
A büntetésvégrehaifás 
Lukács Tibor munkásságában

Hogy mi fordította Lukács Tibor figyelmét a büntetésvégrehajtás felé, azt ne
héz megállapítani. Talán a pulpitusán túltekinteni képes büntetőbírói nézőpont 
az ok, talán a szakíró vagy szépíró érdeklődése támadt fel e misztikus peremvi
déki táj iránt, esetleg a hivatali kompetencia kényszerítette őt tartós közelségbe 
a magyar börtönüggyel. E kérdésekre nem lelem a választ, de ez nem is fontos. 
Azt azonban tudom, hogy a büntetésvégrehajtásnak, az igazságszolgáltatás e 
mostohagyermekének ritkán jut ki olyan megtisztelő odafordulás, mint ami
lyenben — kisugárzó műveltsége fényével — Lukács Tibor részeltette.

A magyar börtönügyet a századvégi lendületes és biztató fejlődése után 
a két világháború között már nem karolta fel sem a büntetőpolitika, sem a 
büntetőtudomány. Ekkor történt — az állami büntetőpolitika intim szférájává, 
majdhogynem kézi korbácsává degradálódó — büntetésvégrehajtás szemérmes 
visszavonulása Justitia stólája mögé, ekkor vette kezdetét és tart még napjaink
ban is az elzárkózás a társadalmi nyilvánosságtól.

A felszabadulás utáni évtizedek naiv hittétele a bűnözés törvényszerű 
csökkenéséről nem törte meg a közöny csendjét, sőt, mintha még növelte volna 
a kormányzat arisztokratikus elzárkózását a börtönöktől, a kapitalista múlt 
eme atavisztikus rekvizitumaitól, melyek zavaró jelenléte árnyékot vetett a 
szivárványszínű díszletekre. E hallgatáson Lukács Tibor úgy ütött rést, hogy 
váltig bizonygatta, a dologtól való prűd elfordulás még nem teszi a dolgot 
semmivé, még nem szünteti meg magát a jelenséget. Nem hagyja szó nélkül, 
hogy a bírói emelvényről ünnepélyesen elhangzó ítélet sokak számára az igaz
ságszolgáltatásnak fontos, de csupán elvont pillanata, a valóságos bűnhődés a 
börtönökben zajlik, és egyáltalán nem mindegy, hogy onnan milyen emberi 
értékekkel kapaszkodik vissza a társadalomba a szabaduló.

Lukács végtelen tapintattal nyúlt problémáinkhoz, ismerve a magukra 
hagyatottak érzékenységét. Ügyeinket -  sikereinket és kudarcainkat -  fürkésző 
tekintetét soha nem éreztük avatatlannak, hiszen szigorú elvisége, segítő szán
déka miatt soha nem törekedett olcsó, bestseller-népszerűségre, soha nem tűzte 
dolgainkat öncélú szellemességgel tollhegyre. Nem a partvonalról küldözgetett 
felénk megbocsátó mosolyokat, hanem együtt akart velünk vívódni. Nem mű
veltsége, hivatali széke hegymagasából dörrent ránk olykor-olykor, hanem le- 
küldte hozzánk tudományos lelkiismeretét, hogy ébren tartson bennünket.

Lukács Tibor európai látókörrel igyekezett meghúzni a magyar büntetés
végrehajtás koordinátáit, pályájának és kényszerpályájának állomásait. Aligha 
tévedett, amikor azt állította, hogy szerte a világon, így itthon is a hosszadalmas 
és keserves vedlésnek olyan állapotát éljük, amelyben a modem ésszerű börtön
nek le kellene rúgnia magáról a régi, hagyományos börtön csontkemény, ki
nőtt kitinjét. Tudta jól, hogy a börtönöket ez idő szerint nem lehet kiküszö
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bölni, de nem csupán hite, tudása is arra ösztökélte, hogy jobbá, célszerűbbé 
tegye. Nem feledkezett el arról, hogy a börtönök soha nem tarthatnak lépést 
a valóság más szektorainak fejlődésével, de harcolt az ellen, hogy a társadalom 
e kényelrpetlen produktuma felett közönyt mímelve kegyes alamizsnát dug- 
dosson a börtön rácsai közé.

A börtönben minden más, mint odakint. Igen, mondják megnyugodva 
sokan, a másság a büntetés maga, ez képes mederbe parancsolni a bűnözést, ez 
garantálja állampolgáraink nyugodt álmát, igazságérzetének kielégülését. 
De Lukács azoknak a sorsát is szívén viseli, akikre rácsapódott a börtöiiajtó. Kí
váncsian kutatja, hogy vajon a börtönnek, a mindennapi élet e művi eltorzítá
sának hatása mennyiben gyógyszer és mennyire méreg a bentlakók számára. 
Hiszen a régi, hagyományos börtön megannyi rossz szelleme még itt ólálkodik 
az egykor megtorlásra kihegyezett büntetőpolitika kővé merevedett falai között.

Kérdései faltörő kosként döngenek. Vajon mi célt szolgál az a totális 
rendszer, amelynek falansztere az elítélt személyiségét annak talapzatáig rom
bolja, de felépíteni már nem képes, azt tehetetlenül rábízza a sivár talajon jól 
tenyésző szubkultúra ártalmas darázsfészkeinek kényére-kedvére. Vajon elfor- 
dultunk-e már a belső rendet és fegyelmet abszolutizáló, tökéletes konformiz
must követelő börtönök világától? Vajon meghaladtuk-e már az ún. viselkedés- 
centrizmust, az egyformán szürke elítéltek sorozatgyártását?

Vajon egy racionálisan megszervezett börtönben szükségszerű-e, hogy a 
testületi tagok és az elítéltek kasztjainak hierarchiájában, szigorú alá- és fölé- 
rendelésében az egyik csoportnak csak a siker, a másiknak csak a kudarc in
tézményesített jellemzőiben kell gondolkodnia? Vajon lehetetlen a fogvatar- 
tottak érdekeit az intézet szolgálatába állítani? Vajon lehetetlen az elítéltek 
akarását, kezdeményező készségét, fel nem használt erejét érdemes céloknak 
alárendelni? Vajon még mindig nem lehet a passzív engedelmesség helyébe az 
egyéniséget jobban kifejezésre juttató szociális aktivitást állítani?

Lukács Tibor nem a szentimentális filantrópok vak buzgalmával közele
dik a sorsüldözött rabok világához, hanem mert bízik abban, hogy a társada
lom ellenőrzése alá helyezett emberközpontú börtön a holtak házából az élők 
otthonává tehető. Ezért nem mindegy számára, hogy a rab csupán elszenvedi-e 
a büntetést, avagy érdekeltsége révén — saját jövője által irányítva — együtt
működési pontokat keres a végrehajtással. Ezért mutat vádlóan a hagyomá
nyos börtönre, mely egyáltalán nem számol az elítélttel, nem támaszkodik rá, 
nem kéri a segítségét. Az ilyen börtön arra törekszik, hogy intézményesítse 
az engedelmességet, az elítélteknek itt csak viselkedniük kell, nem felelősek 
se önmagukért, se az intézet működéséért.

Különös jelentőségre tesznek szert Lukács Tibor börtönről vallott világ
képében az elítéltek létdimenziói: a tér és az idő. Ezek eredeti rendeltetése az 
volt, hogy fizikai és szellemi engedelmességre kényszerítse, tétlenségre hibernál- 
ja a bentlakókat. Lukács a modern börtönt szükségképpen a szűk tér-dimenziók 
kitágításával, a szellemi mozgástér kiterjesztésével képzeli el. Felhívja a figyel
münket arra, hogy ha az idő-dimenziók közül kizárólag a múltra koncentrá
lunk, akkor az elítélt természetes emberi reakciója, hogy kicsússzon a börtön
miliő szorításából, úgy vedli le múltját, hogy önigazolást keres, és rendszerint 
talál is múltbeli tetteire. Az ésszerű börtönnek helyre kell tennie az időt; a 
múlt figyelmeztessen, a jelen kapjon értelmet és hasznos cselekvési lehetőséget, 
a bizonytalan jövő pedig változzék minél hamarább bizonyossá.
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Miközben mások másutt már unottan és indulattal térnek ki az íróasztal 
melegágyakban kikeltett és a nyomorúságos börtöntalajon megkapaszkodni 
nem képes börtönideálok újjáélesztése elől, Lukács tudja, hogy a hamis börtön
eszméktől el lehet ugyan fordulni, de azoktól az emberektől, akiknek a sorsa 
függ a börtönök ésszerűsítésén — nem. A megoldás egyik aranykulcsának az el
ítéltek olyan munkavégzését tekinti, amely ráirányítja szemüket érdekeltségü
kön keresztül saját értékeikre, és megteremti állóképességüket a munkaerő- 
piacon.

Tovább kell haladni azon a történelmi úton — írja —, amelyen a rabmunka 
kényszermunkából munkakényszerré szelídült, és amelyen megnyílt a munká
hoz való jog elismertetésének a lehetősége. Nagyobb szerepet kell kapnia a dol
gozó embernek a munkavégzésben — habár elítélt — a termelés szervezésében, 
hogy fel tudja mérni a munka értékét. Szerezzen olyan szakképzettséget, vé
gezzen olyan munkát, amelyet a szabad életben is használhat majd. Ne legyen 
számára elveszett idő a börtönélet. Övezze tevékenységét ugyanolyan meg
becsülés bent is, mint kint, hogy a munka ne legyen büntetés.

Lukács Tibor szinte makarenkói magabiztossággal mutat rá az elítéltkö
zösség palackjában rejtőző szellemekre, melyek felszabadítása szakértő kezekre 
vár. Ügy véli, az elítéltek kollektíváit kikovácsoló hírhedi szolidaritás csont
héját — melyet többnyire nem eredendő megátalkodottságból, hanem az emberi 
méltóságot megtaposó totális rendszerrel szembeni oppozícióból vontak maguk 
köré -  a bizalom oldószerével áthatolhatóvá lehet tenni. Vagyis a fogvatartot- 
tak intim kohéziója értelmes és lendületes követelményrendszerrel, széles körű 
belső munkamegosztással az öntevékeny szervezetek motorjává válhat. Még egy
fajta belső börtöndemokrácia gondolatáig is eljut, hogy a szabadulót semmi se 
érje váratlanul.

De Lukács Tibor figyelme, tapintata, olykor részvéte kiterjed a börtönök 
személyzetére is. A magyar szakirodalomban alig akad példa arra, hogy valaki 
úgy emeli magához a börtönök alkalmazottait, hogy tevékenységüket nehéz 
feltételek között végzendő erőfeszítésként, reálisan ábrázolja. Nem törekszik 
olcsó zsurnalizmusra, egyaránt óvja a közvéleményt attól, hogy a börtönőrök 
életét a Denevér-beli Frosch operettkönnyű pályaképével azonosítsa, de attól 
is, hogy a smasszer egykori torzképét, a borgőzös bruMlitású, elhájasodott 
agyú és hasú körlet-napóleonokat összemossa a mai büntetésvégrehajtás dol
gozóival.

Világosan látja Lukács, hogy az egykor kizárólag biztonságra orientált 
börtönökből lassan-lassan reszocializációs célú intézetek jönnek létre. Ezek szü
letési kínjai leginkább a személyzet súlyos és tartós szerepkonfliktusában üt
köznek ki. A hagyományos kép megbomlott, a fehér-fekete, a jó-rossz sémája 
megdőlt. A rabhoz mint ellenfélhez való viszony egyszerű, könnyen áttekint
hető képlete bonyolult, többismeretlenes, nehezen megoldható pedagógiai 
egyenletté állt össze.

Az elítéltek társadalmi státuszának emelkedésével, jogi helyzetük körül
írásával és garantálásával, egyszóval szakadékmély alávetettségük csökkenté
sével megszűnőben van az a kontraszt, amely eddig szociálpszichológiai erőt 
adott az elítéltek felett őrködő kiválasztottak önbecsüléséhez. A „smasszer 
militáns” mellé a fejlődés odakényszeríti a „smasszer sapiens”-t. A modern 
börtön szellemi letéteményese és reprezentánsa a pedagógus, a pszichológus és 
szociológus lesz. A kulcsos őr is leveti majd morózus személytelenségét, előlép 
a cirkli mögül, hogy egész személyiségével részt vegyen a nevelés programjában.
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Az asszisztenciát pedig olyan munkáltató egészíti ki, aki már nem csupán a 
technikára és a gazdaságosságra ügyel, hanem arra is, hogy mindezek emberi 
szükségleteket elégítsenek ki, mert ez formálja igazán az elítélt személyiségét.

Lukács Tibor figyelmeztet bennünket arra, hogy a büntetésvégrehajtás 
befelé fordulása önmagára nézvést is ártalmas, hiszen szerepe nem önmaga, 
hanem a társadalom szolgálata, s e szolgálat sikere aligha biztosítható a társa
dalom együtt- és közreműködése nélkül. A külvilág elutasítása miatt, írja rosz- 
szallóan, a büntetésvégrehajtás elesik attól a lehetőségtől, hogy munkáját meg
ismerjék, hogy erőfeszítéseit méltányolják, hogy eredményeinek továbbfoly
tatásában támogassák.

Lukács Tibor nem csupán a büntetésvégrehajtás önmagába zárkózását 
kritizálja, hanem a társadalom iránta való közönyét, esetenkénti intoleranciá
ját is. Elvárja, hogy a közvélemény ne hallgasson a még mindig bot, illetve pel
lengér után ácsingató kisebbségre, és mihamarább törjön pálcát a célszerű bör
tönt konzekvensen rabparadicsomnak nevező előítéletek felett.

Lukács Tibor noha a hazai jogásztársadalom egyik kiemelkedő alakja, 
nem él a paragrafusok hipnózisában, A jogviszonyok sűrű indái között — vérbeli 
jogászként is — nem csupán jogalanyokat lát, hanem érző, gondolkodó hús-vér 
embereket, és már-már rebellió számba megy, hogy büntetésvégrehajtási töpren
géseinek középpontjában az elítélt áll.

Véleménye szerint a végrehajtást szabályozó jognak viselnie kell annak a 
másságnak a jegyeit, amely a végrehajtást mint olyant jellemzi. Újból felveszi 
a kesztyűt, a csak a múltra tekintő tettarányos ítélkezés és a tettes jövőjét 
egyengető büntetésvégrehajtás paradoxona körül fel-fellángoló vitában.

Teszi pedig mindezt a sürgető idő szorításában, egyre lázasabb tempóban, 
a jó Csönd-herceggel való versenyfutásban. Hiszen sietteti a jó széllel behozható 
Európa partjainak látótávolságba kerülése, de szorongatják a két végén égő 
életgyertya figyelmeztető ellobbanásai is. Egyik börtöntárgyú munkájának zár
szavában ezt írta: ,,nem fejezem be, csak abbahagyom.” Valóban. Lukács Tibor 
csupán abbahagyta, de nyomában már nem fejeződhet be a magyar büntetés
végrehajtás iránti közöny felszámolása elleni küzdelem. A magyar börtönügy
nek ugyanis mihamarább fel kell zárkóznia a jogállamiság újonnan kialakult 
rendjéhez.

Dr. Lőrincz József
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