
1399

Magyar Tudomány • 2015/11

1398

Könyvszemle

Könyvszemle

A modern büntetésvégrehajtás 
alapvetése Európában 
A magyar jogtörténeti irodalomban szép 
számmal találhatunk a modern büntetés-vég-
rehajtás kialakulásával foglalkozó színvonalas 
munkákat. Gazdag a választék a korabeli 
büntetőpolitikai elemzésekből is. A megké-
sett magyar reformkor szinte összeforrott a 
büntetőpolitika nemes, megújító szándéká-
val. Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák 
Ferenc és Szemere Bertalan egyaránt sokat 
tett a korszerű büntetőpolitika megteremtésé-
ért. Az 1843-as reformjavaslatokat tartalmazó 
törvénytervezetek azt bizonyítják, hogy az 
akkori vezető politikusok szerint a törvény 
előtti egyenlőség nem valósulhat meg egy 
alapvető büntetőpolitikai fordulat végrehaj-
tása nélkül.

A jogtörténet és a büntetőpolitika hazai 
kincsestárában különösen értékes gyöngy-
szem Mezey Barna könyve a fenyítőházak 
forradalmáról. A fenyítőház ugyanis tőlünk 
nyugatra a polgári átalakulás, a városi fejlődés, 
a protestáns erkölcsi értékek felülkerekedésé-
nek szimbóluma, ezért a legmegfelelőbb bün-
tetés-végrehajtási intézmény az újkori bün-
tetőpolitikai fordulat tanulmányozására.  

A fenyítőházak kialakulásának és műkö-
désének bemutatása alkalmat adott a szerző-
nek arra, hogy igen pontosan elemezze azokat 
a társadalmi, kultúrtörténeti, gazdasági folya-
matokat, amelyek szétfeszítették a középkori 
bosszúálló hatalom által alkalmazott gyötrő, 

kínzó, megsemmisítő büntetőeljárási és vég-
rehajtási gyakorlatot. A szerző szenvedélyes 
és nagyon alapos forráskutató, így munkája 
eredményeként élvezetes olvasmány az embe-
ri élet, a munka és a munkával megszerezhe-
tő erkölcsi és anyagi elismerés társadalmi fel-
értékelődési folyamatának bemutatása a ko-
rabeli büntetőpolitika alakulására. 

Az egyes, a nemzeti kultúrához, a kora-
beli adottságokhoz igazodó híres európai 
fenyítőházak részletes ismertetése előtt az 
olvasó átfogó képet kap a munka és a bünte-
tés fokozatosan végbemenő történeti össze-
fonódásáról. Így például megismerheti a 
középkori városok „kényszerített közmunká-
ját”, a gályarabság kincstári alkalmazásának 
feudális rendjét. A munkáltatás a feudális kori 
büntetésekben még csak nagyon kivételesen 
intézményesült. A feudális abszolutizmus 
korában kezdődött el, a polgári fejlődésben 
jött létre, majd a fenyítőházakban bontako-
zott ki az a máig tartó folyamat, amelyben a 
munkáltatás a szabadságelvonás-büntetés 
in tézményes járuléka lett. (Zárójelben jegy-
zem meg: a globalizáció korában kialakuló 
társadalmi kirekesztő mechanizmusokban a 
mun kahelyek tartós hiányával kell számolni. 
Ha a munka a szabad életben csak a szeren-
csések számára elérhető, akkor éppen mosta-
nában szakadhat meg a börtönmunkáltatás 
gazdag és a büntetés céljai szem pontjából 
sokszínű történelmi folyamata is. Egyre több 
börtönlakó van már most nemcsak szabad-
ságvesztésre, hanem tétlenségre is ítélve.)

A szerzők idén tavasszal, a közleménnyel 
megegyező című előadásukkal a legjobb 
prezentáció díját nyerték el egy konferencián.

Johnson, Matthew D. – Galambos, Nan-
cy L. Anderson, Jared R.: Skip the Dishes? 
Not So Fast! Sex and Housework Revisited. 
Journal of Family Psychology. Online first 
publication, 12 Oct  2015. DOI: 10.1037/
fam0000161 • http://www.pairfam.de/
fileadmin/user_upload/redakteur/Tagung/
pdf_Nutzerkonferenzen/Vortrag_John-
son_Anderson_Galambos.pdf

KISZŰRHETŐK 
A VÉGELGYENGÜLT 
MAGNÓSZALAGOK

A modern kultúrtörténet jelentős do kumen-
tumai a hangfelvételek. Ezek jelentős része 
magnetofon-szalagokon található, amelyek 
fokozatosan tönkremennek, és egy idő után 
a rajtuk lévő felvétel már nem játszható le. 

A University of South Carolina és az Egye-
sült Államok Kongresszusi Könyvtárának 

munkatársai olyan módszert dogoztak ki, 
amellyel egy szalagról a rajta lévő esetleg pó-
tolhatatlan felvétel veszélyeztetése nélkül 
megállapítható, hogy kibírja-e a digitalizálás-
hoz szükséges lejátszást. Az eddig alkalmazott 
próba-szerencse módszer meglehetősen koc-
kázatos, egy teljesen elöregedett szalag, a még 
használhatótól, ránézésre nem különböztet-
hető meg.

Az új diagnosztika totálreflexiós infravö-
rös spektroszkópia alkalmazásával történik. 
Főkomponens elemzéssel megállapították, 
hogy melyek azok a hullámhosszok, amelye-
ket érdemes vizsgálni, ha a sérülékeny szala-
gokat ki akarják szűrni. 

Cassidy, Brianna M. – Lu, Zhenyu – Fuenf-
finger, Nathan C.et al: Minimally Invasive 
Identification of Degraded Polyester-
Urethane Magnetic Tape Using Attenuated 
Total Reflection Fourier Transform Infra-
red Spectroscopy and Multivariate Statistics. 
Analytical Chemistry. 2015, 87, 9265−9272. 
DOI: 10.1021/acs.analchem.5b01810

Gimes Júlia
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A polgári fejlődésben kialakult fenyítőhá-
zak történetének bemutatása alkalmat ad a 
szerzőnek arra, hogy élményszerűen és hitele-
sen bemutassa a szegénység és a szegénygon-
dozás máig változó megítélésének történeti 
előzményeit. „A szegény hol reputációval bírt, 
hol lenézett páriává züllött. Egyszer megbe-
csült célpontja volt a vallásos pártfogásnak, 
másszor a vallás nevében büntetendő vagy 
fenyítendő gazemberként üldözték”– írja a 
szerző (58.). A polgári értékek, intézmények 
előzményei messze visszanyúlnak a rendiség 
korszakába, ezen belül is a legendásan fejlett 
városokba. Ennek természetes következmé-
nye, hogy a városi szegénygondozásban talál-
kozunk először a munkaképes koldusok 
mun kakényszerével. Az angol munkástör-
vény 1349-ben tesz először különbséget érde-
mes és érdemtelen szegény között azzal, hogy 
az utóbbiak megregulázása a korabeli városi 
rendészet és igazságszolgáltatás feladata. Itt 
találta meg a szerző a kutatása tárgyát képező 
fenyítőházak előképeit. 

A reformációnak köszönhetően alapvető-
en megváltozott a munka ethosza és – első-
sorban Luther és Kálvin tanainak hatására – a 
korabeli büntetőpolitikában széles körben 
intézményesült a kényszermunkáltatás. A 
munka ettől kezdve a kereszténység fogalmá-
hoz tartozott. A protestáns erkölcsök szerint 
a munkátlan csavargó, a koldus, az élősködő 
parazita az életmódja miatt vált büntethető-
vé, és a kiszabott büntetést egyre gyakrabban 
hajtották végre fenyítőházban. A keresztényi 
bűnhődésbe beiktatott munkakényszerrel, a 
munkára szoktatás intézményesítésével pedig 
a középkorban használt brutális kényszerítő 
elemek maradványai eltűnhettek a büntető 
igazságszolgáltatás ból. Helyüket felválthatta 
a munkára szoktatás, amely a mai komplex 
reintegráció büntetési céljának előképe. 

A fenyítőház mint állami büntetés-végre-
hajtási intézmény nem általános európai je-
lenség, de bemutatásával a szerzőnek alkalma 
nyílt arra, hogy tetten érje a szegénységkont-
roll modern büntetés-végrehajtási gyakorla-
tának fordulópontját. A szerző megállapítása 
szerint „A fenyítőházi mozgalom a reneszánsz 
és a reformáció befolyásolta közgondolko-
dásban vegyes funkciójú, rendészeti célú és 
egyben büntető intézetek meghonosításával 
a szegénység és a vele kapcsolatos bűnözés 
remélt problémáinak megoldását készítette 
elő. A kor felfogása még nem tudott szaba-
dulni attól a középkori gyakorlattól, amely a 
büntetőjogot a társadalmi konfliktusok leg-
kézenfekvőbb elintézési módjának tekintette.” 
(10.) Majd később így folytatja: „A protestáns 
társadalmak a középkor sommásan kezelt 
bűnözőtársadalmának irányából valamiféle 
kaput nyitva, a fenyítőházba terelte a ’haszon-
talan’ , de nem javíthatatlan elemeket.”

A rendkívül érdekes, jól olvasható könyv 
mának szóló tanulsága számomra az, hogy a 
szerző által részletesen és hitelesen bemutatott 
fenyítőházból kifejlődő büntetőpolitikai gya-
korlat többnyire humánus, szakmailag hite-
les, sokszínű és főleg előremutató folyamata 
napjainkban új fordulatot vett. Jó néhány 
országban, köztük Magyarországon, ismét a 
büntetőjog, a tágabb értelemben vett krimi-
nálpolitika hatáskörébe került a szegénység, 
a társadalmi kirekesztettség okozta társadalmi 
konfliktusok feloldása. A mai szakmai tudá-
sunk szerint azonban a hatalomgyakorlás 
ilyen technikái a nagyon keserves küzdelem-
ben megteremtetett demokratikus alapintéz-
ményeket alapjaiban veszélyeztetik. Mezey 
Barna könyvéből az olvasó azt a következte-
tést vonhatja le, hogy az a középkori körülmé-
nyekből kivezető történelmi folyamat, amely-
ben a civilizáció eljutott a fenyítőházból a 

modern, a reintegrációt és a társadalom vé-
delmét egyaránt szolgáló és csak a legvégső 
esetben alkalmazott börtönig, legalább olyan 
keserves küzdelemben zajlott, mint amivel 
remélhetőleg mostanában szembesül a szak-
ma akkor, amikor a jelenkori jogállami érté-

kek „rehabilitációját” kell végrehajtania. (Me
zey Barna: A fenyítőházak forradalma. A mo
dern büntetésvégrehajtás alapvetése Európában. 
Budapest: Gondolat Kiadó, 2015)

Gönczöl Katalin
kriminológus, ELTE, ÁJK, Kriminológia 

Minek nekünk  
gazdaságpszichológia?

„Nincs semmilyen különös tehetségem, csak 
az, hogy szenvedélyesen kíváncsi vagyok… 
Egy normális felnőtt nem töri a fejét a tér és 
idő problémáin… Én épp ellenkezőleg, olyan 
lassan fejlődtem, hogy a téren és időn csak 
később, már felnőtt koromban csodálkoztam 
el” (idézi Einsteint Alice Calaprice 1996-os 
gyűjteményében). Garai László címben jel zett 
életműkötete az előbbi, sok évvel ezelőtt olva-
sott sorokat juttatta eszembe. A gazda ságpszi-
chológus szerző személyes fejlődéstörténetét 
nem ismerem, de könyvének minden lapja 
arról tanúskodik, hogy szenvedélyesen kíván-
csi. Tu dós embereknél természetes a kíváncsi-
ság, Garainál azonban ez olyan hőfokon izzik, 
mint a felfedezőknél. Messzi tájakra vezeti el 
az olvasót: az irodalom történettől a közgazda-
ságtanig, az állatvilágra vonatkozó megfigye-
lésektől a 21. század em beri rejtvényeiig. 

Kíváncsiságához az is hozzá tartozik, hogy 
olyan alapkérdéseken töri a fejét, amelyek 
mellett mások elmennek, ame lyeken befutott, 
szűk témakörökre specializált tudósok általá-
ban nem szoktak gondolkodni. Triviálisnak 
tekintik, tényként fogadják el őket, vagy csak 
egyszerűen „nincs szemük rá”. A Ki vagyok 
én? (vagy inkább Kik vagyunk?) Hová tarto
zunk? Milyen a társadalom, amelyben élünk, 
és merre tart? – tipikus ifjúkori kérdések. Érett 
fejjel és olyan impozáns tárgyi tudás birtoká-
ban azonban, amilyennel a szerző dicseked-

het, merőben másképp ragadhatjuk meg 
ezeket a problémákat, mint az álmodozások 
korában. Zsenge ifjúságában ugyanis aligha 
juthat eszébe bárkinek, hogy az identitáske-
resést, ami a kötet egyik köz ponti problémá-
ja, a gazdasággal kapcsolja össze, ahogyan a 
szerző teszi, egyik – a kötetben többször idé-
zett – főművében, amely az Identitásgazda
ságtan címet viseli (Tas Kiadó, Budapest), és 
a kötet több írásában is. Garai megközelítése 
tárgyszerű, a szenvedély azonban, amellyel a 
válaszokat keresi, semmit sem csillapodott az 
ifjonti hévhez képest. 

A könyv az életmű tekintélyes részét fog-
ja át. A kötet sa játossága a műfaji sokféleség 
(a tudományos ér tekezéstől a recenzión ke-
resztül az interjúig) és a tematikai tágasság (a 
rendszerváltáskor elharapózott piramisjáték-
tól a nómenklatúrán keresztül a második 
modernizációig). Csakúgy a kifejtés lényegé-
hez tartozik, mint a lapokon felbukkanó tör -
ténelmi személyek sokasága (Joszif Sztálin tól 
Aczél Györgyön keresztül Soros Györgyig), 
vagy a hivatkozások elképesztő spektru ma 
(Morus Tamástól Jean Baudrillardon át Tho-
mas Pikettyig). Némiképp megnehezíti azon-
ban a recenzens és az elmélyültebb ol vasó 
dolgát is a könyvvégi hivatkozások hiánya. 
Így sokkal nehezebb áttekinteni a kötet iro-
dalmi hátterének struktúráját, mint ha a szer-
ző e tekintetben az olvasó kényelmét kereste 
volna, ha név és tárgymutató készült volna a 
kötethez (ami sajnálatosan elmaradt), talán 
még a szerzőt is meglepte volna a nevek és 
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nem ismerem, de könyvének minden lapja 
arról tanúskodik, hogy szenvedélyesen kíván-
csi. Tu dós embereknél természetes a kíváncsi-
ság, Garainál azonban ez olyan hőfokon izzik, 
mint a felfedezőknél. Messzi tájakra vezeti el 
az olvasót: az irodalom történettől a közgazda-
ságtanig, az állatvilágra vonatkozó megfigye-
lésektől a 21. század em beri rejtvényeiig. 

Kíváncsiságához az is hozzá tartozik, hogy 
olyan alapkérdéseken töri a fejét, amelyek 
mellett mások elmennek, ame lyeken befutott, 
szűk témakörökre specializált tudósok általá-
ban nem szoktak gondolkodni. Triviálisnak 
tekintik, tényként fogadják el őket, vagy csak 
egyszerűen „nincs szemük rá”. A Ki vagyok 
én? (vagy inkább Kik vagyunk?) Hová tarto
zunk? Milyen a társadalom, amelyben élünk, 
és merre tart? – tipikus ifjúkori kérdések. Érett 
fejjel és olyan impozáns tárgyi tudás birtoká-
ban azonban, amilyennel a szerző dicseked-

het, merőben másképp ragadhatjuk meg 
ezeket a problémákat, mint az álmodozások 
korában. Zsenge ifjúságában ugyanis aligha 
juthat eszébe bárkinek, hogy az identitáske-
resést, ami a kötet egyik köz ponti problémá-
ja, a gazdasággal kapcsolja össze, ahogyan a 
szerző teszi, egyik – a kötetben többször idé-
zett – főművében, amely az Identitásgazda
ságtan címet viseli (Tas Kiadó, Budapest), és 
a kötet több írásában is. Garai megközelítése 
tárgyszerű, a szenvedély azonban, amellyel a 
válaszokat keresi, semmit sem csillapodott az 
ifjonti hévhez képest. 

A könyv az életmű tekintélyes részét fog-
ja át. A kötet sa játossága a műfaji sokféleség 
(a tudományos ér tekezéstől a recenzión ke-
resztül az interjúig) és a tematikai tágasság (a 
rendszerváltáskor elharapózott piramisjáték-
tól a nómenklatúrán keresztül a második 
modernizációig). Csakúgy a kifejtés lényegé-
hez tartozik, mint a lapokon felbukkanó tör -
ténelmi személyek sokasága (Joszif Sztálin tól 
Aczél Györgyön keresztül Soros Györgyig), 
vagy a hivatkozások elképesztő spektru ma 
(Morus Tamástól Jean Baudrillardon át Tho-
mas Pikettyig). Némiképp megnehezíti azon-
ban a recenzens és az elmélyültebb ol vasó 
dolgát is a könyvvégi hivatkozások hiánya. 
Így sokkal nehezebb áttekinteni a kötet iro-
dalmi hátterének struktúráját, mint ha a szer-
ző e tekintetben az olvasó kényelmét kereste 
volna, ha név és tárgymutató készült volna a 
kötethez (ami sajnálatosan elmaradt), talán 
még a szerzőt is meglepte volna a nevek és 


