
lett két jellegzetes intézménye a dologház és a fenyítőház.
A dologház a munkaképes és munkátlan, nélkülöző sze
gények foglalkoztatására született, eredetileg a szegény
házból kinövekedő intézmény volt, melynek indíttatása 
a tartási költségek visszanyerésében lelhető föl. Több
nyire nem volt kötelező, a jelentkezés és a felvétellel és 
ellátással együtt járó munka önkéntességen nyugodott.
A fenyítőház a munkaképes, de munkakerülő, csavargó, 
koldus szegények foglalkoztatása céljából életre hívott, a 
dologház továbbgondolásából született (kezdetben) ren
dészeti intézmény, mely a dolgozni nem akaró, ezzel ösz- 
szefüggésben a bűnözés peremén egzisztáló, életvitelével 
a büntetőjogi felelősségre vonást kiprovokáló csoport be
fogadására volt hivatott. Jellegét tekintve a munkára nem 
csupán lehetőséget kínáló, de azt kikényszerítő intézet, 
melynek deklarált célja a nevelés, a társadalom hasznos 
tagjává formálás, vagyis a munkával munkára nevelés.
A munka mint büntetés már évszázadok óta alkalmazott 
szankciónem volt, de a lutheri munkafelfogás sajátos tar-
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talmat kölcsönzött neki. Miközben a munka keresztényi 
kötelesség és isteni szolgálat, addig megfelelő helyzetben 
mint bűnhődés és mint büntetés is érvényes, mely a vét
kes tett következménye.24 Ebből a gondolatból formáló
dott a fenyítőházi modell alapelve, a munka által történő 
nevelés, mely egyben munkára nevelés. Az üdvözülés 
eszméjének a reformációban játszott szerepe nem zárta 
ki a lusta, munkakerülő elemek megjavulását. Kálvin ki
fejezetten a büntetés feltételévé tette a javítást.25 A társa
dalomba történő visszatérés határozta meg fenyítőházak 
feladatait. A munkához szoktatást, a munka szeretetének 
megismertetését a dologkerülővel, melyhez, mint nevelő 
instrumentumot, a munkát vették igénybe, mely munka 
jellegzetessége okán egyben a fegyelmező eszköz funkci
óját is betöltötte.

Marlene Sothmann úgy fogalmazott, hogy a fenyítő- 
ház a protestantizmus terméke, nem érthető meg más
ként, mint a protestantizmus megnyilvánulásaként, a szi
gorú kálvinista vallásetika és a kor szociális problémáira 
adott válasz elegyeként.26 A reformált tartományokban a 
„keresztényi szegénység”, a mások adományából való 
élés elítéltetett, és a koldus, a koldulás egyszerre deviáns 
magatartásként, a társadalom szemében nemkívánatos je
lenségként tűnt föl. Az általános keresztényi állást össze
függésbe hozták a munkakötelezettséggel, ami végül oda 
vezetett, hogy a munka a kereszténységhez tartozik, annak 
eleme. Ily módon a nem dolgozásban, munkakerülésben, 
csavargásban -  élesen fogalmazva -  a sátánt látták meg
nyilvánulni.27 Az erre adott adekvát válasz testesült meg a 
fenyítőházakban.
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