
A BV. TÖRTÉNETÉBŐL

A munka szerepváltozásai 
a büntetésvégrehajtásban
— a kezdetektől a századfordulóig

A munka a természeti törvények szorításából kitörni képes ember megkülön
böztető sajátossága, és — micsoda paradoxon — egyben büntetés is a kezdetek 
óta. E kettősség talán mégsem annyira érthetetlen, ha figyelembe vesszük, hogy 
önmagában, értéktartalomtól mentesen is presszióként működött a történelem 
hajnalán. A természettel szemben mindennap meg kellett küzdeni a létért. S mi
nél ereményesebbé vált az emberi tevékenység, annál gyorsabban oldódott fel 
az ősi egymásrautaltság, repedezett meg a közös munka egyenlősítő kohéziója. 
Mígnem a megélhetést biztosító kétkezi, fizikai munka mélyen lenézett fogla
latossággá vált.

A javak egyoldalú kisajátítása révén a rétegekre szakadt társadalmak nyílt 
egyenlőtlensége a termelőket (a rabszolgát, a jobbágyot, a zsellért és a munkást) 
az emberi lét peremére szorította. Az alávetettségnek a munka volt az egyik 
büntetése. Az elrabolt személyi szabadság munkakényszerként jelent meg a 
társadalomban. E jelenség legnyilvánvalóbban az elsőgenerációs, a hadifogolyból 
kényszermunkássá lett rabszolgák esetében figyelhető meg. Státusvesztés fenye
gette azonban a szabadokat is, bűneik miatt csakúgy, miht kifizetetlen adós
ságaikért. Míg a rabszolga számára a munkavégzés a szó legszorosabb értelmé
ben büntetés, addig a jobbágy számára csupán a függőség nyers megnyilvánu
lása. A munkakényszer társadalmi helyzetének, gazdasági „lehetőségének” 
velejárója.

A 16. században a polgárosodó Európa számára újfent szélesebb értelmet 
nyert a munka mint büntetés. Egyfelől a kapitalizálódás diszfunkcionális jelen
ségeinek kezelésére, a feudális társadalom dolgozó rétegeinek bérmunkássá té
telére alkalmazták sajátos jogi, büntetőjogi eszközként. Ez azután némileg 
módosult formában tovább élt a hatalomra jutó polgári társadalom első fél 
évszázdában, a gyarmatok munkaerőigényét kielégítő deportáció kiszélesíté
sében. Másfelől a 19. századra megszilárduló polgári rendben, ahol a munka már 
mindennapos gazdasági kényszerként hatott, ahol a vétkeseket a meghirdetett 
formális egyenlőség és szabadság megfosztásával büntették, ott a haszonelvűség 
igényét követve uralkodóvá lett, szabadságvesztés-büntetést kitöltő tartalom
má vált a rabok munkáltatása, melyet a reszocializáció mindenható eszközének 
tartottak.

A szovjet fejlődés útját járó országok is megőrizték a munkabüntetés 
mindkét formáját. A szovjet büntetési rendszer alapintézménnyé tette a javító
nevelő munkabüntetést. Az ötvenes években hasonló büntetőpolitikai törekvést 
tapasztalhattunk hazánkban is. Sőt, az elmúlt öt esztendőben tovább terebélye
sedett a munkabüntetés: megjelent a szigorított javító-nevelő munka és a köz-
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munkára kötelezés. Furcsa, hogy ugyanaz a társadalmi-gazdasági formáció, 
mely megkülönböztetett jelentőséget tulajdonít a munkának,büntetőjogi szank
cióként is alkalmazza. Ez nyilvánvalóan a munka janusarcúságával magyaráz
ható. Nem felesleges tehát a történeti út fölvázolása, mert így megtudhatja az 
olvasó, hogy a többi szankció árnyékában mire volt alkalmas a munka mint 
büntetés, illetve mely célok elérésére volt teljességgel alkalmatlan. Segíthet 
észrevennünk a követendő, illetve az elkerülendő utat.

A munka kényszer jellege

„Az elítéltek munkáltatása a büntetésvégrehajtás során csaknem olyan régi, 
mint maga a szabadságvesztés-büntetés” — szögezi le a büntetésvégrehajtás 
kétkötetes tankönyvében Horváth Tibor. Azt is mondhatnánk, hogy a munka 
a legősibb büntetések egyike. Sőt a szabadságot korlátozó büntetésekhez való 
viszonyát is a kezdetektől kell számítani, hisz foganatosítása csak kényszerí
téssel oldható meg.

A munka meglehetősen ellentmondásos szerepet játszik az emberiség 
történetében, s ez a büntetésvégrehajtás históriájára is rányomja bélyegét. 
Egyrészt az ember fennmaradásának döntő eleme, másrészt gyakran jelenik 
meg kényszerként a társadalom életében. Mindmáig nem értük el a termelés 
olyan minőségét, amely az emberi munkát szabadon választhatóvá tenné, 
hisz a létfenntartásért dolgozni kell. A felületes szemlélő számára olybá tűn
het, mintha az idők folyamán megváltozott volna a helyzet, mert a munka- 
megosztás bonyolult rendszerében mindig akadt könnyebben elvégezhető 
tevékenység. Ha azonban a munkát, saját kora értékeihez mérjük, akkor lát
nunk kell, hogy ma is olyan kényszerítő jelleggel bír, mint régen...

A nemzetiségi társadalomban a puszta életben maradás eszköze a munka, 
s mint ilyen, kívülről jövő kényszer a közösség tagjai számára. Később a terme
lésből kivált irányítók, a társadalom „igazgatói a fegyveresek, a hivatalnokok, 
az ideológusok, a papok kiszakadása révén vákuum keletkezett a munkaerő
ellátásban. A hatalmon levőknek gondoskodniuk kellett a termelésben mara
dottak munkavégzésre kényszerítéséről. Vagyis az uralkodó társadalmi csopor
tok és rétegek érdeke is a munkakényszer kiterjesztése irányába hatott.

A munka társadalmi tekintélye egyébként a történelem során folyama
tosan hullámzott. Amíg pl. az antik világban a gazdagodás által érdekeltté vált 
termelők körében becsülete volt a dolgos parasztnak vagy a szorgalmas iparos
nak, addig a rabszolgatartás elterjedésével, a rabszolgatartó nagyüzemek kiépü
lésével hatalmasat zuhant a munka tekintélye. A, rabszolga csak szerszám, 
dolog — mondta a római polgár, s ebben az értékelésben benne foglaltatik a 
munka reputációja is, melyet az embernek nem tekintett élőlény végez. A feu
dalizmusban talán még egyértelműbbé vált a képlet. Volt dolgozó, alsóbbrendű 
jobbágy (zsellér) és volt munkát sosem végző, előkelő nemes. A köztes mező
ben alig akadt valaki.

Nem kell Marxot idézni ahhoz, hogy belátható legyen: a kapitalizmus bér
munkása szintén kényszer hatására tevékenykedik. Ügy véljük, a munkának ez 
az egész történelmen végigvonuló tulajdonsága nyújtott lehetőséget büntetés
ként való felhasználásra. Amíg egy társadalomban a iogalkotó és törvénykező 
hatalmi elit megveti és kerüli a munkát, addig az kézenfekvő eszköze a bünte
tésnek. S változás e téren csak akkor fog bekövetkezni, ha majd megszűnik a 
munka közvetlen létfenntartási jellege.
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A m u n k a b iin te tés  k ezd e te i

„Külde ugyanis Józsué férfiakat Jerkhóból Aiba, amely Bethaven mellett fek
szik, Bétheltől napkelet felé, és szóla nekik, mondván: Menjetek fel és kémlel
jétek ki azt a földet. És felmenőnek a férfiak és kikémlelik Ait” . Miután hosszas 
csatározásokban mindkét fél jelentős veszteségeket szenvedett, Józsué elnyerte 
az Ur támogatását, és legyőzte az Ai-belieket. S hogy mi történt ezután? „Mi
kor pedig leöldösé Izrael Ainak minden lakosát a mezőn, a pusztában, a hol 
üldözték vala őket, és mikor mindnyájan elhullottak vala az utolsó fegyver éle 
alatt, vissza fordula egész Izrael Ai ellen, és vágá azt a fegyver élivei. Mindazok 
pedig, akik e napon elhullottak, férfiak és asszonyok együtt: tizenkétezren valá- 
nak: Ainek minden embere.”

Amit Józsué vezérletével Izrael fiai cselekedtek, az a korabeli hadviselés 
szabályainak teljesen megfelelt, természetes, helyénvaló dolognak számított. 
Az egymással csatázó népek, állammá formálódó társadalmak hadjáratait általá
ban véres leszámolás tetőzte be. A vesztesek légy Okolásának van egy praktikus 
oka: a végleg megsemmisített ellenfél nem tud bosszút állni. De ugyanakkor az 
öldöklés egyfajta büntetés is. A győztes Véráldozatáért nemcsak a harcos ellen
fél, de annak „családja ’ gyermekei, női, öregei: azaz népe is bűnhődik. Évszá
zadokon át folyt ez így. Városok és népek tűntek el a történelemből — legyő- 
zetve és kiirtva.

Ám az Ószövetséget tovább lapozva, a királyok könyvében egy újabb meg
oldással találkozunk. „És mindazon népet, a mely megmaradott volt az Emor- 
cusoktól, Hitteusoktól, Perizeusoktól, Hiweusoktól, Jehuzeusoktól, a kik nem 
valának az Izrael fiai közül, a kiket az Izraeliták ki nem irthattak, Salamon szol
gákká tette mind e mai napig.” A rabszolgaság eszméje tehát a háborúskodáso
kat lezáró kollektív igazságszolgáltatásból nő ki. A mind több munkáskezet 
igénylő termelés arra készteti a győztest, hogy a legyőzőiteket rabszolgává 
tegye. De mit is jelent ez a szolgaság? Legfőképpen munkát! A szabadság és a 
jogfosztás csupán biztosítja a munkára kényszerítést. Leegyszerűsítve: a rabszol
gaság kezdete nem más, mint az eredetileg halállal sújtott ellenfélnek és hozzá
tartozóinak munkával való büntetése.

A büntetési „újítás” találkozik a gazdaság igényeivel. Oktalanság lenne fel
tételezni, hogy a rabszolgaságnak a szolgaság döntőbb eleme a munkánál, hi
szen az adott korszak fejletlen állami szervezete erejét meghaladó módon ugyan 
miért fordította volna korlátozott lehetőségeit legyőzőitek ellátására, őrzésére?

A földművelő népeknél a munkára fogás mint büntetés egy társadalmi ala
kulatot hozott létre. Csökevényes fomában az állatteúyésztő, nomád népeknél 
is felbukkant a szolgaság, itt azonban koránt sincs olyan jelentősége, mert nincs 
szükség a munkáskéz tömeges alkalmazására. A legyőzöttek kisebb csoportja 
néha a diadalra jutott törzsek, nemzetségek szolgálatába szegődik, és katonai 
feladatokat vagy kisebb termelési munkát lát el. Szabadságuk kevésbé volt kor
látozott, mint a földművelő társadalmak rabszolgáié. Nézetünk szerint a kato
nai demokráciában élő nomád népeknél a szolgaság döntő elemé a munka, 
szemben a különféle szabadságelvonásokkal.

Ha a rabszolgaságnak egy másik, ugyancsak elterjedt, bár kétségtelenül 
népszerűtlen formáját, az adósrabszolgaságot nézzük, ugyanerre a következte
tésre jutunk. Ha az adós többszörös felszólítás, figyelmeztető fogság stb. után 
sem fizeti meg az adósságát, akkor a hitelező adósrabszolgaságba vetheti. 
Olyanformán, hogy a tartozás levonásáig nála dolgozik az adós, vagy rabszolga-
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ként eladja, és vételárából fedezi a kárát. Látható, hogy a különböző jogágak 
kialakulása előtt pl. a vagyoni vitákat büntetőjogi eszközökkel oldották meg.

Visszatérve a rabszolgaság általános formájára: nemcsak ellenségből válha
tott rabszolga (jóllehet a klasszikus rabszolgatartásnak ez a legfőbb utánpótlási 
forrása), hanem a társadalom szabad tagjaiból is. A görög jog büntetésként tar
totta nyilván a rabszolga eladását. A római gyakorlatról Ulpianus jegyezte fel, 
hogy vannak büntetések, amelyek az életet veszik el, vannak, amelyek rabszol
gaságot jelentenek.

Ez a görög, merve romai polgár számára talán a legsúlyosabb büntetés. 
Míg az elfogott ellenség esetében a rabszolgaság a kor bevett „hadifogsága , 
addig a rabszolgaságba süllyedt polgár ugyanabban a közösségben veszíti el 
státuszát. A munkavégzés kényszerét (mely egy arisztokrata számára rettenetes 
büntetés lehetett) további szankciók tetézték. Elvesztette szabadságát, és bár
mikor testi fenyítésben is részesülhetett. Róma szabad polgárait nem lehetett 
veréssel büntetni, a rabszolgának meg szinte ez volt egyetlen fenyítő eszköze.

A rabszolgaságról elmondhatjuk, hogy a hadifogságból, és a földművelő 
társadalmak egyre növekvő munkaerő-szükségletéből, illetve ezek összekap
csolódásából alakult ki, büntetés-jellege tehát vitathatatlan. E büntetés gerince 
a munkára kényszerítés, eszköze pedig a szabadságtól, jogoktól történő meg
fosztás. A klasszikus rabszolgatartás kialakultával a rabszolgastátusz megve- 
tettsége és bizonyos magánjogi igények együttes jelentkezése abba az irányba 
hatott, hogy a rabszolgaság deklaráltan is büntetési nemmé váljon.

A rabszolgaságból nőtt ki az antik társadalom néhány olyan büntetése, 
amely évszázadokkal túlélte e társadalmi formáció bukását. A tengeri keres
kedelem és a hadviselés kiszélesedése maga után vonta a gályarabság intézmé
nyét. Ez nem külön büntetési nem, holott az evezőshajókon élő rabszolgák 
sorsa kegyetlenebb, mint a mezőgazdasági birtokokon dolgozó társaiké.

Ulpianus írja: van büntetés, amely az ember szabadságát veszi el, pl. ha 
valakit munkára vagy bányamunkára, vagy bányában letöltendő kényszermun
kára ítélnek. A felsorolt esetekben az elítélt „az állam rabszolgája” lett. Ha 
rabszolgát ítéltek bányamunkára, akkor tulajdonosa rendelkezéséből került ál
lami tulajdonba. Büntetését letöltve, ha ura igényt tartott rá, visszatérhetett 
egykori környezetébe. A bányamunka és a bányában végzendő kényszermun
ka között csupán a bilincsek súlyában volt különbség. Általában 10 év után a 
„munkaképtelen” elítéltet kiadták rokonainak.

Kényszermunkára szabadokat is ítélhettek. A rabszolga bilincsben történő 
megkorbácsoltatásának a szabadok körében a megvesszőzés és a kényszermun
kára küldés felelt meg. Ulpianus azonban kiköti, hogy a községtanács tagjait 
nem lehet kényszermunka-büntetésre kárhoztatni.

A munkabüntetés értékvesztése a középkorban

A történelem során a munka jellege és szerepe állandóan változik. A viszonylag 
sokszínű rabszolgatartó termelői szerkezet a feudalizmusban egységesülni lát
szik. A rabszolga mellett a római társadalomban ott dolgozik még a szabad pa
raszt, az iparos, a kereskedő, az alkalmi munkából élő antik ,proletár”, a fel
szabadított rabszolga, a libertinus stb.

A feudalizmus termelői képe letisztultabb. A földesúri társadalom urai, a 
nemesek, nem dolgoznak, sőt mélyen lenézik a munkát. A társadalom másik
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pólusa, a jobbágy, pedig nemcsak gazdasági, hanem személyi kényszer hatására 
végzi termelő munkáját. Ezen túl már csak a társadalom szigetein tevékenyke
dő, kiváltságos polgári renddel, és a feudalizmus későbbi évszázadaiban megje
lenő zsellérekkel, mezőgazdasági bérmunkásokkal kell számolni.

A kép nem túl árnyalt, de láttatni engedi a fő tendenciát: a jobbágy nem 
büntetésből jobbágy, hanem gazdasági kényszer hatására lesz az. Tehát számára 
a munkáltatás nem lehet büntetés. Különösen nem a robotoltató jobbágyrend
szerben, amikor a földesúr a telke melletti majorsági birtokon is dolgoztathatta 
röghöz kötött jobbágyát. A földesúr számára ugyan büntetés lehetne a munka, 
a nemesi társadalom azonban eredményesen védekezett ellene. Még a szabadság
vesztés-büntetés is hamarabb teret nyert körükben, mint a munkavégzéssel járó 
szankció. A politikai foglyokat bezárták, de a munkát imfámis, gyalázatos bün
tetésnek tartva elutasították. Nem lehetett a nemes bűnöző oly elvetemedett, 
hogy munkára ítéljék.

Bizánc, a Kelet-Római Birodalom közvetlen utóda fenntartott néhány 
szankciónemet a római büntetési gyakorlatból. így az állami műhelyekben vég
zett kényszermunkát és a gályarabságot. A kisebb súlyú elkövetőket testcsonkí
tó büntetés után eladták gályákra. Az állam értékesítette polgárát. A vevők 
vagy magánvállalkozók, vagy külföldi (pl. arab) államok voltak. Az állam a vég
rehajtás egy hányadát magánszemélyeknek engedte át.

Európában a munka mint büntetés visszaszorult a feudalizmus első évszá
zadaiban. Bármilyen nehéz legyen is a munka, a robotoló jobbágy elvégzi. Utat 
kell építeni? Várat kell erősíteni? Kivezényelnek egy falut, annak apraját-nagy- 
ját, s az megoldja a feladatot. A bűnelkövetőt pedig egyszerűbb — a társadalom 
védelmében, s egyben okulására — kivégezni vagy megcsonkítani, mint őrzé
sével, élelmezésével bajlódni.

Néhány hajósállam felújította a gályarabság intézményét, de rabjaik zömét 
a pénzéhes német fejedelemségektől és Ausztriától szerezték be. Nürnberg 
városa pl. Genovának, Ausztria pedig Velencének és Nápolynak adta el javítha
tatlan bűnözőit. Két legyet ütöttek így egycsapásra: megszabadultak súlyos bű
nözőiktől és még bevételre is szert tettek. A francia IX. Károly pl. kötelezte a 
törvényszékeket, hogy a szokásos három év gályarabságot — a hajózás megnöve
kedett igényeire tekintettel — emeljék fel tíz évre. A hajózási technika gyors 
fejlődése kiiktatta a forgalomból a nehézkes gályákat, s ezzel együtt a gálya
rabság intézményét is.

A feudalizmus társadalmában némiképp „idegen test” a polgári rend 
számos kicsiny szigete, a szabad királyi (császári, birodalmi) város. Más lépték, 
más felfogás — más büntetések. Az önrendelkező közösségeknek nem volt ér
dekük önmaguk pusztítása, csonkítása, ezért itt nagyobb szerephez jutott a 
börtön, a munka, a vagyoni és a megbecstelenítő büntetés. De pl. a testfenyítés 
aránya nemigen tért el a hűbéri törvényszékeken kiszabottakétól.

A középkori városokban a munkáltatás mint büntetés szűk lehetőségek
kel rendelkezett. Bizonyos közmunkák (utcasöprés, csatornajavítás) jöhettek 
csak szóba. Ezért itt a munka nem a testi sanyargatáshoz kötött, illetve közelítő 
büntetési nem, hanem sokkal inkább megalázó, egy kis közösség előtt meg
becstelenítő szankció.

A munkabüntetés feltámadása a feudalizmus alkonyán

A munka büntetésvégrehajtási szerepének átalakulása zömmel külső (büntető
jogon kívüli) hatásokra ment végbe a 16—17. század Európájában. A polgári
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gazdaság térnyerésével párhuzamosan a munkaerő iránti igény megnőtt. Nem
csak a manufaktúrák munkás-szükségletére gondolunk, hanem pl. a szabad 
költözésű, árutermelésbe bekapcsolódó parasztbérlőre vagy a kvázibérlővé váló 
jobbágyra, aki már nem terhelhető meg robottal. De a falvak népe sem hajtható 
már olyan könnyen közmunkára, mint korábban. A 17—18. századi feudaliz
mus pótolni próbálta a munkáskézhiányt, s ezért széles körben újra alkalmazni 
kezdte a közmunkára ítélést.

A munka felértékelődésének volt egy másik oka is. A felvilágosodás hatá
sára megszületett a büntetés humanizálásának igénye. Természetesen nem kell 
túlértékelni a kor humanizmus javára tett engedményeit. Hazánkban pl. II. Jó
zsef formailag eltörölte a halálbüntetést, de pótlására bevezette a^hajóvonta- 
tást. A fegyencek „hol övig, hol hunyallig, hol torkig érő vízben” húzták a 
hajót. Ha valaki nem bírta a megpróbáltatásokat és felbukott, az biztosan vízbe 
fulladt. Az ilyeneket a vontatóút mentén elföldelték. A büntető intézmény 
fennállásának hat esztendeje alatt 1100 hajóvontatásra ítélt fegyencből 721 el
pusztult, tehát a vontatók kétharmada.

A feudális jog sokat merített a város törvénykezési gyakorlatából, s így 
a munkabüntetést önálló szankcióként fogalmazta meg. Például 1768-ban a 
Constitutio Criminalis Carolina a testi büntetések közé sorolta az erődökben, 
köztereken, bíróságokon, a földesurak birtokain, megkötözve, vagy bilincsben 
foganatosítandó közmunka intézményét. II. József már kiszabhatónak rendel
te a nemesekre is. 1787-től Bécs utcáit a földesúri osztály tagjai éppúgy sepre- 
gették, mint a közrendek.

Ugyancsak bűnözőkkel próbálták kielégíteni a nagy állami építkezések 
munkaerő-szükségletét. Hazánkban Vájná Károly szerint két nagyobb szabású 
vállalkozás is volt: a Béga- és a Ferenccsatorna építése 1783-ban és 1794-ben. 
Az itt dolgozó elítélteket biztonsági okokból éjszaka egymás mellé fektetve 
leláncolták a hajókon, de nappal is bilincsben végezték munkájukat. Vízaknán, 
Désen, Tordán, Kolozson és Dobokán a feudális büntetésvégrehajtás újra fel
fedezte a bányamunkát. S a gályarabság is újjászületett, 1675-ben lelkészeket 
mint politikai foglyokat sújtottak ilyen büntetéssel.

Amíg a halálbüntetés bevett, rendes büntetési nem volt, a száműzetés 
mellékes szankcióként szerepelt a büntetőhatalom kelléktárában. Jobbára a 
kiközösítés, kitiltás formájában élt tovább a városi közösségekben. A feudális 
állam nem törődött a bűnözők földrajzi elkülönítésével, egyszerűbbnek tűnt 
fizikai megsemmisítésük.

A büntetési rendszer humanizálásával kapcsolatos törekvések, továbbá 
a gyarmatosítás kezdete megnyitotta a deportáció és a relegáció intézményei 
előtt az utat. (Ez utóbbi intézményt az olaszoknál bagnonak, az oroszoknál 
pedig katorgának hívják.) Sorozatunk korábbi fejezeteiben már szóltunk ezek
ről az intézményekről. Itt és most az az érdekes, hogy központi elemük a 
kényszermunka.

A polgári rend újítása: munka a börtönben

Az emberiség nagy reménye a 19. században megvalósulni látszik. A győz- 
tés polgárság programja: „szabadság, egyenlőség és testvériség”, az egyenlő 
érvényesülés lehetősége deklarált valósággá vált. A kinyilatkoztatásokat követő 
hétköznapok azonban megcsúfolták ezeket az elveket. Hamar kitűnt, hogy a

54



polgárság csak saját magát, pontosabban a tőkés vállalkozást szabadította fel 
a hűbéri elnyomás alól. A munkaerejüket áruba bocsátók tömegeit a gazda
sági kényszer, a létfenntartás szükséglete „küldte” munkába. így lett a munka 
ismét a társadalmi helyzet „büntetése”.

Az elfogadott értékektől való megfosztás logikáját követve a polgári bün
tetőjog fő szankciójává a szabadságvesztés vált. E büntetési nem korántsem 
homogén tartalmú: elnevezése ellenére nemcsak a személyi szabadság elvoná
sát jelenti, hanem — különösen korai változataiban — a testi büntetés több 
jegyét is magán viseli. Becsületvesztéssel, vagyoni hátránnyal társul. Keretjel
lege miatt, mindig a kor igényeihez igazodóan tölthető ki. A munka is mint 
ilyen, a szabadságvesztésnek tartalmat adó eszköz jutott szerephez a polgári 
büntetéstani gondolkodásban.

A kezdetek messzire vezetnek vissza, a 16. század polgárosodó Angliájába 
és Németalföldjére, a Bridewell-hez, a Tucht- és Spinnhuis-hoz. A szabadság
vesztés-büntetés és a munka egybekapcsolása nem a büntetőjogi gondolkodás 
vagy a büntetésvégrehajtási gyakorlat terméke. A fent jelzett intézmények első
sorban nem börtönök (bár utóbb azzá váltak), hanem valamiféle kombinációi 
a szegény- és árvaházaknak. A társadalom perifériájára sodródokkal való foglal
kozás, a szegényügy kialakulása vetette föl először a munkáltatás gondolatát, 
lehetőséget teremtve a csavargó elemeknek a tisztes megélhetésre. Ezeket a tö
rekvéseket támogatta meg azután a kálvini munkaethosz, mely mélyen elítélte 
a szegénységet, és elvetette a szegénység útján való üdvözülés eszméjét. Sőt, 
mint a szorgalom hiányából fakadó állapotot büntethetőnek tartotta.

A kálvinizmus államainak azonban szembe kellett nézniük a ténnyel: a tár
sadalom peremén élők számos csoportja nem önnön hibájából lett szegény. E 
felismerés vezetett el a munkára fogás gondolatáig, a dologházak üzemelteté
séig. Kezdetben csak kivételképp utaltak ide bűnözőket; alapvetően csavargók, 
munkanélküliek, árvák, nyomorékok, rossz magaviseletűek, tékozlók és a csalá
dok által megnevelendőnek ítéltek kerültek be. A dologház nem volt olyan 
dehonesztáló, mint a vele párhuzamosan működő börtön.

A dologházakban nem büntető intézetet láttak, hanem a sikeres reszocia- 
lizáció egyik útját. Olyan intézménynek tartották, mely segítséget nyújt a tár
sadalom elesettjeinek, hogy becsületes polgári életet éljenek egy elsajátított 
szakma segítségével. A németalföldi piac pedig örömmel fogadta be a dologház
ból kikerülő mesterembereket, mert pótolták azt az űrt, melyet a növekvő ke
reskedelem és a céhes iparűzés távolodó partjai hagytak maguk mögött.

A dologházi eszmék -  a munkáltatás, a munka általi nevelés és a reszocia- 
lizáció — azután átkerültek a büntetésvégrehajtásba. Alapvetően azért, mert a 
kapitalizálódás folyamán a nincstelenné váltak, a potenciális majd tényleges 
bűnözők bezárása kézenfekvőnek mutatkozott a közrend védelmében. Az ere- 
detüeg szegénygondozó intézetek megteltek kriminális elemekkel, akikre új 
gondolatként kezdték alkalmazni a szegényügv reszocializációs eszméjét.

Az intézmény további differenciálódásáig számos problémát vetett fel. 
A javítóházakban összezárták a kis tolvajokat, a rablókat, a dologkerülőket a 
vétlen munkanélküliekkel, a betegekkel, nyomorékokkal, árvákkal, sőt számos 
helyen az intézet manufaktúrájában dolgozó szabad, bejáró munkással is. A ja
vítóházak tehát nem büntető intézetként, hanem a közigazgatási hatalom szo
ciálpolitikájának eszközeként működtek. Biztosították a munkaerő-tartalék 
időleges lekötését, részt vállaltak a szakmunkásképzés hői. Ez a kezdetleges, de
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Varróterem a Sing-Sing-ben

célszerű megoldás rövid életű, helyi jelentőségű próbálkozás volt a halál- és 
testcsonkító büntetéseket preferáló feudális Európában.

A kényszermunka sajátos metamorfózison ment át a polgári fordulatot 
követően. Az új rendbe betagolódni nem tudó munkást (mely boldogulását az 
anyagi javak bűnözés útján történő újraelosztásában kereste) száműzte az 
országból, és a gyarmatokon fogta munkába. Ez azon túlmenően, hogy hasznot 
hozott, megtisztította az anyaországot a veszélyes elemektől.

A közmunka nemcsak a polgári útra lépett államokban, hanem a feudális 
abszolutizmus büntetőjogában is megjelent. Mindazonáltal világosan kell látni a 
kettő különbségét. A kapitalizálódó Nyugat számára a közmunka tartalma a 
munkára szoktatás, a foglalkozásnélküli, kriminális veszélyt hordozó rétegek 
„betörése”. A feudális államokban viszont gyökértelen, a felvilágosult uralko
dók által szorgalmazott, az adott viszonyokhoz nem igazán illeszkedő forma 
volt. A dologházak is pusztán modellmásolást jelentettek. A lassan terjedő 
tömlöcfoglalkoztatást nem annyira az eszmék motiválták, mintsem a rabtartás 
költségeinek részleges visszanyerése.

A polgárság hitt abban, hogy a szabadság-egyenlőség-testvériség meghirde
tése egyszer s mindenkorra megszüntet minden bajt a társadalomban, még a 
bűnözést is felszámolja. Néhány év alatt kiderült: e remény nem teljesedik be. 
Az önmaga és rendszere tökéletességében hívő polgárság logikája szerint csupán 
egyféle ésszerű választ lehetett a bűnözésre adni: ha a közszabadság törvényét 
tagadja valaki, akkor az egyéni szabadság megfosztásával büntetendő. E tisztán 
arányosságra törekvő büntetőpolitika szellemében kialakított korai szabadság- 
vesztés még mentes mindenfajta haszonelvűségtől, egyáltalán nem mérlegelte
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A penrithi börtön nyomdája

a költségek, ráfordítások mértékét, kizárólag az arisztotelészi-hegeli megtorló 
igazság érvényesítésére törekedett.

Nem véletlenül valósították meg a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásá
ra létrehozott legkorábbi polgári börtönök a szankció szigorúságát hangsúlyozó 
magánelzárást. A kvéker vallási hittel átszőtt alapeszme szerint a rabokat telje
sen elkülönítették egymástól a szabadságvesztés időtartamára, hogy ily módon 
kényszerítsék ki az elítéltek vezeklését. Mivel semmilyen hatás nem érhette az 
elmélkedő rabokat, kezdetben nem is dolgoztatták őket. Hamar kitűnt azon
ban, hogy a végletekig vitt elszigetelés és magány nemhogy bűnbánatot, vagy 
javulást idézett volna elő, hanem az elítélt testi és lelki elkorcsosulásával, meg- 
tébolyodásával járt együtt. Akikkel aztán, amikor szabadultak, a társadalom 
nem tudott mit kezdeni.

Emellett ez a börtön igen drága volt, hiszen a tétlen magányosságra ítélt 
rabok ellátásáról teljes egészében a költségvetésnek kellett gondoskodnia. Es az 
építési ráfordítások is óriásiak voltak. Össze kellett tehát egyeztetni a polgári 
igazságosság és haszonelvűség eszméjét, önként kínálta magát a dologházakból 
származó gondolat: az elítéltek munkáltatása. A múlt század közepén Belgium
ban ötvözték a philadelphiai rendszert a cellában végzendő munkával. A gya
korlat hamar bebizonyította, hogy az elszigetelt munkáltatás nem jövedelmez 
kellően, ráadásul a cellákban végezhető munkák köre fölöttébb szűk.

A termékeny munkára, hasznos munkáltatásra épülő rezsim gondolata 
ugyancsak Észak-Amerikából származik. Először az auburni börtönben való
sították meg az elkülönítés és a közös munkáltatás összekapcsolását. Az aubur
ni, ún. hallgató rendszerben az elítélteket éjjel elkülönítették, nappal viszont
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A lipótvári fegyház asztalosműhelye

bár együtt tevékenykedhettek szigorú beszédtilalom volt rájuk kiróva. A mód
szer gazdaságilag bevált: a börtönstatisztikák szerint néhol önfenntartóvá vált 
az intézmény.

A továbblépést a század második felében kialakított és elterjesztett angol, 
illetőleg ír modell jelentette. A mérleg nyelve a haszonelvűség felé billent: meg
szűnt a munka közben a hallgatási kötelezettség. A rezsim igazi újdonsága a 
fokozatosság mellett a munka ösztönző szerepének — gazdaságossági megfonto
lásokat sem nélkülöző — felismerése volt. A magasabb fokozatba jutáshoz, 
végső soron a feltételes szabadság elnyeréséhez megfelelő munkateljesítmény 
és természetesen jó magaviselet szükségeltetett.

Az ez idő tájt általánossá váló büntetésvégrehajtási munkáltatás több szer
vezeti formát valósít meg: a bérbeadási rendszert, a vállalkozási, illetve a házi 
kezelésű üzemeltetést. A sorrend egyben a fejlődés irányát is jelzi. A bérbe
adási rendszer lényege, hogy az elítélt munkaerejét az állam viszontszolgálta
tás fejében átengedi a magánvállalkozónak. E rendszer több változatát alkal
mazták különféle néven.

A bérlési rendszerben a szabadságvesztés-büntetést tulajdonképpen a bérlő 
„hajtja végre”, azaz ő gondoskodik a rab elhelyezéséről, őrzéséről, ellátásáról, 
munkáltatásáról. Ennek fejében az állam fizet a bérlőnek a rab eltartásáért, 
a bérlő pedig megtéríti a rab munkaerejét. (Természetesen ez utóbbi összeg 
jóval alacsonyabb az előbbinél.)

Az általános bérbeadási rendszerben az állam tulajdonában levő és az 
állam által üzemeltetett intézetben állami feladat az őrzés és általában a vég
rehajtás felügyelete. A bérlő garantálja a munka megszervezését és vállalja az
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Márianosztrán fá t vágnak az elítéltek

összes elítélt munkaerejének értékesítését. A részleges bérbeadási rendszer az 
előző munkaszervezeti forma egy változata. Eszerint az állami végrehajtás az 
elítéltek egy részét meghatározott feladatra bérbeadja a magánvállalkozónak, 
de fenntartja a munka ellenőrzésének jogát. A bérlő szerződésben rögzített fej
kvóta és munkanap szerint fizet az államnak.

A vállalkozási üzemeltetés a magánvállalkozóval szemben fennálló szerző
déses kapcsolat, amelyben a büntetésvégrehajtási intézet igazgatója valamely 
munkának elítéltek, általi elvégzését vállalja. A vállalkozó adja a megmunkálan
dó anyagokat és fizeti a munka ellenértékét, cserében megkapja a késztermé
ket. A termelő üzem irányítása, a munka megszervezése az intézet dolga. 
A házi kezelésű üzemeltetés esetén a börtönigazgató feladata a teljes termelési 
folyamat megtervezése, megszervezése, lebonyolítása. Általában állami anyagi 
eszközök felhasználásával, de saját kockázatra termelnek.

Az elméletnek és a gyakorlatnak egészen más volt az elképzelése a mun
káltatás célszerű megvalósításáról. Az egyre erősödő és terebélyesedő börtön
ügyi irodalom a múlt század végén teljesen elutasította a bérbeadás minden vál
tozatát, s komoly kritikával illette a vállalkozási rendszert is. Arra hivatkoztak, 
hogy e megoldásokban elsikkad a büntetés közjogi jellege, s a büntetési cél 
áldozatul esik a gazdaságossági szemléletnek. S a munkáltatás jellege — a bérlő 
érdekének alárendelt termelés — kizárja az elítélt későbbi beilleszkedését segítő 
szakmai jártasság kialakulását.

A legtöbb kormány, de a börtönigazgatás még inkább csak a gazdaság 
szempontjaira figyelt. Úgy törekedett a büntetésvégrehajtás költségeinek csök
kentésére, hogy még a gazdasági kockázatot se az intézet vállalja. Ezért hajlott
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a vállalkozási üzemeltetésre meg a részleges bérbeadási rendszer bevezetésére. 
De volt még egy ok, ami miatt a börtönigazgatás nem szívesen lépett ki önálló 
termelőként a piacra: nevezetesen a rabmunka és a szabadmunka közti verseny 
tilalma miatt.

A szabadversenyes, liberális kapitalizmusban az államnak nincs joga ver
senyre kelni állampolgáraival. A konkurrencia kizárására több megoldás is szü
letett. Az USA-ban pl. a rabok által készített termékeket egy időben meg 
kellett semmisíteni, másutt pl. Hollandiában csak bizonyos árukat gyárthatott 
a rabgazdaság. Franciaországban egy 1852-es törvény előírta: „... rabmunka 
csak olyanképpen szervezhető, hogy a szabad iparral szemben verseny ne kelet
kezzék, s az elítéltek munkaerejelehetőleg a hatóságok és közintézetek szük
ségleteinek fedezésére fordítassék.”

Hasonlóképpen fogalmazott a Nemzetközi Börtönügyi Társaság római 
kongresszusán 1885-ben: „rabmunkát elsődlegesen hatósági szükségletre, pl. 
karbantartásra kell igénybe venni, a szabad piacon pedig ott,.ahol munkáshiány 
van, illetve a nem jövedelmező ágazatokban... lehetőleg félkész termékeket állít
sanak elő, tilos a reklám, viszont kötelező a szabad termelők áraihoz hasonló 
árakon való értékesítés.”

A kormányokon uralkodó haszonelvűség, a gazdaságossági szemlélet 
megtörése mindenképpen nehéz feladatnak bizonyult, pedig a börtönügyi 
tudomány -  különösen a múlt század utolsó harmadában -  sokat tett a javító, 
nemesítő célzatú munkáltatás elfogadtatásáért. Sajnos a törvényhozásban sem 
talált meghallgatásra a legtöbb javaslat, legfeljebb azok, amelyek a büntetés
végrehajtásra fordítandó közpénzek csökkentését ajánlották. Mégis rendkívül 
sokat köszönhet az utókor ennek a szakmai-tudományos nekibuzdulásnak. 
A viták során különösen a nemzetközi kongresszusok ajánlásaiban máig ható 
érvénnyel tárták fel és rendszerezték a munkáltatás jellemzőit, s a benne rejlő 
lehetőségeket.

Álljon itt bizonyságul, csupán címszavakban a századvég tudományának 
álláspontja a munka büntetésvégrehajtásban betöltött szerepéről:

— legyen javító-nevelő hatása, szoktasson rendes munkás életre;
— legyen „tanulságos”, azaz alkalmas szakmai jártasság szerzésére,
— legyen könnyen elsajátítható és produktív;
— legyen elsődlegesen izommunka, kivételesen szellemi munka, de semmi 

esetre se irodai munka;
— ne legyen káros és veszélyes az egészségre;
— ne legyen fárasztó, monoton, mechanikus;
— álljon összhangban a többi büntetésvégrehajtási céllal és lehetőséggel 

(pl. az őrzésbiztonsággal és a helyi-területi adottságokkal).
Ez a munkáltatásról felrajzolt kép sok mindenben fedi a mai elképzelé

seket. De legalább három ponton élesen eltér tőlük. 1. Régen a kézi, kézműves- 
ipari munkát részesítették előnyben (tekintettel a magánzárkára és a szabadulás 
utáni boldogulásra), ma a gépi, nagyüzemi munkamegosztáson alapuló terme
lést. 2. A múlt században még a tudományos körök is a szabad munkavállaló
kénál hosszabb (büntető jellegű, 10-12 órás) munkaidőt javasoltak az elítéltek 
számára. 3. A XIX. század nagyobbik részében és a legtöbb országban egyálta
lán nem díjazták a rabok munkáját, csak a század vége felé vált ismertté a mun
kajutalom, de még ekkor sem a teljesítményarányos munkabér.

A századfordulóra a honi szabadságvesztés-büntetés alatti munkáltatás sem 
elméletileg, sem a gyakorlatban nem különbözött az összeurópai fejlődéstől, 
sőt annak fő irányába simult bele. Mindez inkább dicséret, semmint elmarasz
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talás, hisz a korral adekvát színvonal elérése mögött komoly szakmai erőfeszí
tések húzódtak meg. A Horvát—Boldizsár-féle börtönügyi reformok útján 
elindult igazságügyi kormányzat lépésről lépésre hozta be lemaradását. A ki
lencvenes évekre kiforrott szabadságvesztés-büntetés rendje az Európa-szerte 
elfogadott fokozatos rendszert követte.

A fegyházban relatív munkakényszer, a börtönben és fogházban ún. fog
lalkoztatási kényszer érvényesült. Az államfogház és a kihágásért kiszabott el
zárás semmiféle munkakényszert nem ismert el. A munkaszervezet sem maradt 
le az európai színvonaltól, hiszen általában vállalkozási, illetve házi kezelés for
májában működött. Igyekeztek az akkori nemzetközi normáknak megfelelő 
kisipari, kézműves termelési módszereket megvalósítani.

A századforduló táján viszont a fogházakban, illetve a közvetítő intéze
tekben meghonosították a korszerűbbnek tartott, szabadban folytatott mező- 
gazdasági (kertészeti, szőlészeti) gazdálkodást. A magyar börtönügyi tudomány 
és gyakorlat elismerését jelzi, hogy a Nemzetközi Börtönügyi Társaság 1905- 
ben Budapesten tartotta kongresszusát.

Dr. Kabódi Csaba—dr. Mezey Barna
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