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a következő levéllel fordult az uralkodó
hoz:1 „Legkegyelmesebb Úr! A VII. nemzet
közi börtönügyi kongresszus, melynek Véd
nökségét Császári és Apostoli Királyi Felsé
ged 1905. évi július hó 10-én kelt legfelsőbb 
elhatározásával legkegyelmesebben elfo
gadni mélt áztat ott, folyó évi szeptember hó 
3-tól 9-ig Budapesten tartotta meg üléseit. A 
kongresszus, mely úgy a külföldi kormányok 
képviselőinek, mint a szakférfiaknak számát 
tekintve méltóan sorakozott az előző börtön
ügyi kongresszusok mellé, minden tekintet
ben eredményesnek mondható. A kitűzött 
kérdések megvitatása a résztvevők élénk ér
deklődése mellett történt s a kongresszusnak 
minden kérdésre nézve sikerült kielégítő 
megoldásra jutnia. A külföldi vendégek, kik
nek tiszteletére több ünnepély rendeztetett. a 
legnagyobb megelégedéssel és elismeréssel 
hagyták el a kongresszus záróülését. Hogy a 
VII. nemzetközi kongresszus ily sikert mutat
hat fel, az első sorban Császári és Apostoli 
Királyi Felséged kegyes érdeklődésének tu
lajdonítható, és annak, hogy Császári és 
Apostoli Királyi Felséged Legmagasabb 
Nevének fényével a kongresszus tekintélyét 
hathatósan emelni méltóztatott. Mint a VII. 
nemzetközi börtönügyi kongresszus tiszte
letbeli elnöke tehát azzal a tiszteletteljes ké
relemmel bátorkodom Császári és Apostoli 
Királyi Felséged elé járulni, méltóztassék 
megengedni, hogy a kongresszus előkészítő 
bizottsága Császári és Apostoli Királyi Fel
ségednek legmélyebb alázattal háláját tol
mácsolja Császári és Apostoli Királyi Fel
séged legmagasabb jóindulatért és méltóz- 

, tassék a kongresszus alkalmából kiadott em

lékérem és a magyar börtönügy leírását ma
gában foglaló munka2 ide mellékelt egy-egy 
példányát legkegyelmesebben elfogadni. Az 
erre vonatkozó legfelsőbb elhatározás ter
vezetét bátorkodom a legmélyebb hódolat
tal ide csatolni.”

A levélben jelzett siker mögött az igaz
ságügyi tárca évtizedes következetes küz
delme állt. Az 1867-ben megörökölt, a feu
dális tömlöcöztetési gyakorlatot valló és 
tükröző fegyintézeti személyi állomány és 
technikai feltételrendszer kitartó átalakítá
sára, a korszerű polgári börtönügy jogszabá
lyi feltételeinek megteremtésére, a modem 
fegyintézeti börtön- és fogházhálózat életre- 
hívására, az őrszemélyzet szemléleti átala
kítására és képzésére. Az 1905. évi börtön
ügyi kongresszus budapesti tanácskozása e 
hatalmas munka diadalának elismerése is 
volt egyben. A világ legtekintélyesebb bör
tönügyi szakemberei cseréltek eszmét e né
hány nap alatt Budapesten, a tudomány és a 
praxis világából jöttek egyaránt. S e tudós és 
kiváló társaság elismeréssel szólt a magyar 
börtönügy állapotáról. A kongresszus sike
re nagy hatással volt a börtönügy további 
sorsára is. Valóság lett, amint Finkey Ferenc 
a kongresszus üdvözléseként megfogalma
zott: „Reméljük, hogy a börtönügyi kong
resszus végre elhatározásra sarkallja igaz
ságügyi kormányunkat a tekintetben is, hogy 
az anyagi büntetőjog, a BTK 15 év óta vajú
dó novellájának ügyét diadalra juttassa, va
gyis a börtönügy reformja, az e körül kifej
lődő eszmeharc megérleli büntetési rend
szerünk kívánatos reformjának kérdését is, 
mert éppen a börtönügy javítása, illetőleg a 
BTK börtönrendszerének szigorú és teljes
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végrehajtására irányzott kísérletek fogják 
rávezetni az igazságügyi kormányt arra, 
hogy a BTK mai büntetési rendszere is ok
vetlenül reformálandó vagy legalább is je 
lentékenyen módosítandó.”3 S valóban: né
hány esztendő múltán valóság lett a novella,4 
vele együtt a bűntettesek differenciált keze
lésének jegyében a fiatalkorúak ügyének 
rendezése, a próbára bocsátás, abüntetés fel
tételes felfüggesztésének intézménye. Ezt 
követte a potenciális bűnelkövetőkkel 
szemben megszerkesztett büntetőjogi „tör
vénycsomag” egyik eleme: a közveszélyes 
munkakerülőkről rendelkező törvénycikk5 
(dologház), majd a két háború között a 
visszaeső bűnözőkelleni speciális szankció
nemként a szigorított dologház.6 A büntető
jog-alkotás mellett nemcsak a szűk értelem
ben vett büntető jogtudomány gazdagodott 
az e törvényeket előkészítő elméleti polémi
ák során, hanem a börtönügy elmélete és 
gyakorlata is. A VII. nemzetközi börtönügyi 
kongresszus a börtönügyi tudományosság
nak legalább olyan fellendülését hozta, mint 
amit a kiegyezést követő idők szédítő lehe
tőségei indikáltak. Az uralkodó pártfogó 
magatartása, az igazságügyi tárca támogatá
sa bizonyította, hogy az állam számára ige
nis fontos a modem és humánus börtönügy 
kialakítása és fejlesztése; nemzetközi sikere 
pedig újabb ösztönzést adott a hivatalos se
gítség intézményesítésének.

Mint a tudományos kutatásnak általá
ban, a börtönügy művelésének is megvoltak 
a maga oldalhajtásai. A kor szakemberei ér
zékelték a múlt tapasztalatainak óriási jelen
tőségét, legyenek akár közeli hagyomá
nyok, vagy távoli tradíciók, már-már virtuá
lis, múzeumba illő szokások, rendszerek. 
Nem véletlen, hogy a magyar börtönügyi tu
dományosság mindmáig legértékesebb tör
téneti adatgyűjteményét nem történész, s

nem is joghistorikus publikálta, hanem a bu
dapesti királyi országos gyűjtőfogház igaz
gatója, Vájná Károly. Kétkötetes hatalmas 
műve7 fő céljaként az első modem értelem
ben vett büntetés-végrehajtási intézeteknek 
(a szempci, tallósi, szegedi fenyítőháznak), 
a szabadságvesztés-büntetés korai formái
nak állított emléket, de nem mellőzte a kuta
tómunkája során felhalmozott egyéb bünte
tési nemekre vonatkozó gazdag adathalmaz 
közzétételét sem. Miként bevezetőjében ír
ta: „A jó gazda mielőtt birtokát új szerze
ménnyel gyarapítaná, azon van, hogy elébb 
a meglevő örökölt birtok határát járja ki, 
földjét ismerje s aztán művelje meg. Ha 
mindez megtörtént és jól sikerült, csak az
után gondol arra, hogy pénz és erőbeli feles
legét terjeszkedésre fordítsa. Ezért nem ere
deti tudományos munkásságnak, teszem föl 
új börtönügyi elméletek kieszelésének szen
teltem csekély erőmet. Nem az újítás vágya 
vezérelt, hanem a régiségek iránt való szere
tetem ösztönzött munkásságra. Nem az úttö
rő elérhetetlen dicsőségére vágyakoztam, 
hanem csak arra vitt rá a kegyelet, hogy fö l
keressem a régi nyomokat, avarfedte, bozót
nőtte elhagyott utakon. Nem fölfedező, csak 
kutató, nem úttörő, csak útmutató vagyok és 
járatlan utakon, elhagyott romok közt. Föl
kutattam a jelentéktelen forrásukat is, és 
ezeket, meg az alig szivárgó erecskéket 
olyan kútfővé törekedtem egyesíteni, amely
ből bőven meríthessen, ki a régi adatokra 
szomjúhozik, akár kriminalista, akár törté
netíró, akár pedig régiségbúvár legyen az.’’" 
A gyűjtőfogház igazgatójának ez a vallomá
sa már megelőlegezte azt a gyűjtőmunkát, 
amit műve megjelenése után fáradhatatlan 
szívóssággal folytatott. A könyv megírásá
hoz szükséges országjárása során birtokába 
jutott tárgyi emlékek jelentették a kezdeteit 
annak az értékes gyűjteménynek, amelyet a
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következő években állított össze. A látvá
nyosan gyarapodó tárgyi kollekció hamaro
san felkeltette az igazságügyi vezetők fi
gyelmét is, és támogatásukról biztosították a 
munkát.9 A minisztérium biztosított egy mú
zeumőri státuszt is, meghatározván, hogy a 
tisztség viselőjének kötelessége minden 
esztendőben egy hónapot az országban utaz
gatva újabb tárgyak és emlékek felkutatásá
ra szánni.

A gyűjtemény gondozója körlevélben 
hívta föl a büntetés-végrehajtási és közigaz
gatási hatóságokat az adakozásra, a múlt 
büntetőjogi emlékeinek átadására.

„Hatóságaink átérezvén az ügy fontos
ságát, legnagyobbrészt készséggel bocsá
tották át ilynemű tárgyaikat a múzeum célja
ira, úgy hogy aránylag rövid idő alatt sok 
becses régi büntető emléket sikerült meg
menteni a végpusztulástól.” Csak példa
ként említve néhányat: nyűgvasakat küldött

a lipótvári és a szamosújvári fegyintézet, 
Esztergom megye, motolát a soproni fegy- 
ház, gyermek katonavasat a nagyszebeni 
Teréz árvaház, derest Szepes vármegye Lő
cséről, lábkalodát Krassó-Szörény megye, 
vaskalodát Feketeváros, furatos másolatát 
Nagyszeben, fenyítőlapátmásolatot Kör
möcbánya, hüvelykszorítót Brassó, fém 
szájkörtét a lé vai kegyesrendi főgimnázium, 
hóhérpallost Heves vármegye, fovesztőszé- 
ket Zala vármegye, és sorolhatnánk tovább, 
oldalakon keresztül. Az egyre növekvő 
anyagot átmenetileg a gyűjtőfogházban 
helyezték el, ami behatárolta a kiállítási le
hetőségeket is. Minthogy mindössze három 
terem állott rendelkezésére a múzeum anya
gának elhelyezésére, kevés lehetőség mutat
kozott a szisztematikus elrendezésre. A 
gyűjtemény kissé kusza elrendezését nyil
ván befolyásolta a már megszerzett anyag 
minősége és mennyisége is, a folyamatosan 
érkező újabb darabokról nem is szólva. Ez a 
megállapítás persze mit sem von le az orszá
gos múzeum óriási jelentőségéből, hosszú 
ideig ható példaértékű megszervezésének 
nagyszerűségéből.

A múzeum gyűjteményében legna
gyobbrészt a régebbi múlt emlékei szerepel
tek: a feudális büntetés-végrehajtás már ré
gen mellőzött instrumentumai, olykor a szá
zadfordulón is fel-felbukkanó darabjai. Ka
lodák, pellengérek, szégyentáblák, szé
gyenkövek, a legkülönfélébb bilincsek, kő
golyók, hóhérpallosok, kivégzőszékek és 
kerekek. Hatalmas volt a múzeum képanya
ga, melynek alapjait Vájná írói tevékenysé
gét alátámasztó ötéves feltáró munkája te
remtette meg. Amit nem lehetett elhozni, 
vagy ami jellegénél fogva nem volt mozgat
ható, azt fényképen örökítette meg a szerző. 
Mindmáig fennmaradtak a Vajna-gyűjte- 
mény egyes üvegnegatívjai, melyek a légén-
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dás kétkötetes mű képanyagát örökítették 
meg. A képkol lekció fontos momentumokat 
örökített meg a büntetés-végrehajtásból: 
nem csak a régmúlt eszközeit, hanem az ak
kori jelen (ma már közel százéves) pillana
tait is. Fegyintézeteket, börtönöket, javítóin
tézeteket, a tiszti és őrszemélyzetet, az első 
börtönügyi tanfolyam előadóit és hallgatóit. 
A büntetés-végrehajtás hétköznapjairól is 
tanúskodnak egyes tárgyak: fegyőri felsze
relési eszközök, kimutatások, táblázatok, le
velek és jogszabálymásolatok a börtönügy 
világából, s a hatalmas rabmunka-gyűjte- 
mény. A nemzetközi kapcsolatokat jelezték 
a külhoni fényképek és dokumentumok: a 
plötzenseei, a moabiti, a tegeli, a nürnbergi 
és más fegyintézetek alaprajzai, fényképei. 
A gyűjtemény leglátványosabb része volt a 
büntető intézeteknek egységes, 1:250 mér
ték szerint készült gipszmodelljeinek kiállí
tása. Itt látható volt a budapesti gyűjtőfog
ház, az illavai, a lipótvári, a márianosztrai, a 
nagyenyedi,asoproni,aszamosújvári fegy
intézet, a szegedi kerületi börtön és fegyház,

a balassagyarmati és a komáromi törvény- 
széki fogház, valamint a kolozsvári és a szé
kesfehérvári javítóintézet makettje. A gyűj
tőmunka sokoldalúságát bizonyította a mú
zeumot kiegészítő levél (irat-)tár és a bör
tönügyi szakkönyvtár.

1920-ban a múzeumot átköltöztették az 
Igazságügyi Minisztérium épületébe. Az el
helyezés itt összehasonlíthatatlanul ked
vezőbb volt. A korábbi három helyett immá
ron öt teremben állították ki a tárgyakat. Ek
kor már tematikus válogatásra is lehetőség 
nyílt. Külön teremben kaptak helyet a feudá
lis múlt emlékei, megint külön az iparüzlet, 
a rabmunkák eredményei, a fogvatartottak 
képzőművészeti jellegű tevékenységének 
produktumai, a fegyencek személyes tár
gyai, s a hozzájuk kapcsolódó dologi emlé
kek, mint tolvajkulcsok, betörőszerszámok, 
kések, tőrök, zsinórok, s egyéb további úgy
nevezett tiltott eszközök. A nevezetesebb 
bűncselekményekről és bűnelkövetőkről 
készült fényképek, ezen ügyekben igénybe
vett végrehajtási eszközök gyűjteménye is 
különálló kiállítást kap. A börtönépítészet (a 
fentebb már említett gipszmakettek gyűjte
ménye, híres külföldi büntetés-végrehajtási 
létesítmények fényképe, róluk készült met
szetek és akvarellek, intézetleírások, vala
mint különféle börtönépületek rajzai) is sa
ját jogon jelent meg a múzeumban. Önálló 
helyiségben szemlélhették meg a látogatók 
a börtönügyi könyvtárat (benne a korszak je
les szerzőit, mint Appert.Aschrott, Carrara, 
Cuclié, Engelberg, Füszlin, Feni, Holtzen- 
doijf, Hagele, Howard, Kraus, Lomboroso, 
Maasburg, Obermcryer, Ró'der, Tarde, 
Wahlberg műveit) és az irattárat. Ez utóbbi
ban olyan dokumentumokat és jelentős for
rásokat, mint a szászvárosi törvényszék 
jegyzőkönyveit (mely 92 kötetben tartal
mazta a városi bíróság tevékenységét doku
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mentáló iratanyagot 1739-től 1848-ig), 
vagy Szombathely törvényszékének jegy
zőkönyveit, a szegedi delegált törvényszék 
jegyzőkönyveit, a pápai uradalom 1803. évi 
rabjegyzőkönyveit stb."

Az Országos Börtönügyi Múzeum gyűj
teménye azonban hamarosan veszélybe ke
rült. A második világháború zivataros évei 
utána kormányra jutó új hatalom igazság
ügyi tárcája már nem tartott igényt a „feudá- 
lis és imperialista” múlt relikviáira. Az évti
zedes gondoskodással kialakított kollekció 
előbb a pincébe került, majd felajánlották a 
művelődési tárcának. Néhány esztendős há
nyattatás után a múzeum anyagának egy ré
sze 1949-ben a régi Kiskun kerület székhá
za mögött található egykori tömlöc épületé
ben lelt új otthonra. Az átköltöztetés viszon
tagságai és a szállítási lehetőségek azonban 
erősen megcsonkították a gyűjteményt: az 
új gazdáknak egyetlen teherautó állott ren
delkezésére a lehető legtöbb értékes tárgy, 
irat és könyv elmenekítésére. A gyűjtemény 
többi része elpusztult, szétszóródott. A Kis

kun Múzeumba került gyűjteményből elő
ször 1951-ben nyílt kiállítás; 1969-ben a ne
ves joghistorikus, Bánts György koncepció
ja alapján büntetőjogtörténeti tárlattá alakí
tották. A Kiskunfélegyházi Börtönmúze
umban mindmáig ez az összállítás tekinthe
tő meg. A megmenekített Vajna-anyag 
nagy, és a polgári büntetés-végrehajtás 
szempontjából lényeges része azonban kiál
lítási lehetőség híján azóta is raktárban fek
szik. Az, hogy a Vajna-gyűjtemény egyes 
értékes darabjai mindmáig fellelhetők, nagy 
részben Fazekas István igazgatónak, a Kis
kun Múzeum vezetője gondoskodásának 
köszönhető. Ebből az anyagból ugyan csak 
egyes darabok, mégis láthatók a Vastagh 
Pál igazságügy-miniszter által a szempci 
Pomus Correctoria megnyitásának évfor
dulóján, szeptember 4-én felavatott oktatási 
központ keretében látható magyar börtön- 
ügy-történeti kiállításon, mely a rendezők 
szándéka szerint Vájná Károly legendás 
gyűjteményének utóda lehet.

Mezey Barna
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