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Gondolat Kiadó gondozásában jelent meg Me
zey Barna kiemelkedő munkája, mely a XVII- 
XIX. századi Európa börtönügyének történeté

ről nyújt átfogó képet. A szerző munkásságát ismerve 
kijelenthető, hogy mind a büntetés-végrehajtás, mind 
pedig a jogtörténet terén maradandót alkotott, e nagy
monográfiája pedig több évtizedes kutatómunkájának 
megkoronázásaképp is értékelhető. A kötet felépítése és 
gondolatmenete logikus, Mezey Barna érezhetően egé
szen mélyrehatóan, rendkívüli alapossággal járta körül a 
feldolgozott témát.

A mű mintegy 600 oldalon keresztül vezeti végig az ol
vasót az európai büntetés-végrehajtás elmúlt századain, ne 
higgyük azonban, hogy kizárólag a börtönügy vonatkozá
sában nyújt ismereteket az olvasónak. Hiszen, mielőtt rá
térne a mű alappillérét képező témára, részletes áttekintést 
ad a bűn és a büntetés mibenlétéről, lényegéről, továbbá 
a börtönüggyel kapcsolatos lényeges alapvetésekről is (a 
börtön helye a büntető praxisban, a börtön meghatározá
sa, a börtön terminológiája, a börtön funkciója, a börtön 
mint eljárás, illetve a börtön mint technika). Ezt követően 
a szabadságvesztés korai történetével ismerteti meg olva- 
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sóját, így a börtön ókori és középkori megjelenéséről is 
képet kapunk. A monográfia ilyen értelemben tehát mesz- 
sze túllép a címben megjelölt XVII-XIX. századi történeti 
összegzésen.

Az alapvetések tisztázását követően tér rá a szerző a 
XVII-XIX. századi börtönügy kifejtéséhez. Egy-egy fe
jezet egy-egy századot mutat be, a rendkívül jól és logi
kusan felépített alfejezetek a börtönügy évszázadokon 
átívelő fejlődésének megértését még inkább elősegítik. 
Naivitás lenne tehát azt hinni, hogy a monográfia kizáró
lag magáról a börtönről szól. Ennél sokkal többet kapunk: 
a jogtörténeti kitekintés jóval tágabb, nem korlátozódik 
szigorúan a börtönügyre. A szerző a börtönügy fejlődésé
vel párhuzamosan többek között a humanizmus térhódítá
sát is bemutatja.

Mezey Barna a könyv első két nagy egységével -  Elő
szó. Bűn, büntetés, börtön, illetve Kezdetek. Adalékok a 
szabadságvesztés korai történetéhez -  vezeti fel a vizsgá
lódása középpontjában álló XVII-XIX. századi európai 
büntetés-végrehajtás történetét, és az európai szabályozás 
tükrében taglalja a magyar, némiképp megkésett fejlődés 
és fejlesztések históriáját.

A XVII. század különösen meghatározó időszak volt 
társadalomformáló mozgalmai okán. A reformáció az élet 
jóformán minden területén hatalmas változásokat, újításo
kat hozott, s ez az „átalakulás”, az új, humanitárius meg
oldások keresése természetesen a büntetési rendszert, a 
büntetés-végrehajtást is elérte. A XVII. századi börtönügy 
históriáját összefoglaló, Előzmények alcímet viselő fejezet 
részleteiben tárja elénk a fejlődéstörténet leginkább rele
váns csomópontjait. A korszak lesújtó valósága tárul az 
olvasó elé, képet kaphatunk többek között a jogvesztett 
rab helyzetéről, a tömlöcbörtönök sajátosságairól, a fogva 
tartás körülményeiről, a kényszermunkáról és a rabszolga-
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ságról. E kiindulópontból haladunk előre a humanizáció 
útján, s bontakozik ki egy emberségesebb büntetés-végre
hajtás iránti igény. A szerző szól az átalakuló államhatalom
ról, mely nyilvánvalóan kulcsfontosságú szerepet töltött be 
a megjelenő újítások, így a dologházak és a fenyítőházak 
kapcsán is, melyek történeti mo
delljeiről e fejezetben olvashatunk.
Mindemellett a korszak kodifikáci- 
ós törekvései -  így a Bambergische 
Peinliche Halsgerichtsordnung, a 
Constitutio Criminalis Carolina, a 
Praxis Criminalis (Constitutio Cri
minalis Ferdinandea) -  is releváns 
részét képezik a XVII. század törté
netét feldolgozó blokknak, csakúgy, 
ahogyan az újkori börtönépítészetről 
szóló áttekintés is. Ebben a fejezet
ben kaptak helyet -  a hazai fejlődés 
tekintetében egyebek mellett -  a kas
sai börtönfelház, illetve a vármegyei, 
úriszéki tömlöcök.

A XVIII. század börtönügyét tag
laló fejezetrész az Első kísérletek 
alcímet viseli. A jogalkotás szem
pontjából rendkívül meghatározó 
korszakról beszélünk, nem csoda, 
hogy a szerző részletesen foglalko
zik az akkori jogalkotás meghatározó tervezeteivel, illető
leg kodifikációs eredményeivel, így a Constitutio Crimina- 
lis Theresiana, a Diritto penale del Granducato di Toscana 
(Codice Leopoldino), a Sanctio Criminalis Josephina, vala
mint a Bencsik Mihály-féle magyar praxis criminalis 1712. 
évi tervezetének főbb rendelkezéseit is az olvasó elé tárja. 
A szerző áttekintést nyújt a felvilágosodás börtönügyre gya
korolt hatásáról, Cesare Beccaria munkásságáról, valamint 
a börtönarchitektúra megerősödéséről. A korszak magyar 
büntetés-végrehajtása vonatkozásában a tömlöcügy helyze
tével, illetve a vármegyei börtönökkel foglalkozik, valamint 
számos, így többek között a tallósi és a szegedi fenyítőház-

zal ismerteti meg az olvasót. Hogy teljes képet kapjunk, a 
fogvatartottak fenyítőházbeli helyzete mellett a nevelés és a 
munkáltatás kérdéskörét is tárgyalja a szerző.

A monográfia utolsó része, mely a Reformok alcímet vi
seli, a XIX. század börtönügyét értékeli. A fejlődéstörténet 

a modern büntetés-végrehajtás ka
pujába érkezik, ezt sugallja több al- 
fejezet címe is, így például az Egy 
új korszak kezdete. Kifejtésre kerül 
a büntetési elméletek mellett a bör
tönügyi tudományosság kialakulása, 
amelynek jelentős gondolkodóiról, 
például Heinrich Balthazar Wag- 
nitzról és Carl Joseph Anton Mitter- 
maierről is szó esik. Mezey Barna 
átfogó képet fest a korra jellemző 
végrehajtási rendszerről, kitérve a 
ma is jellemző progresszív sziszté
ma alapvetéseire. A XIX. századi 
magyar büntetés-végrehajtás kap
csán a jelentős kodifikációs törekvé
sekről ejt szót a szerző, teszi mindezt 
igencsak alapos, mélyreható módon. 
A magyar börtönügy modernizációj a 
láthatóan a szabadságharc leverését 
követően, a monarchiának köszön
hetően kezdődik meg, és hatalmas 

fordulópontot és mérföldkövet jelent a kiegyezés. Hogy 
igazán teljes körű legyen a század börtönügyének bemuta
tása, e fejezetben is képet kapunk a kor börtönépítészetének 
sajátosságairól, mindemellett az európai államokra jellem
ző büntetés-végrehajtási rendszerekre is kitér a szerző. Be
fejezésképp az új kriminológiai irányzatok, illetve képvise
lőik kapnak teret a monográfiában.

Vitathatatlan, hogy a magyar börtönügy történetét be
mutató szakirodalom rendkívüli kötettel bővült Mezey 
Barna professzor úrnak köszönhetően, melyet ezúton is jó 
szívvel ajánlok nemcsak a büntetés-végrehajtás, hanem a 
jogtörténet iránt érdeklődők figyelmébe is.

MEZEY BARNA

A BÖRTÖNÜGY
A 17-19. SZÁZADBAN

A  b ö r t ö n  e u r ó p a i  ú t j a
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A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Állam

tudományi Karának Jogtörténeti Tanszéke közös 
szimpóziumok szervezésével, Zlinszky János ha

gyományteremtő munkásságát követve, szoros kapcso
lattartásra törekszik a közép-európai egyetemek társtan
székeivel. Szintén a Zlinszky-hagyományok nyomán ez 
nem csupán oktatók közötti, hanem a tanszékhez kötődő 
hallgatói kapcsolattartást is jelent. Szigeti Magdolna PhD 
egyetemi docens Deutsche Rechtsgeschichte szemináriu
mának hallgatói az elmúlt években két, a Bécsi Egyetem 
Jog- és Alkotmánytörténeti Intézetében rendezett szim
póziumon tartottak előadásokat, ottani oktatók, hallgatók 
párhuzamos részvételével. 2018. április végén a két világ
háború közötti alkotmányfejlődéssel, míg 2019. szeptem
ber elején a második világháború utáni alkotmányfejlő
déssel kapcsolatos témákat vitattak meg.

SZEMLE
Tanszéki nemzetközi 
kapcsolatok
PPKE JÁK Jogtörténeti Tanszék 
(2015-2019)

Az oktatói kapcsolattartásra áttérve, abban a jogtörté
neti és bölcsész történelem tanszékek (akadémiai intézet) 
mellett, zömében alkotmánytörténeti témák lévén, alkot-
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