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I John Howard, a büntetésvégrehajtás 
I klasszikusa

John Howard a 18. század első negyedében született, és épp kétszáz évvel 
ezelőtt 1790-ben halt meg Chersonban, a Krím-félsziget közelében. Neve is
merősen cseng a büntetésvégrehajtási, illetve a büntetőjogi szakterülettel — el
méletben és gyakorlatban -  foglalkozók számára, jóllehet munkásságának rész
letesebb bemutatásával adós a magyar szakirodalom.

Bár Howard alapműve sem jelent meg magyarul, a XIX. században több hazai 
szerző is foglalkozott életútjával, munkásságának rövid értékelésével. így báró 
Eötvös József 1838-ban Pesten megjelent „Vélemény a fogházjavítás ügyében” 
művében többször megemlíti Howard nevét és elemzi munkásságát. Megállapít
ja, hogy Howard egész életét annak a célnak szentelte, hogy „szerencsétlen 
embertársaink sorsán könnyíthessünk”. Eötvös szerint leginkább a rabok'anyagi 
jólétének gyarapításáért fáradozott „munkásságával a tömlöczökre nézve egy 
új aera kezdődik, . . . munkái a leghasznosabb gondolatokat foglalják magok
ban”. Elképzeléseinek lényegét Eötvös ekként összegzi: „Megtartani tisztaság, 
rend, s az által, hogy egy tömlöczbe nem szerfelett sok rab záratik az egészsé
get, munkásság által biztosítani a rabok jövendőjét, s egyszersmind kisebbíteni 
a tartási költséget”.

Pulszky Ágost és Tauffer Emil 1867-ben Pesten közzétett A börtönügy múlt
ja, elmélete, jelen állása, különös tekintettel Magyarországra c. pályaműve szin
tén szót ejt Howard életútjáról. Munkásságát a mai kor nézőpontjából legutóbb 
Horváth Tibor értékelte. Az 1893-ban megjelent főiskolai bv-tankönyv első 
kötetében. Ugyanakkor Howard úttörő jelentőségét egyáltalán nem érzékelteti 
a hat évvel később kiadott Akadémiai kislexikon A—K kötete. Beccaria szerepel 
a lexikonban, de Howardra nem jutott szócikk.

Pedig John Howard személyes élete elválaszthatatlan attól a küldetéstudat
tól, feladatvállalástól, melyet életműve is rögzít. Segíteni akart, ezért ment 
Lisszabonba, az 1775-ös földrengés okozta katasztrófa hírére. Ám Portugália 
felé hajózva francia hadifogságba került, és itt megtapasztalta a rettenetes bör
tönviszonyokat, a foglyokkal szembeni kíméletlen bánásmódot. Volt olyan 
nap, amikor — az ellátás hiányosságai következtében — a fogvatartottak közül 
37-en is elpusztultak. Howard fogságából kiszabadulva a börtönügy megrefor
málásának szentelte életét. (Ezért nevezik a „börtönügy apostolának”.)

1773-ban, miután visszatért Angliába, Bedford sheriffje lett, és így módjában 
állt a királyság börtöneit tanulmányozni. 1775 és 1790 között nagy utazásokat 
tett a saját költségén. Felkereste Európa fontosabb államait és jelentősebb bör
töneit, menhelyeit; közel 300 ilyen intézményt. Személyesen találkozott Mária
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Terézia császárnővel és később II. Józseffel is. II. Katalin cámő meghívását a 
következő indokkal utasította vissza: ,,nem főúri paloták látogatása végett, 
hanem a börtönök megtekintése céljából utaztam Oroszországba”. De a vissza
utasítás valódi indoka az volt, hogy a halálbüntetés megszüntetése ellenére — a 
kancsuka alkalmazása miatt -  ezrek haltak meg az orosz börtönökben. Leopold 
Toscana fejedelmével, a későbbi II. Lipóttal, aki elsőként iktatta ki a halálbün
tetést -  mindkettőjük sajnálatára — nem sikerült személyesen találkoznia.

A személyes tapasztalatainak, börtönlátogatásainak hatására írta meg sokat 
idézett főművét a „The State of the prisons in England and Wales, With 
preliminary observations, and an account of somé foreign prisons and 
hospitáls”-t. Ez magyarul így hangzik: „Anglia és Wales börtönviszonyai, beve
zető áttekintés és beszámoló néhány külföldi börtönről és menhelyről” . E kor
szakos és „kijózanító” munkája, melyet a humanizmus és a felvilágosodás szel
leme hat át, 1777-ben jelent meg, az angolok rémületére és sok ezer börtönben 
sínylődő hasznára. Műve ugyanis törvények inspirálója lesz, minek következté
ben javulnak a börtönbeli állapotok. Az angol parlament tevékenysége eredmé
nyeként több pl. a börtönegészségügyre, a börtönfelügyelők visszaéléseinek 
meggátlására vonatkozó törvényt fogadott el.

Howard reformelképzelései közé tartozott az elítéltek életkor és nem szerinti 
elkülönítése, a kötelező munkavégzés bevezetése, az elítéltek erkölcsi, vallásos 
nevelése. „Tegyétek az embereket szorgalmassá, és becsületesek lesznek” — hir
dette. Nézeteit jól jellemzik az alábbi idézetek. „Az adósok és bűnözők -  
ugyanúgy mint a hadifoglyok — emberek, és ezért emberként kell őket kezelni” . 
Az a megállapítása is találó, mely szerint „meggyőző okot nem tudok arra néz
ve, hogy egy fegyházat miért nem ugyanolyan szabályok szerint kell vezetni, 
miként egy másik házat, ahol számosán vannak a családban”. Howard is fontos 
dolognak tartotta a fegyelmet, de úgy vélte,hatékonyabban valósítható meg ba
rátságos bánásmóddal, mintsem szigorral.

Az elsők közé tartozik, akik a börtönök, az elítéltek állandó látogatásával 
a börtönügy alapkérdéseit kutatják, és ezzel tulajdonképp megteremtik az 
összehasonlító büntetésvégrehajtást, és eljutnak a társadalmi felügyelet gondola
tához. Életútja, munkássága nemcsak Európában, hanem Eszak-Amerikában is 
hat. Nem sajnálkozó, jótékonykodó filantróp, hanem szentimentalitástól, ro
mantikától mentes tudós, aki — az általa összegyűjtött tények alapján — igyek
szik segíteni az elítélteknek. Közben persze megtartja a büntetés igazságos szi
gorát és a végrehajtás erkölcsi komolyságát. De ami ellentmond a fogvatartott 
jogainak és emberi méltóságának, azt minden körülmények között távoltarta
ni törekszik a büntetésvégrehajtástól. Korának lelkiismerete volt, és máig az 
maradt.

Dr. Nagy Ferenc
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