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A büntetési rendszerek gerincét hosszú idők óta a 
szabadságvesztésbüntetések képezik.1

A szabadságvesztésbüntetések végrehajtására a XIX. 
század folyamán részint irodalmi agitáció, részint gyakor
lati kísérletek folytán többféle börtönrendszer fejlődött

1 Használt források (A forrásművek címeinek az idézésnél 
való rövidítése d űlt betűkkel van szedve.): Angyal, Büntetőjog, 1909.

Angyal, Büntetőjogi előadásai,  1904—1906. — Aschrott, Strafen
system und Gefängniswesen in England, 1887. — Baer,  Die Hygiene 
des Gefängniswesens, 1897. — Balogh, Fiatalkorúak és büntetőjog,
1909. — Cuche , Traité de Science et de législation pénitentiaires, 1905.
- Dárday, Igazságügyi törvénytára, V. rész, Büntetőjog-Börtönügy, 

1905. — Finkey, A börtönügy jelen állapota és reformkérdései, 1904. 
— Finkey, Büntetőjog, 1914. — Finkey, A fiatalkorúak  büntetőjoga 
Észak-Amerikában, 1913. — Garraud, Précis de droit criminel, 1907. — 
Goldschmidt,  Strafen und verwandte Massregeln unter Berücksich
tigung der den Inhalt der Strafe bestimmenden Grundsätze des Straf
vollzugs, Vergleichende Darstellung des deutschen und ausländischen 
Strafrechts, Allgemeiner Teil, Band IV., Berlin, 1908. — Helle, Der 
heutige Stand der Ansichten über Wert und Wirkung der Einzelhaft, 
1912. — Herr, Das moderne amerikanische Besserungssystem, 1907, — 
Hollzendorff-Jagemann,  Handbuch des Gefängniswesens, 1888, — Ho
ward, Über Gefängnisse und Zuchthäuser, übersetzt von Köster, 1780. 
Julius, Vorlesungen über die Gefängniskunde, 1828. — Kriegsmann, 
Einführung in die Gefängniskunde, 1912. — Krohne,  Handbuch der
Gefängniskunde, 1889. — Langer, Der progressive Strafvollzug,
1904. — Maconochie, Das Marken-System, übersetzt von Wülsten, 
1851. — Mittermaier, Der gegenwärtige Zustand der Gefängnisfrage, 
1860. — Mittermaier, Die Gelängnisverbesserung, 1858. — Pulszky- 
Tauffer, A börtönügy múltja, elmélete, jelen állása, 1867. — Riecke, 
Strafanstalten für jugendliche Verbrecher, 1841. — Winter, Die New- 
Yorker staatliche Besserungsanstalt zu E lmira, 1890. - -  Würth, Die 
neuesten Fortschritte des Gefängniswesens, 1844,
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ki.2 Ezek a következők: a közös elzárás rendszere, a ma-
t 

gánelzárás rendszere, az auburni vagy hallgatási rend-

szer, a genfi vagy osztályrendszer, a müncheni vagy Ober-

mayer-féle rendszer, a fokozatos rendszer, a jegyrendszer 

és a reformatory vagy javitó rendszer.3 

I. 

A régi közös elzárás rendszere, mely mellett a bűn-

tetteseket tekintet nélkül korukra, előéletükre, s az álta-

luk elkövetett bűncselekmény természetére, sőt gyakran 

tekintet nélkül nemükre is, — közösen, ugyanabban a 

helyiségben elzárva őrizték, nem is érdemli meg a „rend-

szer" nevet. Legkezdetlegesebb alakja abban állt, hogy a 

letartóztatottakat a börtön falain belül szigorúbb vagy 

enyhébb felügyelet alatt tartották; kezdetben a letartóz-

tatottaknak még foglalkoztatásáról sem történt gondos-

kodás. Később ha történt is a letartóztatottak foglalkoz-

tatásáról gondoskodás, ez a közös elzárás hátrányait nem 

csökkentette, mert a letartóztatottak nemcsak a munka 

idejét, hanem azonfelül az étkezésre és a pihenésre szol-

gáló, továbbá szabad idejüket és az .éjszakát is társaikkal 

való zavartalan együttlétben töltötték. 

A XVIII. század utolsó, és a XIX. század első évti-

zedeiben élt börtönügyi szakemberek felismerték a közös 

elzárásnak összes hibáit.4 ' 

A közös elzárásnak legnagyobb hátránya abban 

rejlik, hogy mellette az erkölcsileg alacsonyabban álló 

bűntetteseknek az erkölcsileg még kevésbbé romlott egyé-

nekre gyakorolt káros hatásától kell tartani. 

2 Finkey, Büntetőjog 396. old, 
3 Megjegyezzük, hogy az egyes börtönrendszerek ismertetésé-

nél az illető rendszer alapvető sajátosságainak ismertetésére fogunk 

szorítkozni. így például az osztályrendszer ismertetésénél, bár azt né-

hol a hallgatási rendszerrel kapcsolták egybe, csak a szorosabb érte-

lemben vett osztályrendszert fogjuk bemutatni 
4 Angyal, Előadásai 383. old. 
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A börtönügyi reformnak atyja: Howard emliti, hogy 

a XVIII. század börtöneit végigjárva, együvé zárva talált 

bűntetteseket olyanokkal, akik csak az adósok börtönébe 

voltak szánva, továbbá férfiakat nőkkel, fiatalkorúakat 

idősebb bűntettesekkel. Gyakran a csekély jelentősségü 

bűncselekmény miatt elitélt fiatalkorú éppen a börtönben 

/ találkozott a legmegátalkodottabb és a legtapasztaltabb 

/ bűntettesekkel, s igy elkerülhetetlenné vált, hogy a romlot-

tabb elemeknek hatása a kevésbbé romlottabbakkal szem-

ben érezhetővé ne váljék. Howard emliti, hogy sokszor ta-

lált 12 14 éves fiatalkorúakat visszaesőkkel egybezárva. 

Érthető, hogy a fiatalkorúak nagy kíváncsisággal viselked-

tek azon történetek és kalandok iránt, melyeket a velük 

együtt levő idősebb és tapasztalt bűntettesek mondanak el 

viselt dolgaikról, s arról, hogyan követték el bűncselekmé-

nyeiket, hogyan biztosították annak gyümölcsét, s hogyan 

igyekeztek a hatóságok üldözése elől megmenekülni.5 

Bár a Howard idejebeli és a mai börtönügyi viszo-

nyok között párhuzamot vonni nem szabad, mert hiszen 

mai nap, amennyiben valahol közös elzárásban folyik a 

szabadságvesztésbüntetések végrehajtása, mindenütt a 

férfi elitéltek a nőktől, fiatalkorúak az idősebb bűntette-

sektől, s az első izben bűnözők a visszaesőktől elkülönit-

tettnek, mégis a közös elzárás ellen a vele járó kontagiozus 

veszélyen felül egyéb nyomós okok is szólnak. 

így a közös elzárásnak hátránya az is, hogy a megá-

talkodott visszaesők jelenléte a kezdő bűntettesek bünbá-

natának felébredését megakaszthatja. Alig képzelhető el, 

hogy a kezdő bűntettes a megrögzött bűnelkövető cinikus 

gyalázkodásával szemben ellentállni tudna; a közös elzárás 

mellett a ravasz, tapasztalt bűntettes társai csodálatának 

tárgyát képezi.6 

A közös elzárás mellett a szabadságvesztésbüntetés 

súlya, hatása gyengül, mert a letartóztatottak a közös 

» Howard 21. old. 
8 Baer 166. old. 
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együttlét mellett szórakozást találnak; a nagy, közös helyi-

ségekben való tartozkodás mellett a szabadságvesztésbün-

tetés könyebben válik eltürhetővé.7 

Felemlitendő a közös elzárásnak még egy, következ-

ményeiben veszedelmes hatása. A közös elzárás mellett 

könnyen megesik, hogy a visszaeső bűntettesek egymással 

a börtönben megismerkedvén, már ott szövik terveiket arra 

az időre, ha a börtön falait elhagyhatják; sok esetben a 

börtönben való megismerkedés hozta össze a nagyobb 

bűntetteseket, s gyakran éppen a börtönben való megis-

merkedés és szövetkezés folytán vált lehetségessé olyan 

"bűncselekmények kivitele, melyet egymagukban, egymás-

nak segítsége nélkül nem tudtak volna véghez vinni.8 

Sok esetben az erkölcsileg kevésbbé romlott és sza-

badulása után valóban megjavulni akaró elitélt éppen a 

börtönben közös elzárásban megismert társaitól nem 

tudja magát emancipálni, s szabadulása után kénytelen az 

ilyen egyénekkel való ismeretséget folytatni, s igy válik 

tisztességes megélhetése nehezebbé. Ezzel az a hátrány 

is jár, hogy az ilyen ismeretségek által az elitélteknek 

múltja hibájukon kivül kiderülhet s jövő boldogságuk elé 

akadályok gördülhetnek. 

A közös elzárás ellen felhozzák azt is, hogy az er-

kölcsileg esetleg romlottabb bűntettesekkel való állandó 

együttlét éppen az elsőizben bűnözőkre nézve a büntetés 

igazságtalan sulyosbitását jelenti." 

A fegyelem a közös elzárás mellett jóval nehezebben 

óvható meg, mirit más börtönrendszer mellett. Annak iga-

zolására, hogy közös elzárás mellett nehezebb a fegye-

lem megóvása, rámutathatunk arra, hogy New-Yorkban 

az ottani börtönben 1857 március 6-án az intézet igazgató-

jának meggyilkolása végett szervezett zendülés csak a kö-

zös elzárás rendszere mellett volt lehetséges. Hasonló ese-

7 Mittermaier 111-112 old. 
8 Würth 269. s köv. old. 
0 Krohne 246. old, 

<7 
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tek történtek közös elzárás mellett Franciaországban is.1" 

Végül nem szabad szem elől téveszteni azt sem, hogy 

a közös elzárás ellen egészségi okok ís szólnak. A nagy-

czámu elitélteknek állandóan zárt helyiségekben való tar-

tása olyan egészségi hátrányokkal jár, melyek hatása pre-

ventív rendszabályokkal nem szüntethető meg. Továbbá 

ragályos betegségek elterjedésének lehetősége is ki nem 

küszöbölhető hátránya a közös elzárásnak.11 

Ezen hátrányokkal szemben elvitathatatlan előnye a 

közös elzárás rendszerének az, hogy keresztülvitele egy-

szerűbb és jóval olcsóbb, mint a többi börtönrendszere. 

Kétségtelen az is, hogy az emberi természetnek is a 

közös elzárás rendszere felel meg leginkább. 

A közös elzárás hátrányainak részben való kiküszö-

bölésére csak a bűntettesek gondos osztályozása mellett 

lehet remény. .. 

A közös elzárás rendszere a szabadságvesztesbunte-

tések végrehajtásánál csak akkor jöhet szóba, ha olyan 

egyének büntetésének végrehajtásáról van szó, akiknek 

tüntetése egészségi okokból nem hajtható végre más bör-

tönrendszer szerint (mint például fiatalkorúakkal szemben), 

vagy ha olyan javíthatatlan bűntettesek letartóztatásáról 

van szó, akiknél az egymásra gyakorolt káros hatástól nem 

kell tartani.12 Egyéb esetekben a közös elzárás rendszere 

nem bir létjogosultsággal, mert mellette a letartóztatási in-

tézetek a bün iskoláivá válnának." 

• . II. . 

A közös elzárással járó kontagiozus veszély felisme-

rése elég hamar tápot adott annak a gondolatnak, hogy a 

szabadságvesz tésbünte tésre Í t é l t ek , magánelzárásba helye-

i" Mittermaier, Gefángnisverbesserung 3. old. 

u Baer 166. old. , 12 Kriegsmann 187. old. 

w Garraud 251. old. 
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zendok.14 A XVII. században egy francia szerzetes, Ma-

' é s a z c l a s z Franci felvetik az eszmét, hogy a szabad-

sagvesztésbüntetésre Ítéltek büntetésük egész tartama alatt 

kulon zarkákba helyeztessenek, egyrészt, hogy a bűnösök 

magukba szálljanak, másrészt, hogy a nagyobb gonosztevők 

a kisebb, kezdő bűnösöket el ne ronthassák. Törvényes bör-

tönrendszerré a magánelzárás legelőször az északamerikai 

Pennsylvaniában lett, ahol 1790-ben e. rendszer szerint 

kezdik atalakitani a régi fogházat, s 1818-ban törvényileg 

ily rendszerű fogház épitését rendelik el.15 

A magánelzárás rendszerének keretében megkülön- -

boztethetjük a magányrendszert, a solitary-system-t, vagy 

megvalósítási helyéről: philadelphiai (pennsylvaniai) rend-

szert, — és az elkülönítési rendszert, a separate-system-t, 

megvalósításának helyéről: belga rendszert. Az első, a 

szigorúbb irányzat nem elégszik meg a letartóztatottaknak 

egymástól való elkülönítésével; ennek az irányzatnak 

hívei, így legelső sorban a Franklin és Penn által 1776-ban 

Philadelphiában megalakított pennsylvaniai börtönügyi 

egyesület, mely legnagyobb részt quákerekből állott, akik 

vallásuk felfogása szerint a magányt, vallásos könyvek ol-

vasását tartván a legjobb eszköznek a magábaszállásra és 

javulásra, a letartóztatottakat éjjel-nappal külön cellákban 

helyezték el, sétájukat külön kőfallal elkerített kis sétaud- . 

varokban végeztették, az iskolai-tanítást és istentiszteletet 

a letartóztatottak külön fülkében, stall-okban hallgatták, 

s hogy a javulás minél inkább megkönnyittessék, meg volt 

tiltva ugy a munkálkodás, mint a másokkal, még az intézet • 

hivatalnokaival való érintkezés is." Philadelphiában a ma-

ganyrendszer végrehajtása eleinte olyan szigorú volt, hogy 

az elitélteket a magánzárkából soha ki nem engedték, sem 

pedig hozzájuk senkit be nem engedtek.17 Idővel engedtek a 

14 Angyal, Előadásai 383. old. 
15 Finkey, Büntetőjog 396. old. 
16 Angyal, Előadásai.383. old. 
17 Kriegsmann 31. old, 
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rendszer szigorúságából, igy például Philadelphiában 1829-

ben már hiányzott a munkatilalom, mert belátták, hogy a 

szabadságvesztésbüntetésnek egyik célja, hogy az erre Ítél-

tek a büntetés után mint társadalmilag megjavított egyének 

kerüljenek vissza a szabad életbe, s hogy erre a teljes ma-

gány nem alkalmas. A túlságba vitt elszigetelés azért is 

visszatetszést keltett, mert könnyen megbonthatja az el-

ítéltek lelki egyensúlyát, s sokszor őrüléshez vezethet. A 

magányrendszernek további hátránya még abban is rejlett, 

hogy szigorú keresztülvitele, a stallok, sétaudvarok léte-

sítése rendkívül sok költséggel járt. így idővel kialakult a 

magánelzárás rendszerének javított neme, az elkülönítési 

rendszer, mely ez idő szerint legkövetkezetesebben Belgi-

umban van megvalósítva. 

Az elkülönítési rendszer mellett a főtörekvés oda irá-

nyul, hogy az elitélteknek egymással való érintkezése meg-

akadályoztassák, s hogy az elitéltek egymástól elkülöní-

tessenek. Ezért lényege éjjel-nappal magánzárka, továbbá 

a letartóztatottaknak állandó munkáltatása, sürü látogatás 

az intézet tisztviselői, a tanitó, lelkész, munkavezetők, s 

patronusok részéről. így igyekeztek a túlságba vitt elszi-

getelés hátrányain segíteni. A látogatásoknak célja, hogy 

a magány csendje megtöressék, s hogy az elitéltek lelki ru-

gékonysága fentartassék. 

Itt is két áramlat észlelhető. Az enyhébb áramlat meg-

elégszik azzal, hogy a letartóztatottak állandóan magán-

zárkákban tartatnak, s hogy az intézet folyosóin való köz-

lekedés, a templomban való időzés, a tanítás, s séta ideje 

alatt az egymással való társalgástól el vannak tiltva, hogy 

szigorú felügyelet alatt tartatnak, s hogy a séta alatt egy-

mástól 8—10 lépésnyi távolságban lépkednek. Ellenben a 

szigorúbb áramlat nem elégszik meg ezzel, hanem megkí-

vánja azt is, hogy az elitéltek az iskolai tanítást és isten-

tiszteletet külön fülkében hallgassák, hogy sétájukat elkü-

lönített sétaudvarokban végezzék. S nehogy az intézet fo-

lyosóin való időzés alatt egymás arcát láthassák, s egymást 
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felismerhessék, megkívánják, hogy a magánzárkán kivül az 

arcukat eltakaró álarcot viseljenek, melyen csak két szemük 

részére van nyilas. • 

A magánelzárás rendszere ellen felhozott kifogások kö-

zött a legjelentősebb az, hogy a magánelzárás mellett az el-

itéltek egészsége könnyen kárt szenved. Hogy az elitéltek 

lelki egyensúlya is könnyen meginog, s hogy a magánelzárás 

rendszere mellett az elitéltek között sokkal nagyobb a lelki 

beteg elitéltek száma, mint más büntetésvégrehajtási rend-

szer mellett.18 Kétségtelen, hogy a magánelzárás az elitél-

tek egészségi állapotára való hatását bizonyos mértékben 

megérezteti. Mégis véleményünk az, hogy megfelelő táp-

lálkozás, sétáitatás, a tisztviselőknek, esetleg a patronu-

soknak megfelelő számú látogatása mellett, különösen ha 

az elitélteknek munkáltatásáról kellő gondoskodás történt, 

a magánelzárás mellett sem. kell attól tartani, hogy az el-

itéltek egészsége kárt szenved, különösen az esetben, ha a 

magánelzárás nem terjed túl hosszú időre. — Másrészt a 

magánelzárás rendszerének e tekintetben meg van az az 

előnye, hogy mellette válik leghamarább lehetségessé ragá-

lyos betegségek továbbterjedésének megakadályozása." . 

A magánelzárás ellen felhozzák azt is, hogy mellette 

aránylag sok letartóztatott lesz öngyilkossá. Ennek oka 

nem a magánelzárás lényegében keresendő, hanem abban, 

hogy a magánelzárás mellett az elitéltek inkább jutnak tu-

datára reménytelen helyzetüknek, bűnösségüknek, sivár 

jövőjüknek; szégyenérzetük a magánelzárásban hamarább 

támad fel. Ezt igazolja az a körülmény is, hogy a vissza-

esők között aránylag sokkal kevesebben lesznek öngyil-

kosokká, ezeket helyzetük sokkal kevésbbé csüggeszti el, 

mint az első izben bűnözőket.19 

További kifogás, hogy a magánelzárás az ember ter-

mészetével van ellentétben, s hogy természetellenes az 

embert állandó magányosságra kárhoztatni.. 

18 Würth 304. old. 1 

1» Helle 39, old. — Baer 175. s köv, old. 



11 

Hogy a magánelzárás nem valósítja meg a büntetés-

nek valódi célját, nem neveli az embert társas életre.20 A 

magánelzárás mellett az elitéltnek nincs alkalma akaratá-

nak nevelésére. Az elitélt akaratának gyakorlatában oly 

annyira meg van kötve, hogy rosszat nem tehet, jóra pedig 

nincs alkalma. Nincs alkalma akaratának nevelésére.21 A 

magánelzárás mellett nincs megfelelő átmenet a börtönből a 

szabad életbe. A börtönügyi tisztviselőkkel, munkavezetők-

kel való érintkezés teljesen' eltér a szabad társas élet for-

máitól. 

A magánelzárás nem igazságos, mert hatása egyen-

lőtlen, amennyiben az elitéltetése előtt a szabadban foglal-

kozott egyénre nézve összehasonlithatatlanul nyomasztóbb, 

mint a zárt helyen foglalkozott iparosra, gyári munkásra. 

A magánelzárás ellen felvetik még azt is, hogy mellette 

az elitéltek munkájának ellenőrzése általában nehezebb és 

hogy hamarább eshetik meg, hogy az elitéltek titokban 

tisztviselők, munkavezetők vagy fegyőrök részére végzendő 

munkára vállalkoznak. Továbbá — alaptalanul — kifogás-

ként felhozzák, hogy mellette az elitélteknek foglalkozta-

tása sok akadályba ütközik, mert csak kevés munkanem 

honosítható még a csekély kiterjedésű magánzárkában.22 

Végül kifogás tárgyát képezi az is, hogy a magánel-

zárás rendszerének végrehajtása nagy anyagi áldozatok-

kal jár. Hogy a magánzárkák létesítése, berendezése te-

temes költséget okoz. 23 

Ezen hátrányokkal szemben elvitázhatatlan előnye a 

magánelzárás rendszerének, hogy az erkölcsileg romlot-

tabbaknak társaikra való mételyező hatásától nem kell 

tartani. Lehetetlen, hogy a .letartóztatottak egymást el-

rontsák. A közös elzárás mellett — még hallgatási tilalom, 

vagy leggondosabb osztályozás mellett is — a kontagium 

káros hatásától kell tartani. Az elitélteknek falak által egy-

23 Ríecke VII. old. 
21 Würth 338. old. . 
22 Würth 339. old. — Helle 26. s köv. old. — Langer 102, old, 

J 23 Cuche 316. old, — Würth 340. old, 
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mástól való elkülönítése esetében az elitélteknek egymással 

való érintkezésének legbiztosabban van eleje véve.2' S a 

magánelzárás mellett a letartóztatottak nem kényszerülnek 

arra, hogy akaratuk ellenére talán erkölcsileg romlottabbak 

társaságában legyenek, ami az erkölcsileg jobb érzésüekre 

nézve a büntetésnek jelentős súlyosbítását jelenti. 

Az a körülmény, hogy a magánelzárás mellett az el-

itélteknek egymással való összebarátkozása lehetetlenné 

válik, kizárja azt a lehetőséget, hogy szabadulásuk után a 

börtönben volt társaik ismeretsége boldogulásukat veszé-

lyeztetni fogja.25 Magánelzárás mellett a szabadulás után 

elkövetendő bűncselekmények tervezgetésére és bűntár-

saknak a börtönben való szerzésére sem nyilik alkalom.26 

A magánelzárásnak egyik nagy előnye abban rejlik, 

hogy mellette anélkül, hogy az elitéltnek testi fájdalmat 

okoznánk, a szabadságvesztésbüntetés szerfelett érzékeny-

nyé és hathatóssá válik. Az elhagyottság érzése, a ma-

gány csendje, a vigasztaló emberi szónak hiánya még a 

legkeményebb szivüt is megtöri, s lelkiismeretét megszy- \ 

laltatja. A magánelzárás mellett az elitéltek magábaszál-

lására, bünbánatára inkább van remény. A társaiktól el-

szigetelés, a folytonos egyedüllét, a munkán kivül minden 

egyéb szórakozás hiánya erre a legalkalmasabb. A magány 

a lélek szemeit a belsőre irányozva, a bűnös előtt cselek-

ményének rútsága teljes meztelenségében tűnik fel. Ily-

képen a letartóztatottnak a vallás, a tanítás iránti fogé-

konysága is nagyobb.27 . 

A magánelzárás rendszere mellett azzal is érvel-

nek, hogy a szabadságvesztésbüntetés hatását sokkal in-

tenzivebbé teszi, mint más büntetésvégreha'jtási rendszer. 

'•"> Würth 293. old. 
25 Cuche 312. old. — Riecke 11. old. 
26 Mittermaier, Gefängnisverbesserung 11. old. 
27 Balogh 232. old. — Helle 53., 65. old. — Mittermaier, Ge-

fängnisverbesserung 11. old. — Pulszky-Tauffer 94, old. — Riecke 12. 

old. — Würth 297. old. 1 
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Azáltal, hogy az-elitélt állandóan a magánzárkában való 

tartózkodásra van kárhoztatva, legjobban ébred tudatára 

tehetetlenségének az állammal szemben, amelynek jog-

rendjét megsértette.28 Ennek következtében a magánel-

zárás rendszerének javára irható, hogy mellette a büntetés 

aránylag rövidebb idő alatt, valósitja meg ugyanazt a ja-

vitó hatást, melyre más rendszer mellett, igy különösen 

a közös, elzárás mellett, hosszabb időtartamra van 

szükség.29 Ez az oka annak, hogy Belgiumban, amennyiben 

a letartóztatott szabadságvesztésbüntetését tényleg ma-

gánzárkában tölti ki, büntetésének idejéből fokozatosan 

emelkedő több-több százalék levonandó. E levonási rend-

szernek alapgondolata az is, hogy a magánelzárás súlya a 

tartalommal fokozatosan nő, négy-öt évi elkülönítés után 

minden további félév felér egy évvel, hat-hét év után minden 

három-négy hónap egy-egy évvel öregiti a foglyot.30 

A magán elzárásnak további előnye abban rejlik, hogy 

mellette könnyű a fegyelem megóvása. Igazolja ezt az a 

körülmény, hogy a magánelzárás mellett aránylag sokkal 

kisebb a fegyelmi büntetések száma, mint más börtönrend-

szer mellett.31 -

Végül a magánelzárás mellett a börtönök tisztasága 

hamarább óvható meg, mint a közös elzárás mellett.32 

A felsorolt előnyök és hátrányok képezik részben 

okát annak, hogy a törvényhozások a magánelzárás rend-

szerét többnyíre csak a rövidebb tartamú szabadságvesz-

tésbüntetések végrehajtásánál alkalmazzák, ellenben a 

hosszabb tartamú büntetéseknél azt csak a büntetés első, 

kis részére fogadták el. " 

A rövidebb tartamú szabadságvesztésbüntetés vég-

28 Krohne 248. old. 
29 Würth 342. old. 
30 Finkey 38. old. 
31 Würth 301. old. 
32 Baer 174. old. 
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rehajtásra Hollandia, Francia-, Svédország, Norvégia, 

Anglia, Baden fogadta el a magánelzárás rendszerét. Bel-

giumban ellenben egészen 10 évig terjedhet a magánel-

zárás.33 

III. 

A közös elzárás hátrányainak kiküszöbölésére leg-

alkalmasabbnak a magánelzárás rendszere mutatkozott; 

ennek keresztülvitele azonban többféle akadályba (például 

a nagyszámú magánzárka létesítése) ütközött. így aztán 

a közös elzárás hátrányainak, elsősorban a kontagium ha-

tásának kiküszöbölését más módon, a hallgatási vagy au-

bvrni rendszer, — illetve az osztály vagy genfi rendszer 

segítségével kísérelték meg.34 

A hallgatási rendszer az 1823-ban megnyitott aubur-

ni (New-York állam) intézetről vette nevét, ahol az elitéltek 

nappal közös termekben együtt dolgoztak, éjjelre azonban 

külön zárkákban voltak elzárva. A nappali közös munka 

alatt a letartóztatottaknak nem volt szabad egymással be-

szélniük, a hallgatás a legszigorúbb fenyítékkel, ostorral 

tartatott fenn. 

A szigorú tilalom a közlekedésnek minden módját, 

még az egymásnak való jeladás kísérletét is büntetéssel 

sújtotta. A fegyőrök kötelessége volt a csend fentartásá-

ra szüntelen vigyázni, e szabályok áthágását rögtön és a 

leghathatósabban büntették. Az elitélteknek egész élete, 

reggel a felkelés, a zárkák elhagyása, napközben a munka, 

az evés, a séta, este a lefekvés a legmélyebb hallgatás mel-

lett történt. A nyugalom, mely az annyi foglyot befogadó 

börtön falai között uralkodott, a halál csendjéhez hason-

lított.35 

A hallgatási rendszernek legnagyobb hátránya abban 

rejlik, hogy a letartóztatottaktól az emberi természettel 

ellentétben álló magatartást kiván meg. Természetellenes 

33 Finkey, Büntetőjog 397. old. 
34 Kriegsmann 71. old. 
35 Pulszky-Tauffer 82. s köv. old. 
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eljárás az évekig együtt levő elitélteket az egymással való 

társalgástól eltiltani. A társalgás, az egymással való beszéd-

re inditó ösztön az embernek kiirthatatlan tulajdonsága. Ha 

ezt megakadályozzuk, ez csak arra fog vezetni, hogy a le-

tartóztatottak titokban fognak egymással érintkezni30. 

A hallgatás kierőszakolása az elitéltekre nézve telje-

sen felesleges fájdalmat okoz. S ez igazságtalan annyiban 

is, mert gyakran a legkevésbbé. romlott és az intézetben 

legjobban viselkedő és legszorgalmasabb elitéltekre nézve 

sokkal nagyobb fájdalommal jár, mint a legromlottabb, 

visszaeső és legképmutatóbb elitéltekre nézve.30a 

A hallgatás kierőszakolása csak embertelen fenyí-

tékkel történhetik, s a szükséges testi fenyíték alkalmazása 

a felügyelő személyzet önkényeskedésére és kegyetlenke-

désére vezethet. • . 

Téves feltevés volna azt hinni, hogy a hallgatás tilal-

ma által a kontagium veszélye ki van küszöbölve. Ha szóval 

nem is tudnak egymással közlekedni, jelekkel, s más 

uton-módon elég alkalom nyílik arra, hogy egymással érint-

kezzenek. A gyakorlatban számtalan eset mutatja, hogy 

helyes ez a feltevés. Megtörtént, hogy az olyan intézetben, 

ahol hallgatási tilalom volt meghonosítva, a letartóztatottak 

ezen tilalom ellenére megtudták elitélt társaik családi viszo-

nyait, azok hozzátartozóinak pontos címét; sőt megesett, 

hogy az előbb szabadult elitélt elment még börtönben le-

vő társának családjához, és azon ürügy alatt, hogy a letar-

tóztatott küldte és az kéreti, pénzt és más értéktárgyakat 

csalt ki a rokonoktól,37 A bedfordí (Anglia) javitó inté-

zet káplánja emliti fel, hegy a letartóztatottaktól hallotta, 

hogy azok a hallgatási tilalom ellenére mugtudják egymás-

tól a betöréseknél, lakatok feltörésénél követendő legal-

kalmasabb módokat.38 

30 Baer 168. old. 
30a Würth 284. old. 

" Würth 280. old. 
38 Würth 282. old. 
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A hallgatási rendszer egyébként semmi biztosítékot 

sem nyújt az elitéltek belső erkölcsi átalakítása és meg-

javítása iránt. Ami az önuralom begyakorlását illeti, hiá-

nyos, mert a megtartóztatásnak csak egy nemét kívánja az 

elitéltektől. S éppen olyan tekintetben kiván az elitéltektől 

önuralom gyakorlást, aminek szabadulásuk után hasznát 

nem látják. A hallgatási rendszer a mozgalmas társadalmi 

élethez szokott ember lelki megjavítását nem mozdítja elő. 

Minthogy a hallgatási tilalom csak fegyelmi bünte-

tések kíméletlen alkalmazása által valósitható meg, a hall-

gatási rendszer szerinti intézetekben tulgyakori fegyelmi 

büntetésektől kell tartani. Angliában több intézetben gyűj-

tött adatok szerint 1840-ben 100—100 letartóztatottra na-

ponta 6—7 fegyelmi büntetés esett.39 

A hallgatási rendszernek további hátránya az, hogy 

a beszédtől való eltiltás folytán a letartóztatottak tüdeje 

nélkülözi azt a szükséges működést, melyet egyébként a 

beszéd folytán végez, a tüdő állandóan pihen. Ezért a hall-

gatási rendszernél az elitéltek tüdejének megbetegedésé-

től is tartani kell.40 

Végül hátrányául róható fel a hallgatási rendszer-

nek az is, hogy szigorú megvalósítása végett nagy és rend-

kívül ügyes személyzetet kívánván, nagy költségekkel jár.41 

A hallgatási rendszer Auburnon kivül 1844 körül né-

hány francia és angol intézetben, továbbá Belgiumban: 

Gent-ben és Namur-ban, valamint néhány német börtön-

ben, mint Bruchsal-ban és Halle-ban, végül Svájcban Bern-

ben és Sanct-Gallen-ben volt meghonosítva. A hallgatási 

rendszer sehol sem volt hosszabb életű; a tapasztalat azt 

mutatta, hogy megvalósítása lehetetlen, s hogy a konta-

gium veszélyének kiküszöbölésére nem alkalmas.42 

39 Würth 278. old. 

" Baer 169. old. 
11 Würth 287. old. 

« Julius 214. old. — Würth 274 és 291. old. 



17 

IV. 

A közös elzárásban levő elitélteknek egymással való 

érintkezésével járó kontagiozus veszély kiküszöbölését 

osztályozási vagy a genfi rendszer által is megkisérelték. 

Ezen rendszernek lényege, hogy az elitéltek az elkövetett 

bűncselekmény súlya szerint osztályoztatnak, s a törek-

vés oda irányul, hogy az elitéltek olyképpen osztassanak 

be osztályokba, hogy az erkölcsileg hasonló fokon levő el-

itéltek kerüljenek össze, s igy az egymással való érintkezés 

által, minthogy erkölcsileg hasonló fokon állanak, egymás-

nak erkölcsi ártalmára ne lehessenek. 

Az osztályozási rendszert legelőször Genf-ben honosí-

tották meg legkövetkezetesebben, s ezért nevezik az osztá-

lyozási rendszert genfi rendszernek is. Genf-ben 1822— 

1825-ig épült 600,000 forint költséggel az 50, hat hétnél 

hosszabb tartamú szabadságvesztésbüntetésre itélt befoga-

dására szolgáló intézet.43 Genf-ben a letartóztatottakat 

négy osztályba sorozták. Az intézetbe való felvételükkor 

az első osztályba a legsúlyosabb beszámítás alá elő bűn-

cselekmények miatt elitéltek és a visszaesők, — a második 

osztályba a közepes súlyú cselekmények miatt elitéltek, 

valamint az első osztályból jó magaviselet folytán ide elő-

léptetettek, soroztattak, —. a könnyebb vétségek miatt el-

itéltek és a javuló félben levő bűntettesek képezték a har-

madik osztályt, — végül a negyedik osztályba a fiatalkorú 

bűntettesek, és a harmadik'osztályban jó magaviselet ál-

tal kitűnt letartóztatottak kerültek. A büntetés elején a 

letartóztatottakat magánelzárásban tartották, melynek tar-

tama az alacsonyabb- osztályokban hosszabb volt; tartama 

az osztályok szerint 3 nap és 3 hónap között váltakozott. 

Jó magaviselet esetén a letartóztatottak magasabb osztály-

ba juthattak, rossz magaviselet esetén pedig — kivéve a 

fiatalkorúak — alsóooa helyeztettek.44 A 3 nap — 3 hó-

« Julius 183. old. 

" Pulszky-Tauffer 90. s köv. old. 

2 
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napos magánelzárás után a letartóztatottak osztályok sze-

rint elkülönítve közös elzárásba kerültek. Itt nyilvánult 

meg tulajdonképpen az osztályrendszernek az az alapelve, 

hogy a különböző erkölcsi fokon álló elitéltek egymással 

össze ne kerüljenek, s hogy az erkölcsileg jobbaknak az er-

kölcsileg alacsonyabb fokon állókkal való érintkezése meg-

gátoltassák. Itt érvényesült az a törekvés, hogy egy cso-

portba a hasonló erkölcsi fokon állók kerüljenek együvé. — 

A magasabb osztályokban az elitéltek nagyobb munkabér-

ben, és fokozatosan több és több kedvezményben részesül-

tek. Egyébként a letartóztatottak tisztaságára, a mértékle-

tességre, s a folytonos elfoglaltságra különös gond fordít-

tatott. 

Az osztályrendszerben tehát a jó magaviseletet és 

munka közben szorgalmat tanúsító elitéltek fokonként 

magasabb, s több kedvezményt biztosító osztályba juthat-

nak. Az elitélteknek a büntetés elején valamely osztályba 

való beosztása rendszerint bizonyos személyes tulajdon-

ságtól, mint az elitélt korától (fiatalkorú, felnőtt egyén), 

előéletétől (büntetlen előéletű, visszaeső) van függővé téve. 

Ellenben a büntetés tartama alatt magasabb, vagy alacso-

nyabb osztályba való átlépés rendszerint az elitéltnek ma-

gaviseletétől és a munka közben tanúsított szorgalomtól 

függ. 

Genf-ben a letartóztatottaknak az intézetben való fel-

vételekor az egyes osztályokba való beosztása, illetve ké-

sőbb magaviseletüknek megfelelően egy osztályból a má-

sikba való áthelyezése negyedévenkint bizottság által tör-

tént,45 ennek eszközlése azonban az intézet igazgatójára is 

bizható. 

Áttérve az osztályozási vagy genfi rendszernek mél-

tatására, ki kell mindenekelőtt emelnünk, hogy az osztály-

rendszer abból a téves feltevésből indul ki, hogy a romlott-

ság foka a külvilág által észlelhető, hogy igy az elitélt a 

45 Holtzendorff-Jagemann I. köt, 104. old. 
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többi bűntettes között erkölcsi állapotának megfelelően 

elhelyezhető, hogy az erkölcsi romlottság foka mindig a 

bűntett súlyához áll arányban, és hogy a visszaesőnek 

szükségképpen erkölcsileg romlottabbnak kell lennie mint 

az első izben bűnösnek.45* Egyéb körülményeket is figye-

lemben kellene részesíteni, igy például a bűncselekmény 

indokát és kivitelét. Ha pedig a későbbi osztályozásnál, 

az egyik osztályból a másikba való áthelyezésnél az inté-

zetben tanúsított javulás fpkát akarjuk figyelembe venni, 

lehetetlen lévén a letartóztatott erkölcsi lelkületén keresz-

tüllátni, tág teret nyitunk a képmutatásnak.4" 

Az osztályrendszer keresztülvitelének egyik másik 

nehézsége abban rejlik, hogy amennyiben csak kevés osz-

tályt létesítünk, eleve ki van zárva az elitélteknek erkölcsi-

ségüknek "megfelelő osztályozása s igy nem érjük el azt a 

célt, hogy az erkölcsileg jobb érzésüek további megromlá-

sát megelőzzük. Sok igazság van Wahlberg ama ki-

jelentésében, hogy: Csak ha mindegyik elitélt részére 

külön osztályt létesítenénk, szűnne meg az a veszély, hogy 

az elitéltek egymást megrontsák. 47 Számos osztály léte-

sítése azonban leküzdhetetlen akadályokba ütközik (pél-

dául különbségtétel nehézsége is.). 

Az osztályrendszernek további hátránya abban rejlik, 

hogy kielégítő keresztülvitele csak kisebb létszámú (mint a 

milyen a genfi börtön volt, ahol .1826—1842-ig átlag 30—60 

letartóztatott jvollt" elhelyezve 47a) börtönben lehetséges, 

mert csak ott lehet minden egyes letartóztatottat szemmel 

kisérni, ellenben nagyobb számú' elitélt befogadására hiva-

tott börtönben az osztályozási rendszer keresztülvitele alig 

képzelhető el.48 Aubanel, aki 18 éven át állt a genfi börtön-

,r'a Würth 217. old. 
411 Pulszky-Tauffer 92. s köv. old. — Würth 347. s köv. old. 
47 Baer 171. old. 
47a Würth 219. old. . 
4S Pulszky-Tauffer 93. old. 

2* 
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élén, maga is elismerte, hogy az osztályozási rendszer csak 

szerfelett kis létszámú intézetbén vihető keresztül.49 

Az osztályrendszer megvalósitásának további aka-

dálya, hogy keresztülvitele a börtönügyi tisztviselőktől 

lélektani és nagy emberismeretet, továbbá teljes elfogu-

latlanságot és pártatlanságot feltételez.50 

Az osztályrendszer nagyon alkalmas arra, hogy va-

lamely más börtönrendszer keretében a hasonló erkölcsi 

fokon álló elitéltek összeválogatására, a fiatalkoruak-

nak a felnőtt bűntettesektől, az első izben bűnözőknek a 

visszaesőktől való elkülönítésére szolgáljon,51 amint az pél-

dául hazánkban történik,52 azonban nem alkalmas az osz-

tályozás arra, hogy" valamely büntetésvégrehajtási rend-

szer egyesegyedül ez alapon épüljön fel. Az osztályozás a 

közösen dolgozó letartóztatottak között elengedhetetlen, s 

e tekintetben mindegyik állam — habár különböző szem-

pontok szerint — alkalmazza; ily módon bő alkalom nyílik 

az osztályrendszer előnyeinek értékesitésére. 

V. 

Az Obermayer-féle, vagy megvalósitásának helye 

ízerint elnevezett müncheni rendszernek lényege az volt, 

hogy a nappali közös elzárásban végzendő munka idejében 

a fegyelemnek megtartására maguk a letartóztatottak 

ügyeltek. 

A letartóztatottak közös elzárásban voltak, eleinte 

hallgatásra kényszerítve, később — kedvezményként — a 

társalgás meg volt engedve. . 

A már ismertetett börtönrendszerektől főleg abban 

különbözött, hogy a fegyőri őrizet csökkentése mellett,52a 

a fegyelem fentartása magukra az elitéltekre volt bizva, 

Würth 348—349. old. " 
59 Würth 348. old. 
51 Kriegsmann 192. old. . 
62 Dárday 373. old. 
52a Riecke 30. old. ' 
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akik kötelesek voltak egymásra felügyelni, s kötelesek vol-

tak egymást fegyelemsértés esetén feljelenteni. 

A letartóztatottak megjavítására főleg jó példaadás, 

emberséges bánásmód, pontosság, haszontalan beszélgetés 

megakadályozása által törekedtek. Fegyelmi eszközként 

csak megrovás, fokozott munka, böjtölés, és sötét zárkába 

való bezárás alkalmaztatott. E rendszernek főeszköze az a 

nagy befolyás, melyet az intézeti személyzet a folytonos 

érintkezés és felügyelet által az elitéltekre gyakorol. Kép-

zelhető, hogy ilyetén nehéz feladat hárult a személyzet 

vállára, elsősorban az intézet igazgatójára: Obermayer-re, 

aki szakmájában igen ügyes és szakavatott ember hírében 

állott.53 

A siker elsősorban annak a hatásnak volt köszönhető, 

melyet Obermayer a letartóztatottakra gyakorolni tudott, 

Obermayer ebbeli érdemeit még ellenfelei is fentartás nél-

kül elismerték.5' Obermayer mindenekelőtt a letartózta-

tottak egyéniségét igyekezett megismerni. Az elitéltek 

egyéniségének megismerése után arra törekedett, hogy az 

intézet egyes szobáiban a letartóztatottak ugy legyenek el-

osztva, hogy ott a jobb érzésüek lévén túlsúlyban, ezek-

nek szava legyen döntő.55 Egy helyiségben 20—30 elitélt 

volt elhelyezve, ezek mintegy külön testületet képeztek, s 

mintegy' egyetemlegesen feleltek cselekedeteikért.50 Ha 

egyikük rossz magaviseletet tanúsított, vagy a munkában 

hanyag volt, Obermayer ezt az illető 20—30 elitélt együt-

tes szégyenének tekintette. Ilyképpen igyekezett a letar-

tóztatottak tisztességérzetét felkelteni, és őket jó magavi-

seletre késztetni.57 Ámbár az intézetben nem hiányzott a 

szükséges szigor, mégis Obermayer arra törekedett, hogy 

jó szóval tartson rendet. A botbüntetés az intézetben ugyan 

53 Pulszky-Tauffer 79. s köv. old. 
54 Kriegsmann 62. old. 
55 Riecke 34. old. 
66 Riecke 31. old. 

« Riecke 37. old. 
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nem volt formálisan megszüntetve, mégis Obermayernak 

(12 évet meghaladó) hivataloskodása alatt alkalmazva 

nem lett.6S 

Mig a fentebb ismertetett osztályrendszernél a törek-

vés oda irányult, hogy az elitéltek között az erkölcsileg jobb 

érzésüek a roszabbaktól elkülönittessenek, addig a most 

ismertetett Obermayer-féle rendszer épen a jobb érzésü-

eknek az erkölcsileg alacsonyabb fokon állókra gya-

korolt hatása által akart eredményt elérni. A rossz ele-

meknek részekre szedése által igyekezett azoknak káros 

hatását gyengíteni. Mig az osztályrendszernél az erkölcsi-

leg alacsonyabb fokon állóknak a jobbak társaságából való 

kiküszöbölésére törekedtek, addig az Obermayer-féle rend-

szernél épen ellenkezőleg megfelelő számú jobb és kevésbbé 

jó viselkedésű elitéltnek együttesen való elhelyezésére tö-

rekedtek, hogy az egymással való együttlét során a csoport-

ban lévő erkölcsileg jobbak szava győzzön.00 Minthogy 

ez a rendszer éppen a társas együttlétben a jobbaknak a 

rosszabbakra való hatására van felépítve, elnevezték azt 

„társadalmi" rendszernek is. 

Az Obermayer-féle rendszernek legnagyobb hátránya 

abban rejlett, hogy az elitéltek egymásra felügyelni, társaik 

fegyelemsértéseit feljelenteni tartoztak. Ezen egymásfe-

letti kémkedés intézménye a legszerencsétlenebb következ-

ményeket eredményezte. Kölcsönös bizalmatlanságot szült, 

s amint a tapasztalat mutatta, a feljelentők rendesen a leg-

romlottabb és legképmutatóbb letartóztatottak voltak.0' 

Sőt volt ennek még szomorúbb következménye, amennyiben 

megesett, hogy a feljelentő és a feljelentettek közötti gyű-

lölet annyira fokozódott, hogy a feljelentőt bosszúból meg-

ölték.62 

Tartós eredményt ez a rendszer nem tudott felmu-

58 Riecke 5. old. . 

- 00 Riecke 31.i 46. old. 
61 Pulszky-Tauffer 79. old. 
62 Mittermaier, Gefangnisverbesserung 3, old,' -
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tatni. A megjavultak többnyíre azok közül valók voltak, 

akik a gonosztevői pályával még. nem ismerkedvén meg s 

csupán könnyelműségnek vagy csábitásnak lévén áldozatai, 

a büntetés által észre térittettek, s a börtön közösségében 

is meg tudták magukat a ragálytól óvni, s a börtönben 

hasznos mesterséget tanulva, szabadulásuk után boldo-

gulni tudtak.03 . 

Hogy ez a rendszer mennyire volt Obermayer műkö-

désével és egyéniségével összeforrva, legjobban igazolja az a. 

körülmény, hogy Obermayer működésével egyben ennek a 

rendszernek léte is megszűnt.64 -

VI. 

A fokozatos rendszer a XIX. század közepén fejlő-

dött ki Angliában. 

. Az angol fokozatos rendszer abban áll, hogy a hosz-

szabb időtartamú szabadsá^vesztésbüntetésre ítéltek három 

fokozatban állják ki büntetésüket. Először bizonyos rövidebb 

ideig magánzárkába helyeztetnek, hogy megbánásra és já-

vulásra indíttassanak. Aztán nappal közös elzárásban tár-

saikkal együtt végzik munkájukat, s csak éjjelre vannak el-

különítve. Végül ha büntetésük nagyobb idejét kitöltötték,' 

s jó magaviselet által megérdemlik, a hátralévő időre fel-

tételesen szabadlábra helyeztetnek, s ha a feltételes sza-

badlábrahelyezés ideje alatt magaviseletük ellen kifogás 

nem merült fel, a büntetésnek hátralevő része elengedett-

nek tekintetik. 

Az angol fokozatos rendszernek továbbfejlesztése az 

ir vagy Croffton-féle. fokozatos rendszer, melyet Croffton 

Walter valósított meg 1856-ban az írországi börtönökben. 

Az ír fokozatos rendszerben az elítélt négy fokozaton megy 

keresztül. Az első fokozat a magánelzárás, a második a 

közös elzárás, úgy mint Angliában; a harmadik — eltérően 

az angol fokozatos rendszertől — a közvetítő intézetbe 

* 63 Pulszky-Tauffer 79. s köv. old. 
01 Holtzendorff - Jagemann I. köt. 203. old. — Riecke 42, old. 
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való szállítás, melyben a letartóztatott félig már szabad 

munkásnak tekintetik. Ha a közvetítő intézetben jól visel-

kedett, úgy — hasonlóan, mint az angol fokozatos rend-

szerben — feltételes szabadságra bocsáttatik. Az ir foko-

zatos rendszer tehát csak a közvetítő intézet intézmé-

nyének a közös elzárás időszaka és a feltételes szabadon-

bocsátás közé való beszúrása által különbözik az angol 

fokozatos rendszertől. 

A fokozatos rendszernek alapeszméje az, hogy az 

elitélt rendszeresen és fokozatosan legyen a szabadság 

visszanyeréséhez hozzászoktatva.65 

A közös elzárás és a magánelzárás összeköttetésé-

nek eszméje nem uj, ez — amint láttuk — a genfi vagy 

osztályrendszernél is megkiséreltetett.66 Az elitélt a ma-

gánelzárásból a közös elzárásba, majd a közvetítő intézet-

be, illetve feltételes szabadságra kerülvén, fokozatosan 

készíttetik elő a szabad életre. 

A bűntettesek nevelése, megjavítása a magánzárká-

ban kezdődik, ott lelkiismeretük megszólalását semmi sem 

zavarja, ott jöhetnek bünösségük teljes tudatára. A ma-

gánzárkában egyhangú és unalmas munkával fóglalkozta-

tandók, hogy lelkiismeretük megszólalását az unalom érze-

te is elősegítse. A magánzárkában később az intézet tisztvi-

selőinek, a lelkésznek és a tanítónak látogatását fogadhat-

ják, hozzátartozóiknak levelet Írhatnak, s amennyiben jól 

viselkednek, s szorgalmasan dolgoznak, iassanként több és 

több kedvezményben részesíthetők. A büntetéssel járó 

kényszer mindinkább enyhül, 'a kedvezmények gyarapod-

nak, majd az elitéltek közös elzárásba kerülnek. így tör-

ténik az elitéltek akaratának nevelése, az önmérséklet be-

gyakorlása. A jó magaviselet és a szorgalom elismerése 

az elitéltben megelégedést szül, önbizalma és a jövő bol-

dogulása iránti reménye is növekedik. Az állandó munkára 

65 Finkey, Büntetőjog 398. old. 
00 Pulszky-Tauffer 114. old. 
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való szorítás folytán a letartóztatott hozzászokik a szorgal-

mas munkához, s az igy szerzett ismeretek is elősegítik 

jövő boldogulását. A fokozatos rendszer a büntetéssel pá-

rosult kényszernek fokozatos enyhülése által igyekszik az 

elitéltet emberi jogainak, szabadságának észszerű és helyes 

használatára szoktatni. Hogy ez a cél eléressék, kell a bün-

tetés során több időszakot megkülönböztetni, melyek során 

az elitélt helyzete fokozatosan javul. Az elitélt igy tuda-

tára ébred annak, hogy kifogástalan magaviselete helyze-

tének állandó és fokozatos javulását vonja maga után. Az 

egyes fokozatok szoros kapcsolatban állanak egymással. 

Az első stádium, a magánelzárás stadiuma az elítéltnek a 

jogrend ellen szegülő akaratának megtörésére szolgál; a 

közös elzárás során pedig akaratának nevelésére, helyes 

használatára szoktatandó.67 

A közvetítő intézetnek célja a fegyencnek a szabad-

ságra való fokozatos előkészítése. Itt a letartóztatott fél -

szabadságot élvez, az itt elhelyezett alig lát őrt, félig mái-

szabad munkás, gyakran érintkezik a közönséggel; itt az 

elitélt már közönséges' munkás ruhát visel, különböző meg-

bízásokat teljesít, természetesen kellő felügyelet mellett. 

Mintegy megkísértése az elítéltnek, hogy önuralmat és ön-

fegyelmet gyakoroljon maga felett, mert a közvetítő inté-

zetben nincs fegyelmi büntetés, bárminemű fegyelmi kihá-

gás esetén a közvetitő intézetből visszakerül a börtönbe. 

A közvetítő intézet célja az is, hogy az elitélt és a szabad 

lakosság közötti érintkezésre átmenet legyen. Erre különö-

sen azért van szükség, hogy az elitéltnek a szabad életbe 

való visszatérése megkönnyittessék. Munka és alkalmazás 

hiá.nya, a közvéleménynek az elitéltekkel szemben való 

előítélete az elitélteknek szabadulásuk utáni boldogulását 

rendkívül megnehezíti. Ezen nehézségek leküzdésére is mó-

dot akar nyújtani a közvetitő intézet. A közvetitő intézet-

nek rendeltetése tehát az, hogy az elitéltek szabadságuk 

07 Aschrott 191. old, 
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mentül tágabb keretekben s mentül kisebb felügyelet mel-

lett való használatára begyakoroltassanak. A közvetitő in-

tézet a szabadságra való fokozatos előkészitésnek legmeg-

felelőbb. befejezését képezi.68 

A feltételes szabadlábra helyezés pedig valóságos 

fénypontja a fokozatos rendszernek. Az a nagy előnye is 

van, hogy a büntetés kezdetétől fogva munkára és jó ma-

gaviseletre serkent, mert az elitélt tudja, hogy kitűnő ma-

gaviselet és kellő munkálkodás által büntetését megrövi-

dítheti.69 - . 

A közvetitő intézetekben való bánásmód a betegszo-

ba elővigyázatos szellőztetéséhez hasonlít, a szabadlevegő 

bebocsátásához, mely nélkül a gyógyítás lassittatnék, meg-

nehezittetnék, vagy megakadályoztatnék.70 A feltételes 

szabadonbocsátás pedig olyan, mint a lábadozó betegnek 

első sétája a szabadban, megkísértjük, tud-e már járni a 

beteg, de mellette vagyunk, támogatjuk, s ha elesik, vissza-

visszük az ágyba.71 

Ami már most a fokozatos rendszer kritikáját illeti, 

felhozzák ellene, hogy a közös munka és a közvetitő inté-

zet időszaka során, fentartván az elitéltek közösségét, az 

erkölcsileg jobb érzésű elitéltek megrontására ád lehetősé-

get. Erre a kifogásra azzal válaszolhatunk, hogy a fokozatos 

rendszernek alapelve lévén, hogy a letartóztatottak a bün-

tetés egész folyamán éjjel, és nappal a pihenés ideje alatt 

mindenesetre külön zárkában legyenek, a közösség csak a 

nappali munkaórák alatt áll fenn. Ámde ennek a közös-

ségnek erkölcsrontó hatása is ellensúlyozva van. Az elitélt 

tudja, hogy minden gyanús érintkezés kárára van, mert az 

egymással való érintkezés tiltva lévén, amennyiben rossz 

magaviseletet tanusit, ezáltal a fokozatos rendszerbe bele 

98 Aschrott 299. old. 
09 Angyal 167. old. 
70 Pulszky-Tauffer 121. old. 
71 Pulszky-Tauffer 209. old. 
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illesztett osztályrendszer magasabb osztályaiba való elő-

lépése és feltételes szabadonbocsátása halasztást szenved.'2 

Egy másik kifogás szerint a fokozatos rendszer mel-

lett attól kell tartani, hogy az egyénités elvének megvaló-

sulása háttérbe szorul. A fokozatos rendszer az elitéltek-

kel szemben bizonyos sablonszerű elbánást tesz szükség-

szerűvé. Félő, hogy ehhez a romlottabb elemek jobban 

tudván alkalmazkodni, ezek érdemetlenül jobban fognak 

járni.73 

Kifogásolják, hogy a közvetitő intézetben uralkodó 

enyhe felügyeletre való tekintettel attól kell tartani, hogy 

a közvetitő intézetben levő letartóztatottak a környék köz-

biztonságát fogják veszélyeztetni. Ez a kifogás minden ala-

pot nélkülöz. A gyakorlat azt mutatja, hogy a közvetitő 

intézetbe az elitéltek közül csak a legkifogástalanabb ví-

seletüek kerülvén, azoktól nincs mit tartani. S a tapasztalat 

azt is mutatja, hogy a környékbeli lakosság egyhamar hoz-

zászokik ahhoz, hogy például mezőgazdasági munka köz-

ben a közvetitő intézetben elhelyezettekkel a legközelebbi 

szomszédságban dolgozik, s hogy a földmives nép a közve-

titő intézetben levőket inkább a magukhoz hasonló mun-

kásnak, 'mintsem letartóztatottnak tekinti.74 Csak kevés 

reménnyel kecsegtet az a terv, mely a közvetitő intézet 

által szolgált célokat biztosabban és olcsóbban a szabadu-

lóknak intenzivebb és behatóbb pártfogása által akarja 

megvalósitani.7"' . 

Nagy előnye a fokozatos rendszernek az, hogy az 

elitélteknek alkalmuk nyilik arra, hogy szabadságuk helyes 

használatára lassanként begyakoroltatnak, s annak helyes 

használata tekintetében — a közvetitő intézet és a feltéte-

les szabadonbocsátás intézménye által — kipróbáltatnak. 

Előnye a fokozatos rendszernek az is, hogy a felté-

72 Finkey 92. old. ' 
73 Kriegsmann 201. old. 
74 Langer 188. old. 
73 Aschrott 309. s köv. old, 
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teles szabadonbocsátás intézménye áltál a szabadságvesz-

tésbüntetés megrövidülése válván lehetségessé, a szabad-

ságvesztésbüntetés megrövidüléséből kifolyólag az elitéltre 

háruló előnyökön felül a büntetésvégrehajtási költségek is 

csökkennek.70 

A fokozatos rendszer főleg a hosszabb tartamú s.za-

badságvesztésbüntetések végrehajtására alkalmas, elsősor-

ban olyan bűntettesekkel szemben, akiknek javulására re-

mény van. 

Az angol fokozatos rendszer ma kisebb nagyobb el-

téréssel a hosszabb tartamú szabadságvesztésbüntetések 

végrehajtására Németország egyes államaiban, Hollandi-

ában, Olaszországban, Finnországban, Svédországban, és 

Norvégiában van alkalmazva.77 

Az ir fokozatos rendszert ellenben egyedül hazánk-

ban lehet feltalálni. 

VII. 

A jegyrendszert vagy feltalálója után elnevezve: 

Maconochie-féle rendszert először 1788-ban Norfolk szige-

tén alkalmazták.78 . 

A jegyrendszernél az elitélt tulajdonképpen nem bi-

zonyos időre utal tátik a letartóztatási intézetbe, hanem 

bizonyos meghatározott mennyiségű munka elvégzésére 

köteleztetik.78a A végzett munka fejében jegyeket kap. S a 

jegyek számához képest mind több kedvezményben része-

sül,- sőt meghatározott számú jegy megszerzése után fel-

tételes szabadságra is bocsáttatik. Ha bizonyos időszakon 

belül több jegyet szerez, mint ahány jegy megszerzésére 

kötelezve van, ezáltal közvetve megrövidül büntetésének 

tartama.79 • 

70 Langer 241. old. 
77 Finkey, Büntetőjog 399. old. 
73 Angyal, Előadásai 384—385. old. 
78a Angyal, Előadásai 385. old. 
79 Maconochie 30. old. 

0 
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A jegyrendszer lényegileg abban áll, hogy minden 

elitélt kap egy lapot melyre magaviselete minden nap egy 

bizonyos számú érdemjegyben kifejezve feljegyeztetik. A 

jegy nagysága főleg a munkában tanúsított szorgalomtól 

függ. Ha az elitélt egész nap állandóan megfeszített szor-

galommal dolgozott és teljesen elvégezte a kiszabott napi 

munkát, kap, — Angliában például — 8-ast, ha kisebb fokú 

serénységet fejtett ki, 7-estt ha pedig csak mérsékelt szpr-

galmat tanúsított: 6-ost. A jegyek kiosztása a munkave-

zető javaslata alapján az intézet vezetője által történik. Va-

sárnapra az elitélt a hét hat napján kiérdemelt átlagos 

jegyet kapja. A könnyebb munkákat végzők csak 7 vagy 

6 számot nyerhetnek, ha azonban valóban nem képesek 

keményebb munkát végezni, az igazgatónak joga van az ál-

landóan. megfeszített szorgalmuak érdemjegyét felemelni. 

A betegek általában. 6 számot kapnak naponta, azonban ha 

a betegséget munka közben szerezték, az igazgató maga-

sabb számú jegyet adhat az illetőknek. Bár a jegyek száma 

elsősorban a munka közben anusitott szorgalomtól függ, 

mégis a munka üzemen kivül tanúsított szorgalom is befo-

lyással van a jegyek számára. Mert eltekintve attól, hogy 

— amint már emiitettük — a vasárnapon elnyerendő je-

gyek száma a megelőző héten tanúsított szorgalomtól függ, 

az intézet vezetője jogosult minden fegyelmi kihágás miatt 

a már megszerzett jegyek bizonyos számát (Angliá-

ban például 6—48) megsemmisíteni, ami érzékenyen 

érinti az elitéltet, mert igy újra kell megszerezni az 

elvesztett jegyeket, ha több kedvezményt biztosi tó ma-

gasabb osztályba akar jutni, illetve ha feltételes szabadon-

bocsátására akar számot tartani. Tényleg bizonyos számú 

jegy megsemmisítése a leggyakoribb és leghatályosabb 

fegyelmi büntetés a kisebb fegyelmi kihágásokért. A mun-

kajutalom összege is a jegyek számától függ.80 

Az elitélt által elnyert jegyek száma fogja tehát leg-

8° Aschrott 196. s köv. old. -- finkey 75. old. 
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jobban mutatni, hogy az milyen magaviseletet tanúsított, s 

vájjon munka közben elegendő szorgalmat tanusitott-e. 

Az a körülmény, hogy az elitélt hány jegyet nyert el, 

különösen azáltal nyer jelentőséget, hogy a felsőbb s igy 

több kedvezményt, könnyítést, több kényelmet és nagyobb 

munkajutalmat biztosító osztályba csak bizonyos számú 

jegy megszerzése után lehet bejutni. Érthető tehát, hogy 

az elitélt vágyik minél több jegyet minél előbb kiérdemelni, 

hogy minél hamarabb jusson felsőbb osztályba, különösen 

a legfelsőbbe, ahonnan bizonyos számú jegy kiérdemlése 

után feltételes szabadságra bocsátható.81 

Angliában például a hosszabb tartamú fogházra 

ítéltek négy fokozaton mennek keresztül. Az első fo-

kozatban addig maradnak, migo224 jegyet kimutatni nem 

tudnak, itt szigorúan elkülönítve naponta tiz órán át fá-

rasztó munkát végeznek, kemény fekhelyen alszanak, va-

sárnap szabad levegőn nem járkálhatnak, munkajutalmat 

nem kapnak. A második fokozatban könnyebb munkára al-

kalmaztatnak, hetenként kétszer alváshoz matracot kapnak, 

vasárnap szabad levegőn járkálhatnak, 20 jegy után munka-

jutalom fejében egy penny-t kapnak. Ujabb 224 jeg'y el-

nyerése után jutnak a harmadik fokozatba, ahol egy héten 

csak egyszer kell kemény fekhelyen aludniok, már 12 

jegy után kapnak egy penny-t, s a munkaidő után könyve-

ket olvashatnak. A negyedik osztályban egyáltalában 

nincs kemény fekhely, esetleg a fogház épületén kivül a 

szabadban végzendő munkára alkalmazhatók, 10 jegy 

után 1 penny-t kapnak munkajutalmul, három havonként 

egy látogatást fogadhatnak s egy levelet írhatnak.82 

Első futólagos megfigyelésre is a jegyrendszer, és az 

osztály, illetve fokozatos rendszer között hasonlátoságot 

észlelhetünk. Annyiban, hogy a jegyrendszerben, hason-

lóan mint az osztály és fokozatos rendszerben, az elitéltek 

81 Fínkey 76. old. 
8S Finkey 77. old. — Aschrott 198—199., 255. old. 
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osztályokon, illetve fokozatokon mennek keresztül. Ámde 

ez a hasonlatosság csak látszólagos, amennyiben — amint 

fentebb már kifejtettük — mig az osztályrendszernél a 

magasabb osztályba való előlépés bizottság, illetve az in-

tézet vezetőjének határozatától, — a fokozatos rendszerben 

pedig elsősorban a büntetés bizonyos tartamának kitölté-

sétől függ, — addig a jegyrendszerben az elitélteknek ma-

gasabb fokozatba való jutása attól van függővé téve, vájjon ' 

az elítélt kielégítő magaviselete és szorgalma által a ma-

gasabb fokozatba való automatikus előlépés alapját képező 

megfelelő számú jegyet megszerezte-e. Q 

Ha szemügyre vesszük a jegyrendszer előnyeit és hát-

rányait, az első pillantásra nagyon bonyodalmasnak látszik. 

A gyakorlatban azonban kitűnik, hogy ez az aggály 

alaptalan. Kétségtelen azonban, hogy a jegyrendszernek 

szigorú és igazságos keresztülvitele sok munkával és ke-

zelői teendőkkel jár.83 

A jegyrendszernek legnagyobb hátránya abban rejlik, 

hogy mellette az elitéltnek erkölcsi, benső megjavulásáról 

alig lehet meggyőződést szerezni. A jegyrendszer inkább 

csak arról tesz bizonyságot, hogy az elitélt a jegyrendszer 

által rája rótt kötelességekhez jól tudott alkalmazkodni, s 

hegy a jegyrendszerbe jól tudott beleilleszkedni.81 

Ezenfelül, minthogy az elitéltnek sorsa, az elitéltnek 

feltételes szabadonbocsátása kizárólag csak attól függ, 

vájjon a megkívánt számú jegyet megszerezni . tudta, az 

intézet igazgatójának és a tisztviselőknek szerepe kis 

körre szorítkozik.85 

A jegyrendszernek legnagyobb előnye abban rejlik, 

hogy az elitélt szemmel láthatólag tapasztalhatja, hogy ma-

gaviselete s a munka közben tanúsított szorgalma sorsára 

milyen döntő befolyást gyakorol. 

83 Aschrott 199. old. 
81 Goldschmidt 312. old. 

Herr 388—389. old. 
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Másik előnye az, hogy alkalmas az elitélteknek jó 

magaviseletre és szorgalomra való törekvését azáltal, hogy 

az elitélt annak hatását lépten nyomon és állandóan érzi, 

állandóan ébren tartani; s igy a jegyrendszer rendkivül al-

kalmas a jó magaviseletre való ösztönzésre, a munkakedv 

és a társakkal való verseny fejlesztésére; a jegyrendszer a 

büntetési intézetek üzemébe elevenséget, élénkséget önt.80 

A jegyrendszer Anglián kivül Észak-Amerikában van 

némely reformatory-ban, és legújabban hazánkban a do-

logházakban meghonositva. 

VIII. 

Ha áll az a szabály, hogy valamely állam intézmé-

nyeit, igy különösen jogi intézményeit csak akkor tudjuk 

megismerni, valóban megérteni és méltatni, ha egyébként 

is közélete felől tájékozódunk, úgy fokozottan áll ez, ha 

az Északamerikai Egyesült Államok egy intézményével: a 

reformatory, a javító rendszerrel akarunk megismerkedni. 

Rá kell mutatnunk mindenekelőtt arra, hogy az ame-

rikai élet és műveltségi viszonyok a mieinktől elütök. Csak 

ha nagy vonásokban megismerjük ezeket is, tudjuk a re-

formatory-kban, a javitó intézetekben uralkodó viszonyokat 

is méltányolni. A szabad élet kellő ismerete nélkül a re-

formatory-kban uralkodó viszonyok bizaroknak tűnhet-

nének. 

Északamerikában a társadalmi viszonyok közötti kü-

lömbségek' némi tekintetben elmosódnak; az életviszonyok, 

és a kényelemszeretet valamint műveltség tekinteté-

ben a társadalmi osztályok között nem uralkodik olyan 

különbség, mint minálunk. A lakásviszonyok — berendezés, 

tisztaság, világítás, központi fűtés, szellőztetés, fürdőszo-

ba — tekintetében a különbségek nem annyira eltérők. Mü-

veit ség, politikai érettség, a közviszonyokkal való megis-

merkedés és az azokkal való állandó kapcsolat, mint pél-

80 Aschrott 200. old. 
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dául az újságolvasás tekintetében is kisebbek a társadalmi 

osztályok közötti külömbségek.87 

Minden intelligens északameríkai polgár tudatában 

van annak, hogy ő az Uniónak többi polgáraival egyenjogú 

tagja.88 

Csak ezek előrebocsátása után érthetjük meg némileg 

a letartóztatottaknak az északameríkai börtönökben való 

helyzetét és azt a viszonyt, mely az intézeti tisztviselők és a 

letartóztatottak között uralkodik. Ott a letartózta-

tottban a szabadságvesztésbüntetés alatt nem teljesen alá-

rendelt egyént, hanem teljesjogu állampolgárt. látnak. 

Ennek illusztrálására csak rámutatunk arra, hogy amikor 

az intézetek vezetői és tisztviselői a zárkákba belépnek, 

a letartóztatottnak kezet adnak, velük barátságosan elbe-

szélgetnek; ha idegen jön az intézetet megtekinteni, s ez az 

igazgatóval belép egy magánzárkába, neki az ott levő letar-

tóztatottat bemutatják, s egymást kézszorítással üdvözlik, 

hogy az intézet igazgatója és az intézetbe beutaltak kö-

zött a közvetlen személyes érintkezésnek nincsenek 

akadályai,89 hogy minden letartóztatott bármikor az igaz-

gatónál kihallgatásra jelentkezhetik, hogy a letartóztatottak 

az igazgatóval és a tisztviselőkkel — szabadulásuk után is 

— levelezést folytatnak.90 

A szabad életben az alacsonyabb osztályokban is divó 

életmód és kényelem érteti meg velünk azt, hogy a letartóz-

tatottak villanyos világítással, központi fűtéssel, a legújabb 

technikai vívmányokkal felszerelt zárkákban naponta hust, 

s fehér asztal mellett több fogásos ebédet kapnak, hogy 

könyvtár, napilapok és folyóiratok állanak rendelkezésükre, 

hogy időközönként a reformatory-kban színházi előadások 

és hangversenyek rendeztetnek, hogy a testedzésre különös 

87 „Herr 3. old. 
88 Finkey, Fiatalkorúak 15, old. 
89 Winter 33. old. 
00 Herr 13—14. old. . 
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gond fordíttatik, hogy vasárnap-délutáni szabadegyetemi 

előadások, mitingek, konferenciák tartatnak.91 

A reformatory, a javitó rendszer, bár a legújabb 

keletű börtönrendszer, uj rendszernek tulajdonképpen nem 

mondható. Voltaképpen csak az angol fokozatos rend-

szernek továbbfejlesztése, s az európai javitóintézeti rend-

szert alkalmazza a felnőttekre.92 A reformatory rendszer 

megalkotására az első tervet Brockway terjesztette elő az 

1870-ben Cincinnatiban tartott börtönügyi kongresszuson, 

s miután sikerült annak híveket szerezni, ő építette fel 

New-York állam megbízásából az Elmirá-ban levő inté-

zetet, mely 1876-ban nyilt meg,93 s melyben a reformatory 

rendszer még ma is a legtökéletesebben van keresztülvive.91 

A reformatory, javitó rendszernek alapeszméje az, 

bogy a büntetés célja nem a megtorlás, hanem a javitás, az 

átalakítás hasznos, az államban használható polgárrá.95 

A javitás egyfelől munkáltatással, másfelől tanítással 

történik. A tanítás és munkáltatás célja az elitélt tehetsé-

geit kiképezni, s az elitéltet valamely hasznos iparágban 

Idtanitani, erkölcsileg s vallásilag kiművelni, a polgári 

kötelességekre oktatni, szóval a szabad életre képesiteni.95^ 

A reformatoryk-ba való beutalásra vonatkozó szabá-

lyok az Északamerikai Egyesült Államok különböző államai-

ban nem egyöntetűek. Általában a 15—30 éves korban levő 

bűntettesek utalhatók be a reformatory-kba, és pedig bár-

milyen vétség vagy bűntett miatt, feltéve hogy a.bíróság az 

illetőt még meg javíthatónak tartja. Az összes államokban 

a reformatory-ba beutalás a bíróra sehol sem kötelező, a 

beutalás függ a biró belátásától, attól hogy a vádlott viszo-

nyai, a megállapított adatok és körülmények szerint a biró 

81 Herr 15—16. old. — Finkey, Fiatalkorúak 200. old. 
92 Finkey, Büntetőjog 401. old. 
93 Angyal, Előadásai 386. old. . 
94 Finkey, Büntetőjog 399. old. 
95 Finkey, Büntetőjog 399. old. 
95a Angyal, Előadásai 386. old. 
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alapos reményt táplál-e az iránt, hogy az illető a társada-

lomnak még hasznos tagjává lesz átalakítható. A reforma-

tory-ha tényleg a fiatalabb bűntettesek közül a még javít-

hatónak látszó elemek kerülnek.96 Némely helyütt a bünte-

tett előéletűek a reformatory-kba nem utalhatók be.97 

Ha a reformatory-ban kiderült, hogy a beutalt javítha-

tatlan, ugy az igazgatóság jelentésére és javaslatára a biró 

ság az illetőt átküldi valamelyik más börtönbe.98 

A beutalás határozatlan időre szól. A büntetési idő 

azonban nem haladhatja tul azt a büntetési időt, melyet a 

törvény a beutalás alapjául szolgált bűncselekményre mint 

büntetési maximumot megállapít, s mely rendszerint 5—20 

év között váltakozik. Mindenütt meg van szabva az a mi-

nimalis idő is, melynek kitöltése előtt senki ki nem szaba-

dulhat, ez az időtartam rendszerint egy év. Ennek lefolyása 

után a letartóztatott, a szükséges feltételek fenforgása 

esetén, feltételesen szabadon bocsátható. Amennyiben a 

feltételesen szabadon bocsátott jó magaviseletet tanusit, 

rendszerint Yj—I év után, a feltételes szabadság véglegessé 

válik. Amennyiben a feltételes szabadonbocsátás feltételei 

nem forognak fenn, a letartóztatott csak a beutalás alapját 

képezett bűncselekményre megállapított maximalis bünte-

tési idő letelte után bocsáttatik el.99 

A büntető perben eljáró biró — eltérően az európai 

szokástól — az ítéletben mindjárt kijelöli azt a reforma-

tory-t is, melybe a bűntettes beutaltatik.11"1 Az Ítéletet az 

elitélt személyére vonatkozó iratokkal együtt az illető ja-

vitó intézetnek megküldik. Az intézet igazgatóságának 

feladata aztán az elitéltnek az intézetbe való beszállítá-

sáról gondoskodni.1 

90 Finkey, Fiatalkorúak 215., 217. old. — Herr 5. old. 
97 Herr 109. old. 
98 Finkey, Fiatalkorúak 215. old. — Herr 5. old. 
99 Herr 5., 364. old. — Finkey, Fiatalkorúak 217—219. old. 
100 Herr 144. old. 

i Herr 145—146. old. 
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Előre kell bocsátanunk, hogy a beutaltak a reforma-

tory-kban három osztályon mehetnek át. Az első osztály a 

legkényelmesebb, a második osztály a középszerű, a harma-

dik a szigorú, a büntetési osztály. Az egyes osztályok 

között éles külömbségek vannak, hogy a beutalt vagyat táp-

lálj on az első osztályú után, s irtózzék a harmadiktól. Az 

intézetben való felvételkor először a középső osztályba 

kerül, innen kitűnő magaviselet esetén előlép az elsőbe, 

tossz magaviselet esetén pedig a harmadik osztályba fo-

koztatik le.2 

Felvételkor a beutaltnak mindenekelőtt kiadatnak a 

szükséges ruhanemük. A más más osztályban levők külön-

böző szinű ruhát viselnek. Felvételkor a második osztálynak 

megfelelő szinü ruhát kapnak. Ezenfelül kiadatnak a szük-

séges felszerelési tárgyak, mint munkazubbony, hajkefe, ru-

hakefe, fogkefe, szappan, stb.3 

Másnap a beutalt az intézet igazgatója, vagy annak 

helyettese elé vezettetik, aki kikérdezi a letartóztatottat 

személyi viszonyai: előélete, családi viszonyai, egészségi 

állapota, vallása, s egyéb körülmények iránt. Majd hogy 

a beutaltat jó magaviseletre és szorgalomra serkentse, fel-

világosítja arról, hogy jó magaviselet és kellő szorga-

lom által a büntetési időt megrövidítheti. Aztán körül-

belül egy hónapig a beutaltat megfigyelik s annak megálla-

pítására törekednek, hogy milyen foglalkozás fog az illető 

• egyén személyi viszonyainak legjobban megfelelni; milyen 

a műveltségi foka, s hogy ennek megfelelően milyen isko-

láztatásra szorul, és hogy testedzés szempontjából az inté-

zet tornászai közé hová osztandó be. Mindegyik elitélt 

számot kap, s ezentúl az intézet, üzemében csak mint bizo-

nyos számú letartóztatott szerepel.4 

Amint már említettük, a letartóztatottak három osz-

2 Finkey, Büntetőjog 399. old. 
3 Herr 156. old. 
4 Herr 157—158. 'old. 
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tályon mennek keresztül."a Az osztályok közötti külömb-

ségek Elmirában például a következők: az első osztályban 

tágasabb, jobb berendezésüek a magánzárkák, (éjjelre 

szabály az elkülönítés), az ágy puha matraccal van felsze-

relve, az étkezés közös, 8—12 személy számára való és 

fehér abrosszal teritett asztaloknál történik porcellán e-

dényből, ők kapják a legjobb élelmet, étkezés közben a le-

tartóztatottak társaloghatnak egymással. Egyenruhaszerü 

ruhájuk kék szinü. Hozzátartozóiknak havonta átlag két-

szer írhatnak, hasonlóképpen kétszer fogadhatják látoga-

tásukat. — A második osztályban a magárizárkák, és az éle-

lem is egyszerűbbek, az elitéltek közönséges polgári ruhát 

viselnek. Hozzátartozóiknak levelet havonta csak egyszer 

írhatnak, hasonlóan csak egyszer fogadhatják látogatásu-

kat. Az első két osztálybeliek este tovább használhatják 

a villanyos világítást, s csak ők olvashatják az intézet sa-

ját lapját, csak ők-vehetnek részt a vasárnap-délutáni már 

emiitett összejöveteleken — A harmadik osztályban. — El-

mirá-ban — a letartóztatottak sötét piros szinü ruhát horda-

nak. Élelmük a legegyszerűbb. Ezek levelet nem írhatnak, 

látogatást nem fogadhatnak, a mitíngeken nem vehetnek 

részt. Az ő magánzárkáíkban este a villanyvilágítás hama-

rább záratik el.5 

A reformatory-kban beutaltaknak rendszeretetre, to-

vábbá arra, hogy a közös munkatermekben folyó munka 

közben az egymással való beszélgetéstől tartózkodjanak, 

hogy az iskolát pontosan látogassák, továbbá tisztaságra 

való nevelésére nagy gond fordittatik. Felebbvalóikkal 

szemben tiszteletteljesen tartoznak viselkedni.6 

A reformatory rendszerben a felsőbb osztályokba 

való előlépés rendszerint jegyrendszer utján történik. A je-

gyek osztogatásánál három körülményre, és pedig: a beutal-

taknak magaviseletére, a munka közben kifejtett szorgalmá-

ba Lásd: Herr 172—173. old. 

* 6 Winter 43. old. — Herr 168., 174., 186. old. 
6 Herr 165—168. old. 
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ia, ezenfelül pedig az iskolában való előmenetelére is tekin-

tettel vannak. A fegyelmi kihágások büntetése a könnyebb 

esetekben bizonyos számú jegy megsemmisítése. A fegyelmi 

büntetések megtorlása a következően történik: az a tiszt-

viselő, aki a fegyelmi kihágást észrevette, erről egy nyom-

tatott blankettán, az igazgatónak jelentést tesz. A blanket-

tán minden elgondolható fegyelmi kihágás fel van tüntet-

ve. A feljelentő tisztviselő az illető kihágást aláhúzza, s 

a blankettát két példányban, az egyiket aláirva, megküldi 

az igazgatónak. Az egyszerű fegyelmi kihágásoknál blan-

kettán mindjárt ott áll az is, hogy miatta hány jegy sem-

misittetik meg, a súlyosabbaknál a megsemmisítendő je-

gyek számának megállapítása az igazgató hatáskörébe tar-

tozik. Az igazgató aztán az egyik blankettát visszatartja, 

annak alapján a letartóztatott kontóján a megfelelő számú 

jegy levonásba hozatik, a másik — a feljelentő tisztviselő 

aláírása nélküli — blankettát pedig megküldik az illető 

letartóztatottnak, aki ekképpen kihágásának mikénti meg-

torlásáról tudomást szerez. A letartóztatott ugyan előter-

jesztéssel élhet az igazgató határozata ellen, azonban ez 

csak ritkán történik, mert amennyiben védekezése alap-

talan, ujabb jegylevonás foglal helyt.7 

Némely helyütt, mint például Elmirában, az elitéltek 

maguk gazdálkodnak a munkájukból eredő jövedelemmel. 

Ez esetben az intézetben való felvétel utáni legelső étke-

zéstől és első felruházástól eltekintve, ugy az élelmet és 

ruházatot, valamint az összes többi tartásukkal kapcso-

latos kiadásokat munkájuknak keresményéből tartoznak 

fedezni. A második és harmadik fokozatban levők mun-

kájukért napi 45 centet® kapnak, az első fokozatban levők 

pedig napi 55 cent munkabérben részesülnek. Az elitéltek 

a megfelelő munkabért, illetve számú jegyet csak az eset-

ben kapják, ha munkájukat önként, kényszer alkalmazása 

7 Herr 175. old. 
8 1 cent körülbelül 5 fillér, 
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nélkül végezték. A kényszer alkalmazása folytán végzett 

munkáért kisebb jutalom jár. Amennyiben a letartózta-

tott a kötelesnél nagyobb mennyiségű munkát végez, ezért 

fokozott munkajutalomban részesül, feltéve, hogy az előbbi 

időről a munkában hátraléka nincsen. Az elitélt fizet ke-

resményéből: lakás és élelem fejében a harmadik foko-

zatban naponta 25 centet, a második fokozatban 32 centet, 

az első fokozatban pedig 40 centet. A ruházati_cikkek 

szintén szabott árakká birnak. Egy orvosi konzultáció 

15 centbe kerül. Ezen szükséges kiadásokon felül a fe-

gyelmi kihágások fejében is megfelelő levonások történnek, 

kisebb kihágások 10 centbe, közepesek 25 centbe, a legsú-

lyosabbak 1—10 dollárba * kerülnek. Visszaesés esetén a 

kihágásokért való levonások emelkednek. Az elitélt ma-

gaviselete kielégítőnek csak az esetben vétetik, ha egy 

hónap alatt a fegyelmi levonások összege 1 dollárnál cse-

kélyebb. Minden egyes elitélt kiérdemelt munkabére és 

tartozásai pontosan feljegyeztetnek. A feljegyzések min-

den hó végén lezáratnak. Az elitélt tartozásainak levonása 

után a munkakeresményből fenmaradó többlet az elitéltnek 

szabadulásakor kiadatik.10 

A napirend szerint a reformatory-kban a munkaidő 

napi 8 óra, katonai rendgyakorlatokra napi 4 óra, tanitás-

ra7~ami az elemi oktatástól'az akadémiai előadásig terjed, 

naponta 3—3Vz óra fordittatik.11 

A munkaüzem keretében nagy gondot fordítanak arra, 

hogy az elítéltek a részükre kijelölt munkanemet az inté-

zetben való időzésük alatt tökéletesen elsajátítsák. Hason-

lóan nagy gondot fordítanak az elitélt értelmi kiképzé-

sére is. A beutalt előképzettségéhez .mért tananyag elvég-

zése mindenütt kötelező és a tanulásban való előmenetel 

egyik tényezője az osztályokban való előrehaladásnak, s 

0 1 dollár = 100 cent. 

« Herr 176—177. old. 
11 Finkey, Büntetőjog 339. old. 
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ezzel a mielőbbi szabadonbocsátásnak. Az elemi vagy még 

nagyobb képzettséggel birók pedig a tudományok megfelelő 

ágaiban nyernek továbbképzést.12 

Minden intézetben a rendes tantermeken kivül van 

egy tágas, az összes beutaltak befogadására alkalmas 

nagyterem, mely az istentisztelet mellett főleg az álta-

lános előadások és a vasárnap-délutáni összejövetelek cél-

jára szolgál.13 

A népies könyvtárak legjobban Amerikában lévén 

elterjedve, érthető, hogy a reformatory-kban is jól felsze-

relt könyvtárra nagy súlyt fektetnek. Minden zárkában 

ott van a könyvtár katalógusa és a könyvek kéréséhez szük-

séges lapok. Rendszerint hetenként egyszer van könyvki-

osztás. A könyvtárakban találunk történelmi, szépiro-

dalmi, természetrajzi, utleirási munkákat. A könyvtárak 

nagy részét regények, elsősorban klasszikus regények ké-

pezik. Ezenfelül az értelmi kiképzést szolgáló hirlapolva-

sásra is alkalmat adnak a magasabb osztályokban levő el-

itélteknek. A külömböző komolyabb fővárosi, helyi, egy-

házi lapok és folyóiratok a nagyobb intelligenciájú beutal-

takra kétségtelenül jótékony hatásúak és egyúttal hatályos 

eszközök, a jutalmazásra és a fegyelmezésre. Némely re-

formatory-ban, mint például Elmirában, az ' intézetnek 

saját hirlapja van, melyet a tisztviselők felügyelete alatt a 

letartóztatottak szerkesztenek és nyomatnak." 

A javitó intézetekben az átalakító nevelésnek egyik 

fontos eszköze a testi kiképzési Szembeötlő sajátosságuk 

a beutaltak egészségének, testi erejének és képességeiknek 

gondos és rendszeres ápolása. Folyománya ez az ameri-

kai társadalom felfogásának, mely a testi egészségre, a 

lestgyakcrlatra, a sportra sokkal nagyobb gondot fordit, 

mint az európaiak." 

12 Finkey, Fiatalkorúak 228. old. 
13 Finkey, Fiatalkorúak 229. old. 

» Herr 274—277. old. — Finkey, Fiatalkorúak 229—230. old. 
15 Finkey, Fiatalkorúak 225. old. 
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Az utolsó lényeges része a reformatory rendszernek 

a becsületszóra való szabadonbocsájtás, az u. n. parole. 

A becsületszóra feltételesen szabadonbocsátás elő-

feltétele általában: 1. bizonyos minimális idő kifogástalan 

kitöltése a legfelsőbb, az első osztályban, 2. hogy a letar-

tóztatott részére valamely alkalmas és megbizható mun-

kaadónál munkahely biztosítva legyen, 3. az igazgatóság 

határozata, illetve engedélye. Az igazgatóság nem sablono-

sán osztogatja a parole-t, hanem igyekszik az egyes ese-

tek megfelelő méltatására. Amennyiben az ez iránt elő-

terjesztett kérelmet elutasítják, igyekeznek az illetővel 

megértetni, hogy a saját érdekében történik a visszatar-

tás, ne veszítse el kedvét, hanem buzgóbban igyekezzék a 

javulásra.10 

A feltételes szabadonbocsátás idejére az illető egyén 

kötelezettséget vállal az iránt, hogy az intézet igazgatója 

által részére kijelölt foglalkozási helyet elfoglalja, azt és 

lakását csak az intézet igazgatójának engedélyével vál-

toztatja meg, hogy minden hónap egy bizonyos napján je-

lentést küld az intézet igazgatóságának arról, hogy milyen 

volt keresete, viselkedése, környezete.17 

Az intézet igazgatósága azonban nem elégszik meg a 

feltételesen szabadonbocsátott jelentéseivel, hanem annak 

felügyeletéről is gondoskodik; ezt egyrészt munkaadója, 

másrészt pedig az erre a célra alkalmazott tisztviselők, a 

próbaidő-tisztviselők gyakorolják. Ezek már a munkahely 

szerzésénél is segítségére vannak a feltételesen szabadonbo-

cfátandóknak, s a feltételes szabadonbocsátás ideje alatt is 

támogatják őket. A. próbaidő-tisztviselő tartja számon az el-

bocsátottak magaviseletét, tudakozódik magaviselete, kere-

seti viszonyai és környezete után, s mindenről az intézet 

igazgatóságának jelentést tesz. A próbaidő-tisztviselőnek 

kötelessége mindezt lehetőleg feltűnés és anélkül megtenni, 

hogy ezáltal a szabadonbocsátctt boldogulása megnehezít-

10 Fínkey, Fiatalkorúak 240—241. old. 
17 Fínkey, Fiatalkorúak 242, old. — Herr 349. old. 
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tetnék, mert hiszen éppen azért, hogy az elbocsátott előélete 

ki ne derüljön, és ezáltal megélhetése ne veszélyeztessék, a 

felügyelet gyakorlása nem a rendörségre bizatott. A próba-

idő-tisztviselő nemcsak egy helyütt gyakorolja munkáját, 

hanem nagyobb körzetben, egy helyről a másikra utazva.'" 

Amennyiben a feltételesen szabadonbocsátott magavi-

selete kifogás alá esik, a szabadcnbocsátás iránti engedély 

visszavcnatik, s az illető intézetbe visszakisértetik és ott 

rendszerint a második, a középső osztályban elhelyeztetik. 

Csak ha az egész rendszeren ismét végig ment, jöhet ujabb 

feltételes szabadonbocsátása szóba; amennyiben azonban 

egy elbocsátott újból visszakerül az intézetbe, ugy ujabb 

feltételes elbocsátásakor különös gonddal és szigorral jár-

nak el.19 

Amennyiben az elbocsátott a próbaidő alatt, mely — 

amint már emiitettük — Vz-l év, jól viselkedett, szaba-

d.onbocsátása véglegessé válik. Üdvös gyakorlat, hogy a 

próbaidő gyakran meghosszabbittatik.20 

A reformatory rendszer kritikája tekintetében a yé-

lertiények nagyon eltérők. 

Az európai közvélemény bizalmatlankodó álláspontot 

foglal el velük szemben, ami főleg arra vezethető vissza, 

hogy a reformatory rendszer, főleg annak részletei felől 

sok téves nézet van forgalomban. 

Az európai laikus közönség ma is ügy képzeli a re-

formatory-kat, mint a bűntettesek részére létesített kényel-

mes penziókat, ahol kitűnő koszt mellett kényeztetik őket 

Az ilyen kicsinyes és teljesen alaptalan kifogásokat gyak-

ran intelligens körökben is hallunk. A reformatory-kban 

található különlegességek, mint hirlapolvasás, szélesebb 

körű tanítás, mitingek, az amerikai és az európai társa-

dalom közötti külömbséggel magyarázandók.21 

18 Herr 354. old. 

19 Herr 359. old. " 

Finkey, Fiatalkorúak 243. old. 
51 Finkey, Fiatalkorúak 263—264, old. 
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A reformatory-kban uralkodó szigorú fegyelem pedig 
legjobban igazolja, hogy nem szabad azokat álhumánus 
intézeteknek képzelni.

A reformatory-k nagy jelentősége abban rejlik, hogy 
ügyes rendszert teremtettek a rossz útra indult fiatalabb 
emberek megjavítására.

Úgy az európai, mint az amerikai szakembereknek 
legnagyobb része a legjobb véleménnyel van a refor
matory-k felől. S szinte versenyeznek a reformatory 
rendszer magasztalásában. 22

Az ismertetett börtönrendszerek között a hallgatási, 
az osztály, a müncheni és a jegyrendszer voltaképpen ön
álló börtönrendszernek nem tekinthetők. Ezek rendsze
rint egy más: vagy a magán, vagy a fokozatos rendszerbe 
vannak beolvasztva.

Mindegyik rendszerben van egy helyes gondolat, 
így például a társalgás eltiltása mindenesetre kívánatos. 
Egyébként azonban minden rendszer csak viszonlagos ér
tékű; következetesen, pontossággal végrehajtva, mindegyik
kel szép eredményt lehet elérni. A legjobb, ha nem ra
gaszkodunk egyoldalú szeretettel az egyik, másik rendszer
hez, hanem mindegyiket alkalmazzuk ott, ahol általa a 
büntetés célja a bűntettesek valamelyik osztályával szem
ben a legjobban elérhetőnek Ígérkezik 23

A leghelyesebb megoldás az lenne, ha a rövidebb 
tartamú szabadságvesztésbüntetéseket általában magánel
zárásban, a hosszabb tartamú szabadságvesztésbüntetése
ket pedig a fokozatos rendszer szerint hajtanák végre.

2 2  Finkey, Fiatalkorúak 270. old. 
2 3  Finkey, Büntetőjog 400. old.










