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A GYŐRI ÖSSZEFOGÁS A BÖRTÖNÜGYÉRT 
EGYESÜLET

„A kényszerdologház czélja: a munkakerülő, csavargó, feslett erkölcsü és közbotrányt okozó 
egyéneket, szemérmetlen álkoldusokat, kik lakást és becsületes életmódot kimutatni nem ké-
pesek, munkához, becsületes életmódhoz szoktatni, s ez által őket hasznos állampolgárokká 
tenni. […] „A kényszerönczöknek, kik jól viselik magukat, keresetök egyrészéből hetenkint 
kétszer este külön étkezés megengedtetik, de ez csak oly ételekből állhat, melyek az intézeti 
főorvos által egészségügyi szempontból megengedtetnek, beszerzésöket a gondnokság esz-
közli; a korosabb kényszerönczöknek, főleg, kik ezt megszokták, vasárnapokon megengedte-
tik (egy messzely v. i.) 35 centiliter bor, vagy 70 centiliter (1 iteze) sör.”

A fenti idézet Dr. Rózsay József – mára már kuriózumnak számító – könyvében 
olvasható . Ilyen, és ehhez hasonló könyvritkaságok is találhatók a győri 
Összefogás a Börtönügyért Egyesület honlapján, a www.bortonugy.hu oldalon. 
Az egyesület célja, hogy a büntetés-végrehajtás szakirodalmához hozzáférést 
nyújtva, a börtönökről kialakult társadalmi képet objektív irányba mozdítsa.

A fent említett honlapon, a „Börtönügyi irodalom” oldalon jelenleg is körül-
belül 130 anyag található, mely hozzásegíti az olvasót a börtönügy múlt és a je-
lenkori problémáinak megismeréséhez. A régi, mára már ritkaságnak számító 
könyvek mellett napjaink „klasszikusai” is fellelhetőek.

Emellett fontos megemlíteni az ÖBE Hírlevelét, amely hétről hétre értesíti az 
aktuális – nemzetközi és hazai – büntetés-végrehajtási vonatkozású hírekről az 
arra feliratkozókat. 

A legutóbb digitalizálásra került könyvek, illetve folyóiratok listája az 
alábbiakban olvasható:

Könyvek
Tauffer Emil: A szabadságvesztés-büntetés különféle nemeinek végrehajtása és a 

pénzbüntetés, tekintettel a magyar büntető törvényre s a legújabban kiadott 
m. kir. igazságügyministeri utasításokra (1880) 

Moravcsik Ernő: A gyermekkorban levő bűntettesekről (1896) 
Földvári József: A büntetés tana (1970) 
Pap István: A fegyházi lelkész erkölcsi beszédei és imádságai rabok számára (Ki-

adó: Réső Ensel Sándor, 1874) 
Gedeon Emil: A szabadságvesztés végrehajtásának reformkérdései és az ezekből 

folyó új büntetőrendszer (a munkarendszer) (1926) 
Gedeon Emil: Állami Regie vagy gyárüzemmel kapcsolatos vállalati bérrend-

szer? (1921) 
Tóth Lőrinc: Fegyházi tanulmányok. A rabmunka (1888) 
Tóth Lőrinc: Emlékezések a nemzetközi börtönügyi congressusra Rómában 1885. 

(nov. 16-24) 
Rózsay József: Budapest börtönügye (1879) 
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Folyóiratok
Tauffer Emil: A szamosújvári m. kir. orsz. fegyintézet. (Magyar Igazságügy 1876) 
Tauffer Emil: A bécsi rendőri fogház s a weinhausi kényszerdologház Bécs mellett. 

(Magyar Igazságügy 1877) 
Tauffer Emil: Javitóház Budapesten. (Magyar Igazságügy 1881) 
Tauffer Emil: Az első magyar állami javító-intézet Aszódon. (Magyar Igazságügy 

1882) 
Tauffer Emil: A német börtönügyi tisztviselők egyletének közgyűlése. (Magyar 

Igazságügy 1883) 
Jubileum a fegyházban. (Gedeon Emil évfordulója) (Közbiztonság 1909) 
Bizalom című folyóirat 1929-1944 (szerk: Göllner Mária) 
Tauffer Emil: Tanulmányok a harmadik nemzetközi börtönügyi congressuson. 

(Magyar Igazságügy 1886) 
Tauffer Emil: Rendszerkérdések a börtönreform körül. (Jogtudományi Közlöny 

1891) 
Tauffer Emil: A szamos-ujvári országos fogház. (Vasárnapi újság 1867) 
Tauffer Emil: A börtönügy jelen állása Europában s néhány eszme hazánkról. 

(Jogtudományi Közlöny 1867) (ÖBE 12.06.)
Tauffer Emil, Csillagh László: Pestváros fogházai (Jogtudományi Közlöny 1868) 
Tauffer Könyvtár (Jogtudományi Közlöny 1925) 
Tauffer Emil: A szabadságvesztés-büntetések végrehajtása a büntető törvény élet-

beléptetése óta. (Jogtudományi Közlöny 1887) 




