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Megalakult a Magyar Börtönügyi 
Társaság

A magyar börtönügy történetének e jelentős eseménye a Magyar Börtönügyi 
Társaság megalakulása már-már feledésbe merülő hagyományt elevenít fel. 
S nem kisebbíti horderejét az sem, hogy manapság gombamód szaporodnak 
a társaságok, az egyletek és a szövetségek. A büntetésvégrehajtási szakma szá
mos odaadó hívének évek óta dédelgetett tervéhez: egy szakmai társaság létre
hozásához is végre megteremtődtek a társadalmi, politikai feltételek, kiszaba
dult az állami bürokrácia palackjába zárt jószellem. De nem csupán a külső vál
tozások, hanem legbensőbb vágyaink öltöttek testet, amikor a büntetésvégre
hajtás felnőtt, felelősségteljes és alkotó részeseiként közösséget kívántunk lét
rehozni a magyar börtönügy felemeléséért.

Amikor a századvég híres jogásza, Balogh Jenő 1888 elején az Akadémia 
egyik termében, a Csemegi Károly elnökletével összegyűlt emberek elé szomo
rú, de hiteles képet tárt a magyar börtönügy helyzetéről, még nem tudta, 
hogy mondandója milyen heves fogadtatásra talál a Jogász Egylet érdemdús 
tagjai körében. A lelkes fogadtatás kevésbé szólt Balogh szónoki erényeinek, 
sokkal inkább a börtönügy — immár elodázhatatlanul gyógyításra szoruló — 
sebei orvoslásának. Ezt vállalták fel az egylet kebeléből kiváló Börtönügyi Bi
zottság tagjai, akik azzal az úttörő szándékkal fogtak össze, hogy tekintélyük
kel és tollúkkal ébresztőt fújnak a parlamentben szundító honatyák fülébe, 
hogy megértésre szólítják fel a bitó és a keresztényi megbocsátás szélsőségei kö
zött csapongó közvéleményt, hogy szakértelmükkel talpra segítik a börtön
ügyet, az igazságszolgáltatás eme mostohagyermekét.

A Börtönügyi Bizottság megalakulása és századvégi lelkes tevékenysége a té
mának olyan irodalmi-agitációs felvirágzását eredményezte, amely szellemi hő
fokát és hatását tekintve méltó örököse lehetett a reformkor börtönügyi buz
galmának. Ez utóbbi a középkori carcerek és arrestumok dögletes atmoszféráját 
kívánta az újkor levegőjével felfrissíteni. A Börtönügyi Bizottság sem akart ke
vesebbet: jó gazdasági széllel elérni Európa partjait és felzárkózni a vezérhajók 
mellé. E jeles férfiak nem láthatták előre, hogy hazánk XX. századi, fordulatok
ban gazdag történelme a megoldásra váró problémának oly tömegét tolta előtér
be, amely miatt egyre hátrább sorolódott a büntetésvégrehajtás ügye. Ez a mel
lőzöttség azután kiváltotta az elhanyagolt mostohagyermek dacos-szemérmes 
magábazárkózását, azt, hogy a köztudatban egyre torzabbá váló pályakép által 
űzetve visszavonul — akárcsak Quasimodo a Notre Dame-i székesegyház falai 
mögé.
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Mára már az is bizonyosság, hogy a század közepén bekövetkezett politikai 
fordulat (mely zajos tetszésnyilvánítással rángatta le a polgári csökevénnyé 
prostituált Justitia stóláját és e stólából készített színes paraván mögül) engedte 
rá a magyar börtönügyre az osztályharc gyűlölködő, gátlástalan szellemeit. 
A börtönök személyzete abban a primitív hitben kovácsolódott össze feudális- 
militáris csapattá, hogy végső csapást mér a társadalmi létalapjától megfosztott, 
ezért halódó bűnözésre. A megtisztulás, az ötvenes évek mélyrepüléséből való 
felemelkedés évtizedeket vett igénybe.

A 60-as, 70-es években a büntetésvégrehajtási szakma eleinte ügyefogyottan, 
majd egyre bátrabban hallatta hangját. A gyors szakmai kibontakozást azonban 
belső és külső okok egyaránt hátráltatták. A haladó hagyományok gyökereinek 
szazadeleji megszakadása, a Nyugat felé is orientálódni vágyó új elképzelések 
megnyirbálása, az iskolázatlanságból is eredő bürokratikus, katonás stílus szük
ségesnél lassúbb oldódása mind-mind fékezően hatott a fejlődésre. De nem ke
vesebb gondot okozott a börtönszemélyzet szerepkonfliktusa — az elítéltekkel 
szembeni bizalmatlanságból való kikászálódás után — a nevelésben megkövetelt, 
az elítélt emberi vonásait is figyelembe vevő újkeletű viszonyban. Segítőkész 
társadalmi mozgalmaknak is híján volt az ügy, továbbá felemás módon támo
gatták fejlődését azok az — egészséges kontroll nélkül — állami dáriusokká tor
zult vezetők, akik a hitbizományukká tett intézmények élén számtalan kezde
ményezést elnyomtak.

A büntetésvégrehajtásnak sohasem voltak reményteljes pozíciói a pénzeszkö
zök elosztásának „aki kapja, maija” tülekedésében. A 60-as évek szolid gazda
sági fellendülése idején még csak a szemléleti okok, a 70-es és a 80-as években 
(a csendes gazdasági süllyedés korszakában) viszont már a lélek gyors foltozá
sára irányított milliárdok is egyre kilátástalanabb távolságba kerültek a bünte
tésvégrehajtás átfogó korszerűsítésének, a pályakép ugrásszerű javításának re
ményétől. A börtönügyet állami szinten képviselő, száz egyéb bajjal küszködő 
igazságügyi kormányzat pedig a börtönügy megsegítésével kapcsolatos tehetet
lenségét arisztokratikus kívülállással leplezte.

Mégis, ennyi ballaszt és kedvezőtlen hatás ellenére, a magyar börtönügyet az 
elkötelezett és lelkes szakemberek elszánt csoportja úgy emelte át az elmúlt 
évtizedek örvényein, hogy egy újkeletű értékelés a büntetésvégrehajtást az 
igazságügy egyik legmegbízhatóbb ágának nevezi. Ezek a megőrzött, átmentett 
és továbbfejlesztett értékek adják a megalakult társaság aranyalapját, amire 
építeni lehet. Az újból díszbe öltöztetett Justitia már nem szemérme takargatá- 
sara használja kezét, hanem ama patikamérleg tartására, amelyet míves szakérte
lemmel, európai mértékegység szerint használva teremthetjük meg a jogok és 
kötelezettségek célszerű egyensúlyát.

Építeni lehet arra is, hogy börtöneink rendjét, fegyelmét már nem a gyűlöl
ködő, brutális erő, hanem az elítéltek felé forduló higgadt, szakszerű figyelem 
tartja fenn, és ha váratlan, súlyos külső hatások nem jönnek közbe, intézeteink 
biztonsággal tudják elhárítani a világ más tájain gyakran véres katasztrófába 
forduló eseményeket. És mindenképpen építeni lehet, és kell is, azokra a 
sokszor misszionáriusi hajlamú emberekre, akik szakmai műveltségük széles 
spektrumát télajánlva hivatásul választották a büntetésvégrehajtást. Akik a 
trepnin, a munkapadok mellett, a nevelői irodákban viszik végbe azt a csendes
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A résztvevők a megnyitó előadást hallgatják

szakmai forradalmat, amely humán tartalommal tölti meg a magyar börtönök 
levegőjét.

Milyen programadó tézisei lehetnek egy XX. század végén megalakuló ma
gyar börtönügyi társaságnak? Mindenekelőtt azoknak a haladó — reformkori, 
kiegyezéskori és századvégi — eszméknek a felvállalása és továbbvitele, amelyek 
a börtönügy modernizálását, a nemzetközi normáknak is megfelelő intézmény- 
rendszer felépítését célozták meg. Amelyek megkísérelték a börtönügyet a 
társadalom perifériáján megbúvó szemérmes elszigeteltségéből a közérdeklődés 
és köztámogatás horizontjába emelni. A hosszú (és eddig többnyire sikertelen) 
menetelésnek most olyan stációja következik, amelyben talán sikerrel lehetne 
egy korszerű társadalom és egy korszerű börtönügy „harmadik típusú” találko
zását előkészíteni. E találkozásban kellene meglelni azokat a kölcsönös és közös 
érdekeket, amelyek egyfelől az állampolgárokat és intézményeket a normáktól 
eltántorodó vagy éppen ragadozóvá torzult emberek szakszerű és biztonságos 
kezelésére, a társadalom kebelébe való visszavezetésre szorítják, másfelől a 
börtönügyet serkentik a munkára, eredményességét növelő szövetségesek felku
tatására, és a velük való együttműködésre.

A Börtönügyi Társaság segítségével lebonthatókká válnának a társadalom és 
a büntetésvégrehajtás között még meglévő szemléleti korlátok. A múltbeli 
büntetőpolitika ,jóvoltából” a fejlődési rendellenességeit sértődötten takarga
tó, szellemileg is zárt börtönvilág hamis reflexei még ma is élnek. Sokan pillant- 
gatnak ma is „az én házam, az én váram” féltékeny, sanda gyanakvásával a
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börtönfalakhoz jó szándékkal közeledőkre. A titkosságra és belterjességre be
rendezkedett szemlélet hordozói önnön csapdájukban vergődnek a valóság 
„intimitásaira” is kiváncsi tömegtájékoztatás reflektorfényében. A börtönvilág 
problémáinak és eredményeinek hű, őszinte és értő feltárása megszüntetheti 
azoknak az egyébként szövetségre kész erőknek az előítéleteit, akik eddig csak 
az őrzők egyoldalú szerepét osztották ránk, elvitatva tőlünk a bölcsességre való 
képességet.

A Börtönügyi Társaság fészket és ösztönzést kínál a büntetésvégrehajtásban 
megélénkülő szellemi műhelymunkának. Erre nagy szükség van, mert a bünte
tésvégrehajtási tennivalók szellemi tartalma a köznapi rutinnal kezelhető is
mereteken már rég túlnőtt, bonyolult szakmai ismeretanyaggá nemesedett. Ez 
egyben azt is jelenti, hogy ha a társadalmi feltételek kaput nyitnak a fejlődés
nek, akkor a gondosan feltérképezett és tudományosan is igazolt felismerések 
révén továbbléphetünk. E szellemi felpezsdülés kísérő jelensége ama felfogás 
erodálása, amely a szakmai igazságok hitelességét a hivatali ranglétra fokaihoz 
mérte és a börtönügy minden bölcsességét egyetlen forrásból, a marsallbottól 
eredeztette.

A Börtönügyi Társaság várja mindazokat a gondolkodó, friss, alkotó szemmel 
vizsgálódó embereket, akik elmaradott viszonyainkon változtatni akarnak. To
vábbá, szövetséget ajánl a különböző tudományok képviselőinek, akik termé
kenyítőén hathatnak gondolkodásunkra, szellemi hidakat verve a börtönügy 
és a tudomány közé. És szövetséget ajánl azoknak a börtönügy közelében 
vagy rokonságában (igazságszolgáltatás, szociális és kulturális szféra) tevékeny
kedő szakembereknek, akik velünk közös küzdőtéren, a bűnözés csökkentése 
érdekében tevékenykednek. Végezetül, helyet kínál egy nemzetek között lük
tető információcserének, hogy az évtizedekig egyoldalú külföldi kapcsolataink 
végre kiteljesedhessenek.

Azon a nevezetes 102 évvel ezelőtti napon az alábbi mondatokkal fejezte 
be előadását Balogh Jenő: „Felette téves volna azt hinni, hogy a börtönügyi 
reform terén mindent az igazságügyi kormány és a törvényhozás kezdeménye- 
zésétőljcell várnunk. Ellenkezőleg, jelentékeny része jut a reformban a társada
lomnak és a szakköröknek... amelyeknek aktív közreműködése nélkül elégte
len a legjobb állami szervezet is. A börtönreform olyan nagy építmény, amely
nek létrehozásához mindenütt az illető tényezők összehangzó működése és 
különösen a szakférfiak buzgó munkássága szükséges. E nélkül a mű nálunk 
nem fog sikerülni.”

Most, hogy újabb börtönreform küszöbén állunk, a magyar börtönügy leg
jobb szándékú támogatóival azonos hullámhosszon, készek vagyunk arra, hogy 
„az illető tényezők” egybecsengő működését elősegítsük, hogy buzgalmunkat 
a magyar börtönügy felemelése érdekében felajánljuk. Reméljük, számításaink, 
törekvéseink megvalósításához nem kell újabb száz évet vámunk.

Dr. Lőrincz József
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