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ELŐSZÓ.

A nemzeti erők megfeszítésének mostani korszakában, — 
mely egyszersmind, sajnos, a gazdászati élet pangásának szo
morú korszaka, — természetszerűleg azon kérdés merül fel, van-e 
társadalmunknak munkakerülők számára kenyere ? A társada
lom munkakerülőinek egy müveit és nemes erkölcsű nemzet sem 
hozhat anyagi áldozatot oly értelemben, hogy folytathassák 
henye életmódjukat. Rengeteg vagyon az, melyet évenkint el
pusztítanak csavargóink és koldusaink. Ezekhez csatlakozik a 
sötét prostituczió rothasztó hadaival. És a társadalom emez 
ellenségei nemzedékről-nemzedékre szaporodni fognak — ha 
gátat nem emelünk eléjökbe ; oly gátat, mely a tovaterjedés ha
tárait megszabni is képes. Társadalmi kérdéseink egyik leg
nagyobbikáról van itt szó, melylyel e hazában tudósnak, törvény
hozónak, a kormány tagjainak s magának az egész társadalomnak 
valahára foglalkozni kell. Parancsolja ezt a társadalmi életrend 
érdeke, mert ennek ellenségeivel állunk szemben. A törvény
hozó válaszsza meg a czélhoz vezető eszközt, alkossa meg a vé
delem intézményeit ; az államigazgatás hajtsa végre lelkiismere
tesen és bölcsen a törvény rendelkezéseit, — de magához a tár
sadalomhoz is van szavunk. Olvassa el minden munkaadó e 
sorokat, aztán igyekezzék az államigazgatás szövetségesévé lenni, 
nyújtsa emberharáti kezét azok felé, kiket szokásaik megvál
toztatása, a jó és erkölcsös iránti hajlamok felébresztése után a 
szorgalmasak és takarékosak körébe bocsátunk el. Hogy azon
ban a ma mindenki által félt, megvetett és közveszélyes nép
osztályok tagjainak a csavargóknak és munkaképes koldusoknak 
megjavítása, a nemzeti munka hasznos tagjaivá idomítása le
hető legyen : halaszthatlan reformra van szükség : büntető rend
szerünket a dologház intézményének behozatalával kiegészíteni
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kell. E tétel helyességének beigazolása e dolgozat első feladata. 
E dolgozat tehát a javítandók azon részével foglalkozik, kiknél 
nem a nevelés, de szigorú fegyelem, rendtartás és munkára ala
pított javítás a feladat.

Aztán következik a dologház szervezete és működése tör
vényeinek tárgyalása. Előttünk fog állani a rongyokba hurkolt, 
piszkos, kiéhezett, gyakran ocsmány betegséggel sújtott dolog
kerülő, a mint az intézet igazgatásának átadatik. Meglátjuk őt 
tiszta, rendes ruházatban, kellemes külsővel, az étteremben, a 
háló szobában, ott, a hol izzadt homlokkal teljesíti a legnehe
zebb munkát ; majd ismét találkozunk vele, mint utazóval, a ki 
boldogabb jövőre képesítve, becsületes szerzeményének eredmé
nyével az emberbarátok keresztény szeretetéhez folyamodik — 
munkáért. Ne hagyjuk el őt ekkor ; — legyen bizalmunk benne, 
mert ha a javulás utján levőt eltaszítjuk magunktól, legrettene
tesebb ellenségünkké lesz az, a kit kényszerítettünk az erkölcsi 
posványba való visszaesésre.

A javítás munkája azonban igen nehéz feladat; vizsgál
juk törvényeit.
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ELSŐ RÉSZ.

A DOLOGHÁZ, M IXT R E PR E SSIV  INTÉZM ÉNY BECSÉRŐL.

I. FEJEZET.

A dologházakba utasítandők jellege.

Azon néposztály, melynek tagjai a társadalmon kívül álla
nak, kikre nézve a családi élet, rendszeres ipari munka, állandó 
lakhely egészen ismeretlen és értéknélküli dolgok — a csavar
gók osztálya. A csavargó azon lény, kinek nincs biztos lakhelye, 
nincs megélhetési alapja, ki nem gyakorol semminemű iparágat', 
mert erkölcsi szervezetének anyabűne a tétlenség.

A csavargónak e jellemvonása félelmetes következménye
ket von maga után. A csavargó sivár lélek, kit a haza egy helyé
hez sem köt valamely emberi érdek, polgártársait ellenségei gya
nánt nézi, harczban áll mindenkivel ; — a hazát, mely életet/
adott neki, gyűlöli, mert kincseiből nem nyújt neki semmit. Es 
ez alapon bátran mondhatni, hogy keblében nem lakozik pietás, 
a hála, szeretet és tisztelet magasztos érzelme. Folytonos helyvál
toztatása alatt csak dorbézolás és valamely undok bűncselek
mény elkövetése czéljából köt vele rokon hajlamú földönfutó
val — milyen a koldus, a kéjnő — szövetséget. Milyen gyer
meknek ad életet ily irtózatos ember-pár !

A csavargó megveti a családi életet s ez által szaporítja a 
közveszélyes egyének úgyis nagy számát. A jeles Homberg hiva
talos és lelkiismeretes kutatása azt mutatja, hogy, 100 csavargó 
életviszonyait véve alapul, közülök csak 13 kötött házasságot, 
és ezen 13 egyén közül 12, nő vagy férfi nem élt házastársával.*

* Sur cent vagabonds dont nous avons soigneusement étudié les 
dossiers au greffe de la Cour de Rouen, treize seulement étaient ou 
avaient été mariés, et, sur ces treize, hommes et femmes, douze ne 
vivaient pas avec leur conjoint. M. Th. Homberg. Etudes sur le vagabon
dage. 17. 1.
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A csavargó ép úgy, mint a koldus semmitől sem fél — csak 
a munka az, a mitől irtózik. És hogy munka nélkül megélhes
sen, eltűri a legnagyobb nélkülözést is.

Télen az utczán alszik, vagy ha tűrhetetlen a helyzete, 
mint vadállat sziklarepedésekben, kazlakban és trágyadombok
ban s más undok helyeken keres menedéket. Elhagyott épüle
tek kedvencz menhelyei. Télen és nyáron ugyanazon piszkos 
rongyokba öltözik, melyeket szívesebben visel, mint bármely 
becses kabátot, a becsületes munka eredményét. Teste oly edzett, 
hogy pusztító hideget és hőséget, úgy az éhséget elbírni képes. 
A nagy városok nyomorgói gyakran mélyebben alusznak, kint a 
ragyogó paloták valamely szögletében, — mint pompás termeik
ben a gazdagok. Kérdem már most, ha egy ily egyén börtönbe 
kerül — érzi talán a büntetés súlyát ? Soha ! Ká nézve jutalom 
a börtönbüntetés, mert elviszi öt a meleg szobába, a nélkülözés 
hónapjaiban meleg ételt biztosít neki ; — ő itt jól érzi magát, 
mert folytonos és nehéz munkára kötelezve nem lévén, egy 
ideig üldözés nélkül folytathatja könnyű életmódját. Nem a sza
badságvesztés az ő büntetése — csakis a produktiv munkát te
kinti annak. Hogy a csavargóknak a visszaesők táborában mily 
nagy része van, mutatja a többi közt a roueni törvényszéknél 
teljesített nyomozás. A 8127 elitéit egyén közt csak 796 csa
vargó fordult ugyan elő, de a 13,595 büntetési eset közül 3624 
csavargóra jutott, vagyis az összes elmarasztalások 26%-a.* 
Más szóval 7331 elitéit nem csavargó együttesen 9971 és 796 
csavargó 3624 büntetést szenvedett el.

A visszaesők nagy száma igen érdekel bennünket, mentői 
tovább megyünk a többszöri megbüntetés eseteinél, annál in
kább emelkedik a visszaeső csavargók száma, mely a fennálló 
büntető rendszer határtalanságának szomorú bizonyítéka.

Pedigafranczia büntető-törvénykönyv drákói szigorral sújtja 
a csavargást. Nem czéltalan eljárás-e tehát ugyanazon egyént 
harminczszor is ugyanazon elvek szerint büntetni ? Itt okvetle
nül oly reform szükséges, mely ezen néposztály megjavítását 
eredményezze.

* Sur les 13,595 condamnations prononcées contre l’ensemble de 
ces individus, 3624. Ont été encourues par des vagabonds. Id. m. 26. 1.
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Könnyű már most rámutatnunk a csavargás következmé
nyeire. Miután a csavargó vagyonnal nem bir és munkával nem ke
resi meg kenyerét, hogy mégis megélhessen, — kénytelen koldu
lás és lopáshoz s más bűnös eszközökhöz folyamodni. De a csavar
gás legnagyobb veszedelme abban rejlik, hogy mivel a csavargót 
sem családi kötelék, sem a munka sikere, sem az állandó tűzhely 
vonzereje nem érinti — a fennálló társadalmi életrend is kö
zömbös rá nézve. A csavargó, kinek soha semmi veszteni valója 
nincs, ki nyugodtan nézi a nagy gazdasági csapásokat, mert sú
lyokat nem érzi, örömmel lesi a nagy politikai rázkódtatásokat, 
legcsekélyebb zajra előtűnik búvhelyéből, minden rendbontóval 
szövetkezik, mert a béke és rend megszűntével kezdődik az ő 
aratása.* Épen azért az alkotmány s a tényleges jogrend ellen
ségei mindig a tett biztos embereit találják meg a csavargókban. 
A csavargó az emberi nem által ezredeken át összegyűjtött kin
cseket egy éjjel képes martalékává tenni és csak azért, mert el
hamvasztásukban gyönyörét találja.

Nézzük a koldusokat. A koldus hasonlóan veszedelmes lény 
a  társadalomra nézve, azért ép oly mérvben vonja magára figyel
münket, mint a csavargó. A munkaképes koldus jogellenesen 
csikarja ki a társadalom vagyonos osztályai jövedelmének egy 
részét. Mutatja a tapasztalat, s csak egy pillantást kell vetnünk 
az európai népek büntető törvénykönyveibe és meggyőződünk 
arról, hogy a koldus a végből, hogy munka nélkül könnyen és 
jól megélhessen, az erőszaknak, vagy a csalásnak valamely mód
ját alkalmazza. Ott látjuk őt, a mint érdemetlenül könyörületet 
és részvétet kelt embertársaiban, majd letéve a ravaszság álczá- 
ját, rabló módjára, fizikai erejére támaszkodva, megfélemlíti ál
dozatát, vagy ha kell addig tolakodik, míg eléri azt, mit kere
sett. Ez alapon a munkaképes koldus keresete ép oly törvény- 
ellenes, mint a csalóé vagy rablóé, — s itt rejlik a represszió 
alkalmazásának gyöke. Koldus és csavargó közös bűne a meg
élhetést biztosító munka megvetése. A szokásos koldus és az 
ügyes csavargó rendkívüli rafinériával tudja elpalástolni múlt

* Nul intérêt ne l’attache au maintien de l’ordre, qui y est établi 
que ses ébranlements ne l’atteignent pas, et que n’ayant rien a perdre 
aux bouleversement sociaux, il est toujours porté à y aider dans l’espoir 
d ’y gagner quelque chose, — mondja Homberg. Id. m. 22. 1.
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ját. A büntető bírót tévútra vezeti előélete körülményeire nézve 
az által, hogy előbbi büntetéseit s mindent, még személye azo
nosságát is hamisan adja elő. Koldus és csavargó közt azonban 
az a lényeges különbség,1 hogy a koldus családot alapít és állandó 
lakhelylyel bir, melyhez, ha kiállotta büntetését, visszatérhet, de 
a csavargó ezek hiányában, mindig folytatja vándor életét. A kol
dus vagyont is hagy némely esetben hátra, de a csavargó min
dig máról holnapra él. És ha a csavargást csupán állapotnak 
nézzük, mindenesetre oly állapot, melynél az egyén és a társa
dalom jogainak megsértése okszerüleg feltételezendő.1 2

íme előttünk a koldus és csavargó ; kérdés már most, mily 
repressziót alkalmaznak ellenök a büntető rendszerek.

A kéjnő, mint ilyen, nem érdekel itt bennünket, mert míg 
megengedett módon folytatja aljas üzletét, sem a koldusok, sem 
a csavargók osztályába nem sorozható.

A  szokásos iszákosokkal alább külön pontban fogok foglal
kozni.

H. FEJEZET.

Á mai védekezés elégtelensége.

Valóban meglepő, hogy a legnagyobb nemzetek közül kettő,, 
az angol és franczia oly nagy mulasztást követett el, a midőn a 
társadalmi renden kívül álló, náluk is nagy tömegben élő csa
vargókat s más munkakerülőket szabadon hagyta, — nem gon
dolva jellemök megváltoztatásával, melyet a dologházi fegyelem 
segélyével érhetni el. A franczia jelszava börtön és rendőri fel
ügyelet, — az angol még hátrább van, mert a rendőri felügye
let szigorát sem alkalmazza. Különben, hogy mily haszontalan

1 Mondja találóan Homberg: «comme tous les autres délits, la. 
mendicité est un fa it, le vagabondage est un état. Id. m. 8. 1.

2 Le vagabondage est donc un délit d’une nature toute particulière. 
Il ne consiste pas dans telle ou telle violation déterminée des droits de 
la société, dans telle atteinte à la prospérité, dans tel attentat sur la 
personne d’autrui; mais dans un état habituel qui fait forcément sup
poser ces attentats. Homberg. Mémoire lu à l’académie des sciences mo
rales et politiques. 5. 1.
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intézmény a rendőri felügyelet — alább kimutatom. Messze 
elhagyta az itt nevezett népeket a német és az északamerikai, 
mert mindkettő, a csavargók- és koldusokkal szemben, elfoglalta 
az egyedül helyes álláspontot, — megalkotva mindazon intéz
ményeket, melyek nélkül a börtönök (lakóinak) kiürítése abszolút 
képtelenség. Nekünk e két utóbbi nemzethez kell csatlakoznunk, 
mert társadalmunk minden tagjára rendkívüli szükségünk van 
s mert a magyar nemzet nagylelkűsége lehetővé teszi és magas 
műveltsége parancsolja a szükséges és alább tárgyalt áldozatok 
meghozatalát.

Hogy a mi büntető rendszerünk — valamint a francziáké 
s az angoloké is — e részben hézagot tüntet fel, nyomban ki 
fogom mutatni.

1. A magyar .büntető-törvénykönyv a csavargást és a kol
dulást egyenlően sújtja. Az első büntetés, koldussal és csavar
góval szemben, nyolcz napig terjedhető elzárás.1

A visszaeső csavargók és koldusok büntetése egy hóig menő 
elzárás.1 2 3 * * *

A csavargásnak ez a legmagasabb büntetése. A koldulás 
büntetése azonban a 68. §-ban meghatározott esetekben két hó
napig terjedhető elzárás lehet. Valóban egyáltalán érthetetlen 
intézkedés az, miszerint a veszélyesebb következményű csavar
gás a koldulásnál enyhébben sujtatik, mely intézkedés okvetle
nül megváltoztatandó lenne.

A 16-ik évöket be nem töltött csavargókról úgy gondosko
dik e törvény, hogy őket javító-intézetekben elhelyezni rendeli.8 
Ezen rendelkezés most még csekély részben valósítható meg,

1 Az 1879: XL. tcz. 62. §-a így hangzik :"az, a kinek bizonyos 
lakhelye nincs, vagy azt elhagyja és foglalkozás vagy munka nélkül 
csavarog, nyolcz napig terjedhető elzárással büntetendő. Aztán a 66. §. 
igy intézkedik: «a ki hatósági engedély nélkül nyilvános helyen, vagy 
házról-házra koldul, vagy a ki 16. éven aluli gyermekeket koldulásra 
biztat, vagy koldulni küld, vagy e czélból másnak rendelkezésre bocsát: 
nyolcz napig terjedhető elzárással büntetendő.

s 1879 : XL. tcz. 63. és 67. §§.
3 Azon helyeken, a hol javitó-intézet létezik, az életkoruk 16. évét

be nem töltött csavargók, a hatóság által a javitó-intézetbe szállíttat
nak és abban egy évig terjedhetőleg neveltetnek. 65. §. Ezen egy esz
tendőre még lesz megjegyzésem.
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mert csupán Aszódon és Kolozsvárott van — fiúk számára beren
dezett— javító-intézetünk. Ha azonban több javító-intézet állít
tatnék fel fiúk és leányok számára a létezők mellé, hatalmas 
lendületet vehetne a kiskorú csavargók megjavításának ügye. Mi 
történjék azonban a javítóházakba el nem helyezhetőkkel? — e 
részben hiányzik a rendelkezés, minek az lesz a szomorú követ
kezménye, hogy a még nevelést és elemi oktatást nélkülözők tel
jes gonosztevőkké érhetnek meg.

Nézzük már most, mily sorsra jutnak a többi csavargóink 
és koldusaink a büntetés kiállása után ? Mehetnek szabadon a 
merre nekik tetszik, látjuk is őket mindannyian zavartalanul 
kóborolni és zaklatni a társadalmat, ügy van ez egyébként a 
legjelesebb rendőrség honában Francziaországban is.1 Nálunk 
legfölebb azon kedvezményben részesülnek, hogy illetőségük he
lyére utasíttatnak, hol aztán szabadon folytathatják eddigi élet
módjukat.9

Az 1885. évi február hóban kibocsátott rend. 2. §-a szerint 
csavargók, szokásos munkakerülőkre, hatósági engedély nélkül 
az utczán vagy házról-házra koldulok s a kéjnőkre, mennyiben 
a községben nem bírnak illetőséggel, a tolonczozás alkalmaz
ható.8

Az illetőségi községbe való utasítás kényszerútlevél kiszol
gáltatása és a tulajdonképeni eltolonczozás által történik, midőn 
őrizet alatt foganatosítják a tova szállítást.4 * * *

Az illetőségi községbe átadott tolonez, ha munkaképtelen, 
a községben eltartandó, a munkaképes dologkerülő megfelelő

1 Mondja Fetit: «car cliacum de nous peut constater, que dans
les rues de Paris aussi bien que dans les campagnes, les vagabonds
circulent librement, et que les mendiants continuent, sans être trop
inquiétés, à y exploiter la charité publique. Bulletin de la société géné
rale des prisons. 1887. f. 20. 1.

‘1 2 * Csavargás vagy koldulás miatt elitéltek büntetése kiállása után
is, ha belföldiek, illetőségök helyére utasíthatók, ha pedig külföldiek — 
az országból kiutasíthatók. Id. törv. 69. §-a.

8 Az eltolonczozási határozat kimondása után az illető letartóz
tatandó, míg a tényleges eltolonczozás foganatba vétetik. 7. §. — Id. r. 
2. §-a a j és bj p.

* Id. rend. 11. §. A kielégítő élelmezésről gondoskodva van. (Id. 
rend. 30. §.
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munkára szorítandó s a község részéről a lehetőség szerint neki 
mód nyújtandó, hogy rendes életmódhoz visszatérjen.1

Ha a szokott felügyelet alatt álló, és ez osztályhoz tartozó 
egyén engedély nélkül elhagyja a községet, országos köröztetése 
foganatosítandó.1 2 3

Es ezzel vége minden további repressziónak és felügyelet
nek. A legveszedelmesebb csavargó, vagy koldus átadatik a köz
ségi bírónak, a ki örömmel várja a perczet, mikor megszabadul
hat azon egyéntől, kitől községe minden lakosa irtózik. így aztán 
csakhamar kezébe veszi a vándorbotot és folytatja nem rég félbe
szakított útját. Ennyi a fegyverünk ma, rengeteg számú munka
képes koldusaink- és csavargóinkkal szemben !

És ha legalább ezen óvrendszabályok nyernének lelkes 
végrehajtást. De a mi közigazgatási hatóságaink — csekély 
kivétellel — épen nem gondolnak a társadalom eme ellensé
geivel.

A mai magyar büntető rendszer nem ismeri a kényszer
munkaház intézményét, a büntetés, melylyel ez osztályú egyéne
ket büntető-törvénykönyvünk sújtja, valóban hatástalan, melyet 
másnak a jutalomnál és buzdításnál nem tekintenek, s e szelíd 
büntetés közigazgatási fogházainkban való végrehajtása valósá
gos gúny.

2. Francziaországban igen súlyos büntetéssel találkozunk, 
mert a kóborlás 3—6 hóig terjedhető börtönbüntetéssel büntet- 
tetik, mely büntetés kiállása után 5—10 évig terjedöleg rendőri 
felügyelet következik.8 A 16. évet még be nem töltött csavar
gók nem sújthatok börtönbüntetéssel, hanem 20 éves korukig 
rendőri felügyelet alá helyezendök.4 * * * A jeles franczia nemzet

1 Id. rend. 28. §.
* Id. rend. 28. §-ának 2.
3 Aux termes des articles 271. et suivants du Code pénal, les 

vagabonds ou gens sans aveu, qui ont été légalement déclarés tels, sont 
jrnir ce seul Jait punis de trois à six mois d’emprisonnement ; puis
après avoir subi leur peine, ils sont renvoyés sons la surveillance de
la haute police, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Homberg.
Id. m. 96. 1.

* Les vagabonds âgés de moins de 16 ans, ne peuvent être con
damnés à l’emprisonnement, mais ils doivent être renvoyés jusque’à 
leur vingtième année sous la surveillance de la haute police. U. o.
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büntető intézményeinek ez szégyenfoltja, mert ily intézkedés 
kizár minden javítást és büntetésnek hatálytalan, de egyszer
smind barbár büntetés is. A franczia büntető rendszer a csavar
gókat illetőleg ezen tökéletlen intézkedéseknél megállott. A kol
dulás büntetése az egyes súlyosító körülmények szerint változik.

Oly helyeken való koldulás, hol menházak vannak (dépôts 
de mendicité), 3—6 hóig terjedő börtön a büntetés.1 A «dépôts 
de mendicité» minden lehetett, csak tulajdonképeni dologház. 
soha — habár követelték itt a foglalkozást. Ez oly zagyvalék, 
mint a mai angol dologház (workhous). Eredetileg minden kol
dus (átlag 7000) itt kapott menedéket. E század elején is még 
minden letartóztatott koldus, sőt már az elhelyezésért folyamodó 
szegények is itt láttattak el. Csakhamar azonban helyszűke miatt 
egyedül aggok, munkaképtelenek, nők és gyermekek fogadtattak 
be.a A munkaképes férfikoldusok, a büntetőtörvény értelmében 
kiszabott büntetésöket a közönséges börtönökben kötelesek el
szenvedni.

A franczia «dépôts de mendicité» czéltévesztett rendszer 
szüleménye, mely rendszer egyszersmind helytelenül alkalmaz
tatott is, mert oly elbánásban részesültek e menházak lakói, 
mely sokkal jobb életmódot nyújtott nekik, mint milyenben a 
jól díjazott szorgalmas munkások részesülnek, — aztán mert 
valóságos fényűzést gyakorolt itt az igazgatás, mely egyébiránt 
a franczia igazgatás vérében fekvő gyöngeség. A legnagyobb 
visszaélés a munkaképes szegények felvétele volt, kik itt, 
Favart de Langlade szerint, kényelmes életet éltek. Mindezen 
okoknál fogva e menházak nagy részét eltörölték. Mi ily intéze
tekben a szigorú fegyelemre döntő súlyt fektetünk — ez azon
ban itt lehetőleg laza volt mindig.

Látjuk tehát ezekből, hogy a dologház intézménye idegen

1 Quant aux mendiants, les articles 274 es suivants punissent de 
trois à six mois de prison ceux, qui sont trouvés dans des lieux pour 
lesquels il existe des établissements publics organisés afin d’obvier à la 
mendicité. Homberi/. Id. m. 97. 1.

* D'abord on y reçut tous les mendiants arrêtés et même tous les 
pauvres, qui demandaient à y être admis. Bientôt, faute de place, il 
fallut se borner aux vieillards, aux infirmes, aux femmes et aux enfants. 
Hőmben/. Id. m. 98. 1.
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a  franczia jogrendszerben is. A franczia rendszer igen is alkal
mas a koldusok és csavargók számának szaporítására, de annak 
apasztását eddig nem vette e nemzet komolyan.

Visszatérve a koldulás elleni repressziv jogelvekhez — a to
vábbi büntető intézkedések ezek :

Oly helyeken, hol menházak nincsenek, a munkaképes kol
dusok egy hóig terjedő szabadságvesztésre ítélhetők.1 Ha pedig 
nem illetőségűk helyén lettek letartóztatva, hat hótól két évig 
terjedőleg, börtönbüntetéssel ítélhetők.1 2 3 Azon esetekben, mikor 
a mi büntető-törvénykönyvünk csak két hóig terjedhető elzárást 
mér a koldusokra — itt két évig terjedhető börtönbüntetést szab 
a  törvény.8

Koldusok és csavargók közös büntetése 2—5 évig terjedő 
börtön, ha nálok fegyver vagy betörésre alkalmas eszköz talál
tatott.4 Végül a büntetés kiállása után a koldust ugyanazon sors 
•éri, mint a csavargót.5 6 *

Csak azt akarom hozzá adni még, hogy a franczia represszió 
azon második formája, mely a rendőri felügyeletben nyilvánul, 
haszontalannak bizonyult, mert a becsületes megélhetést s a 
munkakedvet nemcsak hogy nem mozdította elő, hanem azt 
lehetetlenné tette, mert a javítandókat először a hatóság maga, 
azután a közönség is jól ösmervén, ez utóbbi megtagadta tőlük 
a  munkát, így e rendszer maga késztette őket az erkölcstelen 
élet folytatására. Intő példa ez az összes nemzetekre nézve.

1 Dans les lieux où il n ’existe point encore de tels établissements, 
les mendiants d’habitude valides, sont punis d’un mois d’emprisonne
ment. U. o.

2 S’ils sont arrêtés hors du canton de leur résidence, ils sont 
punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans. Id. m. 99. 1.

3 Lors même qu’ils seraient invalides, s’ils ont usé de menaces ou 
s’ils sont entrés sans permission dans des habitations ou des enclots,
ou bien, s’ils ont feint des plaies ou des infirmités stb., les mendiants 
sont condamnés a un emprisonnement de six mois à deux ans. Id m. 99. 1.

* Des dispositions communes aux mendiants et aux vagabonds 
punissent de deux à cinq ans de prisons ceux qui sont saisis travestis 
d’une manière quelconque ou porteurs d’armes stb. U. o.

6 Les mendiants condamnés aux peines qui précèdent, doivent
être, après l’expiration de ces peines, renvoyés sous la surveillance de
la haute police pour cinq ans au moins et dix ans au plus. Id. m. 100. 1.
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3. Angolországban a csavargókkal követendő eljárást (tramps, 
vagrants) az 1871. évi november havában kibocsátott általános 
rendelet szabályozza. Ezen rendelet szerint a dologbázba való 
bebocsátást tartalmazó intézkedés télen 6 és nyáron 8 órakor 
este lesz hatályos és a benmaradás csak egy éjre terjed.1 A min
denütt szokásos megtisztítás után külön czellába zárják és az 
intézetet másnap délelőtti 11 óráig nem hagyhatja el, köteles 
lévén a kijelölt házi munkát (pl. favágás) elvégezni.1 * 3 Ha ugyan
azon egyén egy hó alatt két ízben jutott az intézetbe (work- 
house), harmadnapig letartóztatható.3 És ezzel megelégszik a 
britt, pedig az összes népek közt legtöbb munkakerülője van. 
Angolországot 30—40,000-nyi csavargó-tömeg zaklatja.4 5

A koldus és csavargó Nagybrittaniában boldogul éli nap
jait, szabadon rendelkezik pénzével, melyet ravaszsággal szer
zett meg, szabad ideje van bőven a büntetőtörvény megsérté
sére. Ily értelemben nyilatkoznak az összes angol szakértők, 
mondván, hogy a csavargó, úgy mint eddig volt, ura a helyzet
nek.6 Az angolok velünk egy úton járnak. A rövid időre elzá
rásnak épen semmi erkölcsi hatása nincs. A szigorral végrehaj
tott kettős represszió nélkül a gazemberek jellemökben megerö- 
síttetnek, erkölcsi lealacsonyodásuknak tág tér nyittatik és sza
porodnak fű módjára.6

1 The order of admission is available for one night only, and does 
not take effect earlier than six in the evening in winter, and eight in 
summer.

a He is placed in a separate cell and is not entitled to descharge 
himself before 11. a. m. the next day, and then only if he has done 
the taskwork breaking stones, picking oakum etc. which has been assi
gned to him. 1871-ki r.

3 In the event of his having become an inmate of the same ward 
twice in one month he may be detained till 9. a. m. of the third day 
after admission. U. o.

4 Différants comtés assayent de diminuer l’armée des vagabonds, 
qui est de 30 à 40,000. Bulletin de la société générale des prisons. 
1887. f. 8. 1.

5 A panasz szavai: «in short, the wagrant is still, as he has ever 
been, master of the position, the scandal and standing difficulty of poor 
law administration».

6 Az angol csavargókat általam fentebb előadottakkal egyértelmű - 
leg jellemzi Foule: «neither hard fare nor imprisonment have a deter-
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A dolog ily állása mellett a britt szakférfiak újabb időben a 
hozandó reformok érdekében hatalmas mozgalmat fejtenek ki, 
követelve a tulajdonképi dologházi intézmény mielőbbi meg
honosítását és szigorúbb hatósági ellenőrzést.1

in .  FEJEZET.

A dologházak alapítása elengedhetlen reformkövetelmény.

A megelőző pontban azt mutattam ki, hogy először bün
tető törvényhozásunk igen könnyen vette a koldulás és csavar
gás repressziójának fontos kérdését, mert eltekintett a büntetés 
szigorától, — megalapítva oly büntetésfokot, melynek épen 
semmi erkölcsi sikere nem lehet, másodszor büntetési rendsze
rünk hézagosságáról győződtünk meg. Az itt jelzett kettős irány
ban kell tehát reformálnunk.

1. A  koldulás és csavargás megfelelő büntetése. 
a) A  csavargást illetőleg a következő módosításokat ajánlom : 
aa) A csavargó — már mint ilyen — egy hótól három hóig 

terjedhető elzárással büntethető.
Ha büntetése kiállása vagy a dologház elhagyása napjától 

számított két év alatt újból csavargáson kapatott — büntetése 
két hótól hat hóig terjedhető elzárás leend.2

bb) A tizenhat évet be nem töltött csavargókra nézve ki
mondandó, hogy elzárással nem büntethetők, hanem első sorban 
a neveltetésük és eltartásukra kötelezettekhez utasítandók, aztán

ring effect upon him now, and the «I don’t care», — or «I wish I were 
dead», — betrays the condition of mind into which he has fallen. The 
poor law. 149. 1. Keserű panaszok a mai rendszer ellen olvashatók még 
«Vallance»-nál «Paper read at the Central Conference of guardians». 1880.

1 A reform lényeges pontjai közé ezeket is felvették : «putting 
vagrancy under the control of the police, making habitual vagrancy a 
penal offence, which would imply the establishment of correctional work- 
houses as part of a new classification o f houses».

a A franczia javaslat ekkép hangzik : «en cas de recidive pour 
vagabondage, commise dans les trois ans qui suiveront la sortie de la 
prison ou de la maison de travail, les récidivistes seront condamnés, 
de six mois à un an d'emprisonnement».

95



16

valamely árvaházba, s csak ha ez sem mehetne, huszadik évök 
betöltéséig, a mennyiben a hadsereg kötelékébe vagy más, javí
tásukat elfogadliatólag előmozdító szolgálatba nem lépnének — 
javítóházba helyezendők el.

b) A koldulás enyhébben büntetendő, mint a csavargás. 
E részben következő módosításokat hozok javaslatba :

aa) A munkaképes egyének, ha szokásos koldusok, tizenöt 
naptól két hóig terjedhető elzárással büntetendők. A franczia 
javaslat is első ízben kisebb büntetést mér a koldusokra, később 
azonban indokolatlanul s a logika megsértésével a csavargókkal 
egyenlő büntetést követel.1

Ha büntetésük kiállása vagy a dologház elhagyása napjától 
két év alatt újból lettek koldulás miatt letartóztatva — bünte
tésük egy hótól két hóig terjedhető elzárás leend.

A franczia javaslat a visszaeső koldusokat ugyanoly csavar
gókkal már egyenlően bünteti.1 2 3

bb) Azon koldusok végül, kik idegen megyékben, vagy vá
rosokban koldulnak : a csavargókkal közös büntetéssel sújtandók.8

2. A dologház rendeltetése. Ha a koldus és csavargó bünte
tését kiállotta, következik az alább meghatározott szabályok 
figyelembe tartásával a dologházban való letartóztatás, mint rend
szerint elengedhetlen következmény.4 * * * Meg kell tehát ismerked-

1 Les vagabonds qui auront été légalement déclarés tel, seront, 
pour ce seul fait, punis de trois à six mois d’emprisonnement. Ellenben 
a koldusokat illetőleg : «toute personne qui aura été trouvée mendiant 
dans un canton, dans une ville poqÿ lesquels il existera un établissement 
public ou privé, pouvant obvier à la mendicité, sera punie d’un mois a 
trois mois d’emprisonnement. Bulletin 11. 1.

a Si, au cas prévu par le présent article, il y a récidive pour 
mendicité, commise dans les trois ans qui suivront la sortie de la prison 
ou de la maison de travail, le récidiviste sera condamné, de six mois 
á un an d’emprisonnement. Id. m. 12. 1.

3 A franczia javaslat ezen osztályú koldusokra szigorúbb büntetést
szab, mint a csavargókra : «si les mendiants d’habitude ont été arrêtés
hors du canton ou de la ville de leur résidence, ils seront punis d’un
emrisonnement de six mois à un an, ils pourront être renvoyés, après 
l ’expiration de leur peine, dans une rnaiBon de travail pour un an au 
moins et deux ans au plus. Visszaesők már egy évtől két évig teijedő
börtönnel bűn tettetnek. 7-d. Bulletin 12. 1.

1 Már az 1810. évi február 6-án tartott parlamenti ülésen Berlier
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nünk a dologház intézményének természetével s felhoznunk 
mindazt, a mi sürgős meghonosítása mellett czáfolhatatlan érvet 
képez.

A dologház oly intézet, melynek alapfeladata figyelmezte
tés, munka és fegyelem segélyével az ott letartóztatott egyének 
erkölcsi megjavítása, vallásos érzelmük emelése és közveszélyes 
életmódjukba való visszaeséstől megóvása.

A dologházakba tehát nem azért zárjuk he a csavargókat 
és társaikat, hogy a társadalomra nézve egy időre kártékonyakká 
lenni szűnjenek meg, de azért, hogy jellemükön változtassunk, 
belőlök használható munkásokat idomítsunk, a dologháznak a 
szó szoros értelmében javító-intézetnek kell lennie.

A dologházak létezésének ténye, az ott uralkodó kérlelhet- 
len szigor megismerése ; számos egyénnél, kik most boldogok
nak érzik magokat, hogy az év zord szakában börtöneink és fog
házainkban nyernek ellátást — megfélemlítő hatást fog gyako
rolni. A dologház ily értelmű felfogása a vonatkozó britt tör
vényben is nyer kifejezést,1 bár nem felel meg a szerencsétlen 
gyakorlat a törvény szellemének. A benső házi élet, az elbánás 
és rendtartás hasonlít a német dologházakéhoz. De a felvétel 
«Ive egészen helytelen, mert míg a német csavargó, vagy kéjnő 
hatósági kényszer alapján jut ide, az angol nyomorgó saját el
határozása folytán kerül az ideiglenes fogságba, melytől rend
szerint önelhatározásából szabadul meg.

A dologház azon egyedüli eszköz, mely alkalmas a csavar
gás és koldulás elnyomására. Ezen intézménynyel lehetetlenné 
fogjuk tenni a csavargást, mert hogy megélhessen a dologkerülő, 
kényszerítjük munkára és ha az intézetből kieresztjük, azontúl 
is van módunkban kényszeríteni őt arra, hogy becsületes mun-

államtanácsos így szólott: «que serait ce qu’un emprisonnement de 
quelques mois, si le vagabond était ensuite purement et simplement 
réplacé dans la société à laquelle ü n’offrirait ancune garantie?»

1 A britt 1839-ki törvény így határozza meg intézményünk felada
tá t: «the rules which we have issued are of two classes: those which 
are necessary to the maintenance of good order, — and those which 
are necessary in order that these establislements may not be alms
houses but workhouses in the proper meaning of the term, and may pro
duce the results which the legislature intended.
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kával keresse kenyerét. De a tartózkodási helyet nem szabad 
hatóságilag megszabni, hogy mindenik oly helyre jusson, hol 
képes leend érvényesíteni munkaképességét.

Hiszem, hogy a dologházak az itt jelzett nehéz feladatnak 
meg fognak felelni,1 ha e dolgozat második részében megállapí
tott elvek értelmében fognak működni. E helyütt csak annak 
megjegyzésére szorítkozom, hogy ha azt akarjuk, mikép a dolog
házak feladatuknak megfelelhessenek, sok kérdésnél nem sza
bad a németek példáját követnünk, kik a dologházak egyöntetű 
eljárását mellőzik. Nem szabad megengedni, hogy az egyik eny
hébb vagy kivételesebb legyen, mint a másik, mert a rutiniro- 
zott csavargó be fogja barangolni az egész országot, ügyesen 
kerüli ki a mieinknél jobb rendőrség szemét is, s ha belefáradt 
ocsmány életrendszerébe, hogy egy időre nyugalmat és eltartást 
biztosíthasson magának, azon hely hatóságának adja meg ma
gát, a hol jobb dolga lesz, és ugyanazon gonosztevő számtalan
szor ugyanazon dologház terhére fog esni, melynek oly sokszor 
volt már lakója.

A dologház, mint nálunk egészen új intézmény meghono
sításának ügyét tárgyalva, igen nyomós kérdésekre szükséges, 
megfelelnünk.

Első nagyérdekü kérdésünk a csavargók és koldusok szá
mának kimutatása. Miután azonban a koldusok összeírásával 
még senki sem gondolt és a közigazgatási hatóságok az általok 
megbüntetett csavargókról külön kimutatást nem vezetnek : saj
nálatomra ezúttal nem vagyok képes e néposztály tagjait két
ségtelen alapossággal számszerűleg kimutatni. Megközelítőleg 
azonban Magyarországban a belhoni csavargók száma 5000-re 
tehető, de ezen számhoz legalább 3000 idegen csavargó hozzá
adandó. Koldusaink és csavargóink számát illetőleg némi adatul 
szolgálhat a közbiztonság elleni kihágás miatt jogerejüleg elítél
tek száma, mely 1885-ben 18,387-re emelkedett.® Ha a dél
német államok lakosságát s az ottani gazdászati viszonyokat, a. 1 2

1 A «société générale des prisons» javaslatának tárgyalása alkal
mával (1887) Petit is ekkép nyilatkozott: «quant aux condamnés, qui 
y auraient passé au minimum une année, ils en sortiraient, les uns cor
rigés, les autres résolus à éviter d’y revenir.»

2 Magyar statistikai évkönyv. 1888. VIII. f. 200. 1.
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népműveltséget, a rendőri szolgálatot és a represszió elveit össze
hasonlítjuk az itteniekkel, okvetlenül el kell arra készülve len
nünk, hogy legalább annyi egyént keilend dologházakba elhe
lyeznünk, mint a mennyit azon államok tartóztatnak le.1

A csavargók és koldusok eltartása egy napra mennyibe 
kerül, igen könnyű kiszámítani, ha előzetesen az étkezések 
száma és az ételnemek s azok mennyisége megvan állapítva. 
E kérdéssel alább fogok még foglalkozni.

Nyílt kérdés marad, mennyibe kerül a dologházak felállí
tása és első berendezése.

A dolgházak számát illetőleg, egyelőre elegendőnek találom 
három ily intézetnek berendezését ; egyet nők és kettőt férfiak 
számára.

A koldusok és csavargók azon része, mely dologházba jut, 
minden produktív munkát sikerrel képes teljesíteni. Minthogy 
pedig — mint alább kimutatom — nálunk bőven jut ezek szá
mára munka : az eltartás költségeinek fedezése nem fog a köz
pénztár terhére esni. A német szakértők a szerzőhöz intézett 
nyilatkozatai azt tartalmazzák, hogy a munkaképes csavargók 
és koldusok minden ipari munkát képesek elvégezni. Az angol 
« pauper »-t is úgyismerik, mint a ki minden munkára képes.

Robin, ki megalkotója a többször idézett franczia javaslat
nak, alapos kutatások nyomán és meghallgatva a német, hol
landi és svájczi szakértőket, azt tapasztalta, hogy ezen egyé
nek, ha szigorú fegyelem alá jutnak, helyesen teljesítik felada
tukat.2

Nem kell tehát mostani szerény pénzügyi helyzetünk mel
lett sem félni a különben is csak átmeneti kiadásoktól. Egyszer
smind azonban e helyütt apellálunk első sorban anyagi támo

1 Poroszország kivételével, a többi országok lakossága 1880-ban 
17.954,950 volt, 1883-ban pedig ugyanott 4000 egyént zártak el dolog
házakba. És ugyanazon évben Poroszország dologházai 23,000 egyént 
fogadtak be. Stat. Jahrbuch für das deutsche Reich. 5. Jahrgang. 1884.

* «Ces hommes — mondják a svájczi dologházak igazgatói — livrés 
à eux-mêmes sont incapables d’un travail régulier et soutenu, parce 
qu’ils en ont depuis longtemps perdu l’habitude, mais une fois, entrés 
à la colonie ils se soumettent à la règle de l’établissement et travail
lent bien.» L. id. Bulletin. 15. 1.
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gatásra képes kath. főpapságunk keresztény szeretetére, mely 
nem engedheti meg azt, hogy annyi ezer keresztény az Isten 
Könyvének ismerete és a vallás gyakorlata nélkül tévelyegjen. 
Itt egy fontos társadalmi kérdéssel állunk szemben, melynél a 
közvetlenül érdekelt társadalom nagylelkű tagjai kell, hogy az 
államhatalom által hozandó áldozatokban részt vegyenek. A jövő 
forradalmárainak táborát megsemmisíteni mindazok érdeke, kik 
legtöbbet vesztenek majd a csatában.

Figyelmeztetnem kell továbbá arra, hogy a koldusok és 
csavargók nagy tömegét valamely formában mégis csak táplálja 
folytonosan a társadalom. Ha dologházakba helyezzük őket, a 
pénz nem az ő zsebökbe és innét a korcsmáros zsebébe fog be
folyni, hanem a dologház pénztára veszi át, mely csak ideigle
nesen fogja őket táplálni, s aztán gondoskodnak önmagokról.

Az állam financziális érdekét véve figyelembe, utalok arra, 
hogy a koldusok és csavargók számának szaporodásával, tete
mesen emelkedik az állam évi rendes kiadása, ha ellenben intéz
ményünk működése tetemesen fogja ez egyének számát leszál
lítani — kevesebb lesz az állam kiadása is. Az első beruházás 
költsége sem lesz tetemes, ha kerülve minden fényűzést, olcsó 
s mégis a czélnak megfelelő épületeket emelendünk.

De igen lényeges érdek itt a társadalom biztonságának 
emelkedése, mely intézményünk működésének természetes folyo
mánya. A koldulás- és csavargásért megbüntettek száma Yand 
kantonban 1880 és 1886 közt felére szállt alább.1

Ellenben Francziaországban, hol intézményünk még csak a 
jövő kérdése, a koldulás- és csavargásért elítéltek száma feltűnően 
növekszik, és ez egyik döntő oka annak, hogy a «société géné
rale de prisons» oly annyira sürgeti a dologházak szervezését.1 2

1 En effet, la statistique des condamnations dans le canton de 
Vaud, pour cette catégorie de condamnés, établis qu’en 1889, époque 
où les condamnations avaient atteint le chiffre le plus élevé, le nombre 
des condamnés pour vagabondage, mendicité et abandon de famille 
était de 178, et qu’en 1886. il est descendu à 71 — mondja Robin.

2 Pour comprendre à quel point la réforme que notre projet a en 
vue est indispensable, il n’y a qu’à voir avec quelle effrayante rapidité 
monte, en cette matière le flot de la récidive. En 1874. les récidivistes 
condamnés pour vagabondage et mendicité étaient au nombre de 10,767 ; 
en 1884. ils s’élevaient à 18,674. Bulletin 20. 1.

100



21

Mindezeknél fogva melegen és a meggyőződés teljes erejé
vel ajánlom a dologház intézményének mielőbbi életbeléptetését.

IV. FEJEZET.

Az iszákosokkal szemben követendő eljárás törvénye.

A közönséges iszákosok korunkban számos nemzetnél a 
csavargókkal, koldusokkal prostituáltakkal stb. egyaránt kerül
nek dologházakba.1 Poroszországban, Svédországban, Dániában 
és az északamerikai Unió előkelőbb államaiban is ily sors éri az 
iszákosokat.

Bergeron 1871 -ki, az «Akadémie de médécine»-hez benyúj
tott nagybecsű jelentésében a franczia büntető rendszernek oly 
kiegészítését hozza javaslatba, melynél fogva az iszákosok spe- 
cziális intézetekben helyeztetnének el, mint az Észak-Ameriká
ban történik.1 2 3 * * * * Itt aztán az iszákos, akár mint fogoly, vagy mint 
egyszerű menház lakó, az orvos hatósága alatt állana, ki er
kölcsi, majd higiénikus irányban teljesítené a javítás munká
ját.8 Ezen rendszert tényleg alkalmazzák Amerikában az «Ine
briates asylums» alakjában.

Amerikában egyébként az asylumoknak két faját alapítot
ták ; az egyik osztályba saját elhatározásából jut az iszákos, a 
másik kategóriába pedig letartóztatás utján. «Brooklyn»-ban és

1 Bogues and vagabonds, stubborn children, common drunkards-, 
night walkers, brawlers, persons who neglect their families, frequenters 
oj taverns and gaming houses, and common pipers and fiddlers may 
be upon conviction, committed in the house of correction, — t. i. Ameri
kában. Pipers and fiddlers act. Massachussets. Úgy 1. T. W. Fouie. The 
poor law. 1881. 50. 1.

2 Qu’il soit spécifié par la loi française, que tout ivrogne condamné 
soit pour simple ivresse, soit pour crime ou délit commis en état d’ivresse, 
sera dirigé sur un établissement spécial. Bulletin de l’Académie de Mé
decine. 1871 deczember 31. sz.

3 II y serait soumis soit comme prisonnier, soit comme pension
naire, selon la gravité de l’acte commis, sous la direction exclusive des
médecins, à un traitement morale et hygiénique, qui ne réussirait peut-
être pas à l’égard des buveurs endurcis, mais qui ne serait sans effet
sur les autres. U. o.
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Chicagóban van ez utóbbi osztályba tartozó menház ; amaz 1868 
április 30-án, a chicagói 1867 február 16-án, törvényhozási ren
delkezés folytán, alapíttatott. Ide azon egyének jutnak, kik 
iszákosság vágj’ részeg állapotban elkövetett bűncselekmények 
miatt dologházba elzárandók lettek volna.1 Az eltartás költ
sége nem sokkal magasabb annál, mely a fogházban vagy do
logházban fizetendő lenne. Ezen menházakban a letartóztatot
tak idejüket munkával kötelesek eltölteni, — szigorúan tiltat- 
ván mindennemű szeszes ital élvezete.

A czél azonban az által van itt eltévesztve, hogy csak há
rom hóig maradhatnak az intézetben a javítandók ; így tehát 
a javítás munkája kell, hogy befejezetlen maradjon.

Azon menházakról, melyekbe saját elhatározásukból jutnak 
az iszákosok, itt nem szólok, mert bennünket e helyütt csakis 
a kényszer alkalmazásának rendszere érdekel.

Kérdés már most az, mily rendszert kövessen a magyar 
törvényhozó az iszákosok nagy osztályával szemben ? Hogy mik 
a mértékletlenség elnyomásának megengedett és czélszerti ál
lami és társadalmi eszközei: erről beható felvilágosítást ad 
egy másik, csakis ez ügygyei foglalkozó munkám,2 — e helyütt 
tehát egyedül arról szólhatunk, nyissuk-e ki, esetleg az alábbi 
elvek értelmében alapítandó dologházaink ajtait a szokásos iszá
kosok előtt is ? Az én véleményem az, hogy az állam teljesítette 
a represszióra nézve feladatát azon törvényével, melynél fogva 
magát a részeg állapotot bünteti meg. Mely elvet azonban, sajnos, 
büntető-törvénykönyvünk nem ismer s e részben is intézkedni 
kellene. A részeget, már mint ilyet büntessük szabadságvesztés
sel, de ha büntetését kiállotta, szabadon kell ét bocsátanunk. 
Igaz, a dologház hatalmas eszköze a mértékletesség előmozdítá
sának, mert ha három évig ott tartják a javítandót a nélkül, 
hogy egyszer is kapott volna bármely szeszes italt, — ha ily 
hosszú megtartózkodás sem képes az ivási szokást elenyész-

1 Ils reçoivent les individus destinés à être renfernés dans les 
maisons de correction pour intempérance, ivrognerie, on pour contre- 
ventions ou délits commis sous l’influence de l’ivresse. Edmond Ber
trand. Essai sur l’intempérance 337. 1.

* Az iszákosság. Annak befolyása a társadalom életrendjére, és az 
ellene való védelem irányelvei. Budapest 1891.
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betűi, — ily egyénnél nincs mentség többé! Itt minden gyógyítás, 
m inden  erkölcsi, vagy higiénikus befolyás haszontalan munka 
m ár. Alapítandó dologházaink amúgy is telve lesznek az alsóbb, 
veszélyes néposztályok iszákosaival, mert minden koldus, csa
vargó és más munkakerülő egyszersmind iszákos. De magát az 
iszákost, mint ilyent, nem ajánlhatnám dologházba elzárni. 
Vájjon a polgári szabadság szempontjából megengedhető lenne-e 
"hazánkban az, hogy a vagyonos földbirtokost, a papot, bírót, 
katonát, előkelő családok leányait együvé zárnók a rongyokba 
burkolt, emberi méltóságból végkép kivetkőzött, minden nemest 
megvető, a társadalmi renddel halálos harczban álló csavargó
val és testileg is megmételyezedett kóbor kéjnővel? Nem, azt 
nem tehetjük. Vannak más eszközök, melyekhez szabad és ta
nácsos folyamodni. Ilyenek a többi közt az iszákosok gyógyhá- 
zai ; de ezek nem fogházak, sem pedig kényszer dologházak, 
hanem valóságos gyógyintézetek, melyek erkölcsi, vallásos és 
higiénikus eszközökkel szüntetnek meg bűnös szokásokat. Ha 
büntetésöket kiállották, jussanak ide szokásos iszákosaink, — 
egészen más itt a fegyelem és házi rend, mint a dologházakban, 
mert máskép kell bánni betegekkel és gyöngékkel, mint gonosz
tevőkkel.

Angolországban a mértékletességi egyesületek eddig s csak 
nők részére 22 ily menházat alapítottak, melyek telve vannak 
gazdag családok leányaival s a többiek : művelt osztályú és gaz
dag férfiakkal. Ez intézetekről azonban, mert körünk határán 
kívül esnek, itt közelebbről nem nyilatkozhatom.

Már megjegyeztem, hogy telve lesznek dologházaink iszá
kosokkal, s itt a mai európai dologházi rendszert és gyakorlatot 
meg kell előznünk, mert elegendő gondot társadalmunk ezen 
betegeire nem fordít. A pap és tanító feladata lesz gyöngéd, 
meggyőző ráhatással akkép megváltoztatni a dologházakban el
helyezett ifjabb javítandók jellemét, hogy a leczke irtózatot kelt
sen bennök a szeszes italok iránt. Gondos oktatás, mértékletes
ségi iratok terjesztése, szigorú ellenőrzés, szeszes italok tökéle
tes mellőzése stb. megválasztandó eszközök. Az intézet orvosának 
hivatása lesz nemcsak tiltani a szeszes italok élvezetét, de az 
alkoholizmus veszélyeit kitárni a gondozása alatt levők előtt. 
Mindez még nem történik az európai dologházakban, melyek
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némelyike a javult dologházbelieknek jutalomkép a sör- sőt. 
pálinkaivást engedi meg. Haszontalan eljárás !

Az iszákosság ellen minden megengedett fegyverrel küzde- 
nünk kell, de a józan határt soha sem tanácsos átlépni. A szeszes 
italok mértékletlen élvezete folytán, saját és családjuk ügyeit, 
folytonosan ellátni nem képes egyének letartóztatása és dolog- 
házakba való elzárásában az egyéni szabadság súlyos megsérté
sét szemléli a jeles Bertrand is.1

■u

1 Permettre soit à l’autorité, soit à des parents, à des amis, de 
faire détenir et sequestrer des individus, devenus incapables, par suite 
de l’usage fréquent et excessif des liqueurs enivrantes, de se diriger et 
de soigner continuellement leurs affaires et celles de la famille, — 
c’est ne tenir aucun compte de la notion de la liberté individuelle et 
des conditions auxquelles le législateur consent et peut consentir à. 
l’internement d’un membre de la société. Edmond Bertrand. Id. m. 340. L
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MÁSODIK KÉSZ.

A DOLOGHÁZ SZERVEZETE É S MŰKÖDÉSÉ VEK R E N D JE .

I. FEJEZET.

Az alapítás helye és az intézet terjedelme.

1. A hely feltételei. A hely, melyen dologház alapítandó, 
három lényeges érdeknek kell, hogy megfelelő legyen. Az intézet 
rendeltetése, a higiénia követelményei és a fináncziális szem
pont egyaránt latba veendő. Eégi elhagyott kolostoraink ugyan 
bőven vannak, melyek csekély költséggel dologházakká beren- 
dezhetők volnának. A németek nagyobbára ezen expedienshez 
folyamodtak, felhasználva különösen az elhagyott várakat. Igen 
csekély számú oly dologházakkal találkozunk Németországban, 
melyek már eredetileg ezen czélból emeltettek volna. És helyes 
eljárás ez ? Csak azon egy esetben elfogadható, ha az olcsó be
rendezés mellett, meg van felelve a fent jelzett három érdek
nek. Azonban a régi kolostorok és várak rendszerint oly helye
ken emeltettek, melyek a mi feltételeinkkel egyenes ellentétben 
állanak.

A dologházak oly helyeken alapítandók, hol munkaerő 
hiánya fordul elő, hol télen és nyáron egyaránt lehetséges a ja
vítandók folytonos elfoglalkodtatása. Nagy és kis városok szom
szédsága egyaránt mellőzendő ; amazoké, mert a külső munká
nál megvan nehezítve az ellenőrzés, mert drága a piacz, közel 
van az elvetemült néposztályok hadserege, melyhez szívesen 
csatlakoznak embereink, mert megkönnyítik a megszökést, — 
az utóbbiaké, mert nem biztosítanak elegendő belső téli mun
kát. Ellenben virágzó középnagyságú városok szomszédsága 
rendkívül előnyös, mert itt a munkaerőnek bőven lesz piacza, 
az intézetek fentartása kevésbbé költséges, és megvan könnyítve 
a javítandók magán házaknál való alkalmazása. így pl. Kassa 
szomszédságában alapított női dologház legalább 60 nőnek
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bőven nyújtana mosás és vasalási, úgy fehérnemű készítési 
munkát.1

Alább kimerítően ki fogom mutatni azt, milyen munka
ágakhoz keilend nálunk folyamodni. Az alapítás helyéül válasz
tandó városok közül Kassa, Eger, Kolozsvár, Kecskemét, S.-A.- 
Ujhely azok, melyek okvetlenül figyelembe veendők lesznek. Itt 
ipari és földmivelési munka nem fog hiányozni. A németországi 
szakértők is szerzőhöz intézett feleleteikben, egyhangúlag oda 
nyilatkoznak, hogy nagy városok mellőzendők s oly helyek vá
lasztandók meg, hol elegendő munka s különösen földművelési 
munka kínálkozik.2

Ha az itt ajánlott elvet fogadjuk el, kettős iránynak felelünk 
meg ; először előmozdítjuk az intézet javításra irányuló felada
tát, mert a folytonos és jól díjazott munka felébreszti a javítan
dók munkakedvét, csak így szakíthatnak a renyhe élet szokásá
val, — aztán megkönnyítjük az állam pénzügyi érdekét, mert 
alig fog kelleni a dologházak fentartására költekeznie.

A hely egészségi viszonyaira nagy súly fektetendő, hogy 
majd úgy ne járjunk, mint az olaszok, kiknek a hely egészség
veszélyes voltánál fogva, nagy költséggel emelt nehány dolog
házat ki kellett üríteniök.

2. A dologházak terjedelme. Miután a dologház — mint 
láttuk már — valóságos javító-intézet rendeltetésével bir, s így 
olyannak kell lennie a közvetlen vezetésnek, hogy az minden 
elhelyezett személyi tulajdonai szerint bánjék el a javítandók-

1 Kottenburg melletti dologház 30 nőt állandóan foglalkoztat ekkép, 
pedig a forgalom aránylag Kassával szemben igen csekély.

* Tost dologbáza igazgatósága ezeket mondja : «Arbeitshäuser sollen 
in der Nähe nicht zu grosser Städte und namentlich da errichtet wer
den, wo Mangel an Arbeitskräften im landwirtlisckaftlicken Betriebe vor
handen. Direction des Arbeitshauses zu Tost 3903/1888. sz. vélemény.

A szászországi Dreissigacker melletti dologház igazgatósága : «wir 
würden rathen das Arbeitshaus in einer Gegend von grossen Ackerbau 
anzulegen, indem die Corrigenden am besten dazu zu verwenden sind. 
615/1888. d. Reg. szám a. kelt válasz.

Württembergből ezt írják: «die Gründung in einer Gegend, wo die 
Eingewiesenen mit Feldarbeit beschäftigt werden können, dürfte vor
zuziehen sein. Insbesondere dürfte die Nähe von grossen Städten für 
Weiber gefährlich werden.
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Ital, hogy képes legyen a tökéletes ellenőrzésre és megtelő czél- 
irányos és öntudatos javításra : azon kérdés, hány javítandót 
helyezünk el egy dologházba, rendkívül érdekel bennünket. Ha 
kis számú javítandókat fogad be az intézet, haszontalanul köl
tekezünk a vezetés tisztviselőire, kiknek nincs munkájuk, és egy 
dologház helyett kettőt, sőt hármat kellene emelnünk, ha pedig 
túlnagy számra van a dologház berendezve, — elmarad az er
kölcsi siker. E kérdésnél sem az angolok, sem pedig a németek 
rendszerét nem fogadhatom el.

Mindkét nemzet azon hibába esett, hogy túltömte dologhá
zait. Vannak oly dologházak Németországban, melyek 1000-nél 
több egyént is befogadnak. Az angolok pedig még terjedelme
sebb dologházakat alapítottak és napjainkban dologházaink nagy 
része félig üresen áll. Ennek aztán az a következménye, hogy a 
számos nagy kiterjedésű dologház igen költséges tisztviselői 
kart vesz igénybe. Az angolok dologházi tisztviselőiknek éven- 
kint többet, mint 12.000,000 forintot fizetnek.1 1)e a második 
nagy hátrány az, hogy a német dologházak lakóinak nagy része 
javíttatlanul hagyja el az intézetet, minek egyik kardinális oka 
az intézetek túltömöttsége.

Kérdés tehát, mily terjedelemben alapítsuk mi dologházaiu- 
kat ? Itt két momentum közt kell különbséget tennünk ; az egyik 
a javítandók abszolút száma, a másik a felveendők száma.

Az első kérdést illetőleg az az irányadó elv, hogy a dolog
házakba a javítandók csupán oly száma nyerjen elhelyezést, 
mely lehetővé teszi, minden benlakó alapos megismerését. Do
logházakat továbbá csak a szükség mértéke szerint kell ala
pítani.

Az abszolút számot illetőleg, melyen túl a dologház lakóit 
nem helyezhetjük el, számszerűleg is meg lehet határozni. En 
azt hiszem, hogy 500 léleknél több egy dologházban nem he
lyezhető el sikerrel.

A német szakértők véleménye e részben eltérő, a mennyi
ben 80—1000-ig mennek az elhelyezendők számára nézve.

1 Thus the salaries and rations of officers is considerably over a 
million, whil the total maintenance of indoor paupers is only abont 
l3/« millions. Fowle. Id. m. 141. 1.
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Winzingeroda nem barátja az igen terjedelmes dologhá
zaknak.1

Az egyes dologházak igazgatói már meghatározzák az abszo
lút számot.1 2

Ha azonban a benlakók számának végső határát megalapí
tottuk is, ez a felvételnél változást szenvedhet annyiban, hogy 
kisebb lesz a felveendők száma akkor, ha valamennyi folytono
san elegendő munkával nem lenne ellátható.3

Igaz, az itt kifejtett rendszabály pénzügyileg nagy áldoza
tot fog igényelni, azzal szemben, ha egyszer annyi egyént he
lyeznénk el egy dologházba, de annál becsesebb lesz az er
kölcsi siker, melyre biztosabban számíthatni.

H. FEJEZET.

Á fentartás költségei.

Ha az állam az intézet felállitási és berendezési költségeit 
fedezte, következik a dologház fennállási költségeiről való gon
doskodás. Az intézet közvetlen igazgatása, könyvtár, épületek 
fentartása (kis építkezések, javítások, tisztán tartás, tűzkár elleni 
biztosítás), házi inventárium beszerzése és biztosítása, a házi

1 Jedes Arbeitshaus nur für eine solche, niemals zu überschrei
tende Anzahl von Corrigenden einzurichten, dass es den Anstaltsbeam
ten möglich ist, jeden enzelnen Corrigenden während seines Aufenthal
tes im Arbeitshause ganz genau kennen zu lernen. Die deutschen Ar
beitshäuser.

2 Eottenburg igazgatója szerző kérdésére így nyilatkozik : «ein 
Muster-Arheitshaus kann höchstens 80 Corrigenden empfangen. Bei 
grösseren Anstalten ist genügende Aufsicht und Beschäftigung nicht mehr 
möglich.»

A legújabb szervezetű Tost melletti dologház igazgatója 1000 egyén 
befogadását is megengedi: «die hiesige Anstalt, welche nach dem neue
sten Stil eingerichtet, hat eine etatsmässige Belegungsfähigkeit von 900 
Köpfen, kann jedoch auch für 1000 Köpfe Raum bieten.» Id. f.

A «Dreissigacker» nevű dologház igazgatóságának véleménye ez : «ein 
Muster-Arbeitshaus kann gegen 500 Corrigenden aufnehmen.» Id. f.

s Es dürfte jedoch in erster Linie zu berücksichtigen sein, ob die 
Häuslinge auch mit Nutzen sämmtlich beschäftigt werden können — 
mondja Tost dologházának igazgatója.
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gazdaság kiadásai (mezei és kerti szerek, magvak beszerzése), a 
javítandók rendes élelmezése, gyógyszerek és betegápolás, ruhá
zat, fehérnemű, fűtés, világítás, temetések, elszállítások költsé
geinek fedezése.

Mindezek azonban idővel nem fogják az állampénztárt ter
helni. A dologházaknak arra kell törekedniök, hogy az itt rész
letezett s különösen az intézet lakói által okozott költségeket 
saját erejükből fedezzék. Csak a mennyiben ez nem menne, kö
vetkezik az államsegély, mindaddig kizárólagos forrás, míg 
nemes lelkű alapítványok nem jönnek segítségünkre. Ez intéze
tek kiadása tetemes, emeli már a közvetlen igazgatás képviselői
nek tekintélyes díjazása. Súlyos pénzügyi helyzet akkor állhat 
be, ha a dologházak lakóinak száma nagy mérvben növekszik 
és ezzel nem egyenes arányban emelkednék az intézetek saját 
jövedelme. E baj azonban kikerülhető, ha az intézetek vezetői 
gondoskodni fognak arról, hogy a javítandók munkaereje men
tői kisebb mértékben a benső házi munkára fordíttassék.

A vállalkozók által adandó s jól díjazott munkát kell keres
niük, s így megmentik az állampénztárt sok tehertől. Lényeg 
tehát az, hogy ügyes vezetésre bizassék a munkaszerzés. A do
logházak lakóinak nagymérvű szaporodása szakában feladata 
lesz az intézetek vezetésének a kiadásokat a legszükségesebb mér
tékig leszállítani.

Igen fontos itt az a kérdés, mennyibe kerül naponta egy 
letartóztatott ellátása ? Az élelmezésről alább fogok értekezni. 
A német dologházakban igen eltérő tételekkel találkozunk. 
A Meiningen melletti «Dreissigacker» dologházának igazgató
sága írja, hogy legfeljebb 35 fillér költhető egy fejre naponta.1

Poroszország egyik legjelesebb dologházának (Tost) igazga
tósága 1888—1889. évre átlag 900 fejet véve alapul, a letartóz
tatottak normális élelmezési költségét 96,400 márkára teszi, mely 
összegből a mi pénzünk szerint egy napra egy fejre csak 17'6 
krajczár esik. Ott pedig drágábbak a piaczi viszonyok, mint 
nálunk.2 •

•1 Die Verköstigung der Oorrigenden darf täglich à Person mit 
Brod nicht über 35 Pfennige kosten. 1888 május 7-ki értesítés a szerzőhöz.

* Normal Beköstigung der Arbeitshäuslinge beträgt 96,400 Mark
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Winzingeroda megközelítő számítása szerint az összes ném et 
birodalmi dologházakban átlag egy letartóztatott egynapi eltar
tási költsége, levonva a munkaszerzemény díját, 50 fillér vagyis 
35 krajczárra tehető.1

Annyi azonban bizonyos, hogy a dologházi szigorú és ren
des életmód mellett őrzött munkakerülők nagyobb összegeket 
csikarnak ki a társadalomtól, mint a mely összeget itt költünk 
el rájok.

III. FEJEZET.

Az igazgatás.

A közvetlen igazgatás az intézet saját tisztikara által telje- 
síttetik. A nagyobb szabású s minta-intézet hatósági szervezete 
következő legyen :

1. Az intézet első tisztviselője az igazgató, kinek hatáskörét 
véve figyelembe, okvetlenül jogásznak kell lenni. Ő vezeti az 
intézet igazgatóságát, megóvja a rendet és fegyelmet. Vala
mennyi tisztviselő neki legyen alárendelve. Az igazgató hatás
köre igen tág, mindennek, a mi az intézetben történik, az 5 
tudtával kell történnie. Fontos ügyek megbeszélése végett, 
milyenek : élelmezés, ruházat, nagyobb kihágások megtorlása, 
javítandók erkölcsi állapota stb., havonként legalább egyszer 
köteles legyen tanácskozásra összehívni a főtisztviselőket. 
De az ily gyűlések csakis tanácsadó jelleggel bírhatnak, mert 
az intézkedés minden irányban az igazgató joga, a ki minden 
rendelkezésért maga felelős. Az igazgató az intézet lelke. A bű
nös cselekmények elkövetésének megelőzése fő-fő gondjai közé 
tartozik. E végből s a rend fentartása czéljából naponta fogad 
jelentéseket, és bizonytalan napokon és órákban látogassa meg 
a háló- és munkahelyiségeket. A javítandókat behatóan kell

(eine durchschnittliche Belegungsstärke von 900 Köpfen). L. Etat für das 
Arbeitshaus zu Tost pro 1888/89. Hivatalos adat.

1 Im Allgemeinen dürfte man annehmen können, das in Durch
schnitt sich nach Abrechnung des Arbeitsverdienstes die Unterhaltungs
kosten für jeden Corrigenden auf den Tag auf etwa 50 Pfennige belaufen 
werden. Id. m. 32. 1.
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testileg megvizsgálnia és a netalán náluk talált veszélyes eszkö
zöket tölök elvétetnie.

Ha az igazgató és a lelkész, vagy az orvos közt véleménykü
lönbség áll fenn, addig, míg a felsőbb hatóság nem határoz, a 
közegészségi kérdések kivételével, valamennyire nézve az ő véle
ményének kell döntőnek lennie.

Az alsó közegekkel szemben ő gyakorolja a fegyelmi ható
ságot, melynek eszközei: intés, feddés és csekély összegig(10frt) 
terjedhető pénzbüntetés. Ha az ő fegyelmi büntetései hatályta
lanok volnának, a felsőbb hatóságnál tegyen jelentést.

2. A többi főtisztviselők :
a) A pénztárnok, ki a pénztárt kezeli és vezeti a számadá

sokat. Ez köteles legyen biztosítékot letenni.
b) A  gazda-felügyelő feladata a háztartás vezetése.
c) A munkafelügyelö hatásköre a belső és külső munkák 

fölötti felügyelet gyakorlása és a szükséges külső munkák biz
tosítása.

d) A titkár kötelessége az irodai teendők teljesítése.
e) A lelkész és orvos teendőiről alább lesz szó.
3. A z alsóbb rangú és elengedhetlen közegek ezek :
a) Egy házatya, ki a javítandók fölött a közvetlen felügye

letet gyakorolja, a ruházat, ágynemüek stb. képezik ellenőrzése 
tárgyát.

b) Egy őrvezető, kinek alárendelteinek a megfelelő számú 
őrök.

c) Egy művezető, a ki a munkafelügyelö alatt ügyel a munka 
szabatos elvégzésére, gondozza a műeszközöket stb.

d) Egy vagy több tanító, az elemi oktatás teljesítése végett.
e) A kapus, a dologház első rendőri szeme. 0 az első, kinek 

minden gyanúst, mi a ház biztonságát veszélyeztetné, észre- 
vennie és erről jelentést kell tennie. Feladata lesz a bejövő és 
kimenő, gyanúsaknak látszó egyének megmotozása, minden til
tott dolog elvétele stb.

4. Magától értetődik, hogy a női dologház lakóival való 
folytonos és közvetlen érintkezés és felügyelet, csakis nőkre ru
házható. Férfi közeg lesz az igazgató, orvos és lelkész.

Az egyes közegek szolgálati utasításai, hol intézményünk 
fennáll, minucziózus alapossággal vannak megállapítva. A nénié
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tek szolgálati szabályzatai utánzásra méltók. Hasonlólag az a n 
gol workhouses szolgálati utasitásai a legcsekélyebb részletekig 
ki vannak fejtve. A porosz elvet, melynélfogva a közvetlen igaz
gatás összes közegeinek az igazgatótól kezdve az utolsó ő rig  
nyugdijra igénynyel biró katonai személyeknek kell lenniök,1 a z  
intézet rendeltetésével össze nem férőnek tekintem, s különösen 
az intézet vezetését sohsem biznám katonára. Alapos jogi isme
reteket nélkülöző tisztviselő sohsem lesz képes a vezetői tiszt 
sokoldalú feladatának megfelelni. A katonai erély, bátorság, szi
gor és rendszeretet az igazgató tulajdonainak csak egy részét 
képezik.

A tisztviselők jogai között igen lényeges a fegyverhasználat 
joga. Ennek esete beállott :

a j  ha valamely letartóztatott az intézet tisztviselőjenek sze
mélyét támadja meg,

b)  ha valamely meghagyásnak, vagy
c) futás közben történt elfogatásnál tettleg vagy veszélyes 

fenyegetéssel ellenszegül.1 2
A főfelügyeletet illetőleg, miután a csavargás és koldulás, 

mint a közbiztonság veszélyeztetője ellen, a közigazgatás van 
hivatva küzdeni, mely a veszély ethikai és gazdászati jelentő
sége szerint önálló rendőri jogot alapított már meg: a német 
birodalom államaiban a dologházak a belügyminisztérium főha
tósága alá helyeztettek. A szakszerű felügyelet pedig akkép esz
közöltetik, hogy ezen minisztérium kebelében specziális köz
ponti főfelügyelői hivatalt rendszeresítettek.

1 Die unmittelbare Leitung der Arbeitshäuser ist in Preussen durch
weg militair-versorgungsberechtigten Personen anvertraut stb. L. von 
Wintringeroda Knorr.-Die deutschen Arbeitshäuser. 1885. 3. 1.

2 A porosz jog idevágó része így hangzik : «die Beamten sind 
befugt, bei Ausübung ihres Dienstes von den ihnen anvertrauten Waf
fen gegen die Häuslinge Gebrauch zu machen : 1. wenn ein Angriff an 
ihre Person erfolgt, oder wenn sie mit einem solchen Angriffe bedroht 
werden ; 2. wenn ein Corrigende sich der Befolgung der an ihn ein
gegangenen Aufforderungen, oder der Ergreifung bei versuchter Flucht 
tliätlich, oder durch gefähriche Drohungen widersetzt. 1880 április 22-ki 
rend. 4. j. a.
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Az elhelyezendök személyi kellékei.

E kérdés a mily fontos, ép oly nehéz a megoldása. Mélyen 
érdekel bennünket ethikai, gazdászati és biztonsági szempont
ból. Azt mondtuk fentebb, bogy a dologház alapfeladata a kol
dusok és csavargók jellemének megváltoztatása, — lehetőleg 
teljes megjavításuk. Mi következik ebből? Az talán, hogy a 
visszaesőket, a csavargás és koldulás ocsmány bűnéhez szokáso
san ragaszkodó egyéneket tiltsuk ki a dologházakból ? Csupán a 
javításra alkalmas, még kevésbbé romlottakat utasítsuk ide?

Mielőtt e részben saját nézetemet fejteném ki, nézzük, mily 
irányt követnek a gyakorlatiján az egyes népek.

Szászországban csak a javításra alkalmas, a meg nem rom
lott csavargókat utasítják dologházakba.1 A visszaesők rend
szerint mellőzendők.

Badmben a munkaképességre fektetik a fősulyt, ellenben a 
visszaesés nem zárja ki a dologházba való utasítást.

Württembergbcn kettős kvalifikácziót követelnek, a fizikait, 
vagyis a közönséges napszámoséval egyenlő munkaképességet 
és oly erkölcsi fokot, mely az erkölcsi megjavulást eredményez
heti.2

Poroszországban, de csak három év óta, a munkaképesség

IY. FEJEZET.

1 Es sollen nur noch solche Personen, welche nach ihrer geistigen 
und körperlichen Beschaffenheit sich zur Correction eignen, in der 
Regel also nur jüngere, sich dem Vagabondenthum zwar zuneigeude, 
aber der lüderlicben Gewohnheit noch nicht vollständig verfallene Per
sonen in die Arbeitshäuser eingeliefert werden. 1877 május 22-ki és 
1878 november 5-ki rendeletek.

s Ob die Unterbringung in ein Arbeitshaus zur Verhütung der 
Rückfälligkeit des zu Detinirenden in einem strafbaren Lebenswandel 
geboten erscheint, und ob sich von dieser Massregel seine sittliche 
Besserung, seine Bewahrung vor gänzlicher Sittenverwilderuug. oder 
eine Hebung seiner Arbeitskraft und seine bessere Ausbildung in den 
zum späteren ehrlichen Fortkommen dienlichen Arbeiten erwarten lässt. 
Ministerial Verfügung. 1882 február 2. 5. §.
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feltételét követelik — nem fektetve súlyt a visszaesésre.1 Az 
előtt egyetemes elvek zsinórmértékül nem szolgáltak s a ható
ságok (Landespolizei-Behörden) saját belátásuk szerint jártak 
el. Ennek az lett a következménye, hogy kórházakba való nyo
morultak is kerültek dologházakba.

Poroszországban egyébként épen az által, hogy nem köve
tik a württembergi elvet, a visszaesőknek nagyobb számával ta
lálkozunk, mert ott a visszaesők az elhelyezettek összes számá
nak 54-19 %-kát, Württembergben pedig csupán 38‘ia %-at te t
ték 1883-ban.1 2 3 4

Nagybritanniában'kovxú., nemre, erkölcsi kvalifikácziórate
kintet nélkül minden szenvedőt és gonosztevőt fogadnak be.s 
A brit dologházaknak tehát igen kevés a munkaképes lakójuk. 
A törvénytelen gyermekek ezrei képezik lakóinak főtipusát. 
A brit dologház nem iskola, nem ápolda, nem fogház, nem a 
munka csarnoka, hanem mindezek vegyüléke — mondja Fowolef

Afranczia  «société générale des prisons» azt javasolja, hogy 
a kik bármely oknál fogva képtelenek ellátásukat munkával biz-

1 A koldulás- és csavargásért elítéltek rendszerint dologházakba 
utasíttatnak ugyan, azonban — mondja a rendelet — «eine Ausnahme 
hievon findet statt, wenn besondere individuelle Verhältnisse, insbeson
dere durch ärztliche Untersuchung festgestellte Unfähigkeit zur Verrich
tung selbst leichter Haus-, Garten- und Feldarbeit in Folge körperlicher 
oder geistiger Gebrechen, oder vorgeschrittenen Alters die Aufnahme in 
ein Arbeitshaus unthunlich erscheinen lassen. 1885 október 22-ki bel
ügyin. rendelet.

2 Wintzinyeroda id. m. 16. 1.
3 No one is too old, or too young, too sick or too deseased, too 

helpless or too healthy, too vicious or too depraved, too idle or too 
criminal to be denied admission. The deserted baby of a few hours 
old, the violent maniac, the aged imbecile and the descharged prisoner 
are amongst those who enter its gates, and it also varies form most 
other Institutions in the powerlessness of its authorities to expel an 
inmate, however troublesome he may become, ar however grievusly he 
may misconduct himself. Olv. St. Marylebone Workhous report. 1888. 
14. lap.

4 Hence there comes from this aggragation of classes a some
thing that may be described as the workhous essence : it is neither 
school, infirmary, penitentiary, prison, place of shelter, or place of 
work, but something that comes of all these put together. Fouile. Id. m. 
142. lap.
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tosítani — nem dologházba, de szegények házába helyezen- 
dők el.1

Az eddigi «dépôts de mendicité» oly intézet lenne, mely 
munkaképes, de pillanatnyi zavarban levő egyéneket fogadna be, 
de azonnali munkateljesítés kötelezettsége mellett.'2

Wintzingeroda azon reformot ajánlja a németeknek, hogy 
dologházaikba ezentúl csakis egészséges és erős munkakerülő
ket, kiknél a javulás várható — fogadjanak be.

Az én álláspontom e kérdésnél a következő. Miután a do
logház rendszeres munka által czélozza a munkakerülők meg
javítását — természetszerűleg az ideutasítandóknál az egészség 
és munkaerő fenlétét elengedhetlen feltételnek tartom. De soha 
sem helyeselhetném azon elvet, melyet nem reformnak, hanem 
visszaesésnek tekintek, hogy a szokásos csavargók és koldusok ne 
utasíttassanak a dologházakba. Sőt ellenkezőleg, a visszaeső 
munkaképes csavargókat és koldusokat a javíthatóknál hosszabb 
időn át kívánom a dologházban tartani. Ha ily kategóriába 
osztjuk csavargóinkat — a felvétel feltételét illetőleg — megöl
tük a társadalom Inztonságát, megengedtük azt, hogy a legve
szélyesebb jellegű egyének folytonosan ostromolhassák a társa
dalmat. Azon elvet, melynél fogva az u. n. javíthatlanok nem 
utasíttatnának a dologházakba, erkölcsiségi szempontból is igen 
veszélyesnek tekintem, mert mig a kevésbbé veszélyeseket kény- 
szerítenők a rendes életmód folytatására — a megrögzött gaz
embereket megjutalmaznók korhadt életrendszerük folytatha- 
tásának megengedése által. Ebből tehát következik, hogy a 
dologház intézménye utján első sorban javítanunk kell, de 
egyszersmind meg kell mentenünk a társadalmat vérszopó nadá- 
lyaitól. Ily rendszer egy időre nagyobb mérvben fogja igénybe 
venni a dologházakat, de csakhamar meg fogja hozni áldásos 
gyümölcsét, mert elsöpri az erkölcsbontás mestereit. *

* Chaque département est tenu d’avoir un hospice destiné à rece
voir, nourrir et entretenir les invalides et les infirmes incapables de 
travailler et dénués de moyens d’existance suffisante. L. Bulletin de la 
société générale des prisons. 1887-ből. 9. 1.

* À avoir des dépôts de mendicité et y recevoir, pour les nourrir 
et entretenir les personnes valides, dénuées, dans le moment, de mo
yens, d’éxistance suffisant. Id. jav. 2. art.
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A dologházba bekísért egyének felvétele körüli eljárás.

Miután a dologházakba elhelyezendők kvalifikáeziójának 
kérdésével is tisztába jöttünk, ezentúl magának az intézet igaz
gatásának cselekvőségével fogunk foglalkozni-, nehéz és gyakran 
háládatlan munkával fogunk megismerkedni, mely a felvételnél 
kezdődik és az elbocsátásnál végződik. A fölvétel következő el- 
engedlietlen szabályok szerint kell, hogy eszközöltessék.

Mindenekelőtt az igazgató feladata lesz a bekísért indi
vidualitásával behatóan foglalkozni. Nemcsak az erkölcsi javí
tás, de a letartóztatás idejének meghatározásánál is — a sze
mélyi viszonyok és tulajdonok döntő faktort képeznek. E végből 
rendkívül érdekelnek bennünket a következők : a javítandó tel
jes neve, kora, születési és utolsó tartózkodási helye, vallása, 
szülei és rokonai életviszonyai, műveltségi foka, valamely ipar
ágban való jártassága, a gyermekkortól kezdödöleg hol és med
dig tartózkodása, fenntartásmódja, büntetései, hadkötelezettségi 
viszonya. E végből az elhelyezendőt kisérő közeg köteles a do
logház igazgatójának mindezekre vonatkozó okmányokat, vala
mint az egészségi állapotot kitüntető bizonylatot, a megelőző 
büntetések jegyzékét, végül a dologházba utasítást kimondó ha
tározatot átadni.

Ha azonban az igazgató a személyi viszonyokra, a javítandó 
előéletére nézve a bekiséréskor alapos felvilágosítást nem nyerne, 
mert az adatok hézagossága, vagy a bekísért ellenmondásai ezt 
akadályoznák, hogy az osztályzást megfelelően tehesse meg, 
haladéktalanul keilend a szükséges adatokat az illetékes közigaz
gatási hatóság-, vagy bíróságtól beszereznie.

Az igazgató szemléjéről jegyzőkönyvet vesz fel, majd be
vezeti az illetőt a törzskönyvbe, melyben minden egyén szemé
lyiségére vonatkozó külön jegyzék vezetendő. A bekisérés napja 
és órája a jegyzőkönyvbe beigtatandó, s ez okmányt a bekísért is 
köteles aláírni.

A szemle után következik a test megtisztítása, férfiaknál 
hajnyirás és a szakái leborotválása, nőknél a hajzatnak az inté-
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zet szabályának megfelelő rendbehozása, a netalán talált veszé
lyes tárgyak elvétele és az egyenruhába öltözés.

Azután következik az intézet orvosának beható szemléje. 
Mivel a törvényszéki orvos szemléje óta változások állhatták be, 
okvetlenül szükséges a bekísért újbóli megvizsgálása, minek a 
bekisérést követő 24 óra alatt meg kell történnie.

Az orvos véleményét írásban mutassa be az igazgatónak. 
Ha az orvos szemléje azt eredményezné, hogy a bekísért súlyos 
vagy ragályos betegségben szenved : azon hatósághoz küldendő 
vissza, mely elhelyezését rendelte el. Csak ha élete veszélyezte
tésével járna a visszautasítás, a legközelebbi kórházban lesz 
elhelyezendő. A 14 napon belül kigyógyítható az intézet kór
házi osztályába veendő fel.

A  német dologházakba minden beteget befogadnak, vannak 
dologházak, melyek a ragályos betegségben szenvedőket sem 
zárják ki. Csak Württemberg királyságban tesznek kivételt, nem 
engedve meg 14 napnál hosszabb időt igénybe vevő gyógyítást 
szükségelt betegek felvételét.1

Az aggok, vakok, gutaütés által szenvedők stb. mint munka
képtelenek nyomban visszaküldendők.

Ragály megakadályozása végett rendszerint valamennyi 
újonnan felvett egyén beoltása válik szükségessé. Végül köteles 
az orvos a bekísért testét gonddal a végből megszemlélni, hogy 
esetleg a különös ismertető jelek megjegyeztethessenek.

Majd ismét a lelkész közrehatása a benső ember alapos meg
ismerése végett következik. A lelkész a fölvett vallása szerint 
változik, s a vonatkozó okmányok megtekintése és személyes 
érintkezés segélyével ismerkedjék meg az összes személyi viszo
nyokkal.

Ha ekkép a fölvétel összes feltételei fennállanak — s a le
tartóztatott a ház lakójává fogadtatott be — a házszabályokat 
kell vele megismertetni s figyelmeztetni őt a megszökés követ
kezményeire.

1 Wenn die ärztliche Untersuchung des Eingewiesenen eine, dessen 
Arbeitsfähigkeit aufhebende Krankheit ergiebt, deren Heilung voraus
sichtlich eine längere als 14 tägige ärztliche Behandlung erfordert. 
Olv. Minist. Verordnung von 2. Febr. 1882. § 17 ; és a Hausordnung 
von 3. Juni 1882. § 4.
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A letartóztatás ideje.

Ha a fenebbi elvek értelmében a javítandónak a dolog
házba való elhelyezése véghez ment, kettős kérdést kell azontúl 
megoldanunk. Az egyik kérdés a letartóztatás abszolút idejének, 
a minimum és a maximumnak törvényhozási meghatározása és 
a második igen fontos kérdés a letartóztatás idejének kiszabása.

Ezekre fogok itt felelni.
A letartóztatás idejének alapos kiszabása a javítás első

rendű feltétele, azért kell a személyi viszonyokra oly kiváló gon
dot fordítani. Ha a letartóztatás idejének kiszabásánál szilárd 
elvek nem szolgálnak zsinórmértékül, a legesztelenebb intéz
kedések fognak tétetni. A német gyakorlat mutatja, hogy ugyan
azon csavargó, ki első Ízben hat havi tartamra utasíttatott a 
dologházba, 25-ik letartóztatása alkalmával három hónapig 
tartatott ott. Hol van itt logika, hol a javítás és a biztonság ér
dekének megvédése? Ezen anomalia kikerülése végett a porosz 
belügyminiszter azon utasítást tette közzé, melynél fogva a do
logházakba utasítás ideje a visszaesések száma szerint fokoza
tosan emelkedjék.1 Magától értetődik, hogy a letartóztatás ide
jének kiszabásánál az illető előélete, az utolsó letartóztatástól 
lefolyt idő, a cselekmény súlyos volta stb. figyelembe veendők. 
Hogy azonban az individualitás tökéletesen felismerhető legyen, 
alig elegendők a bűnügyi iratok. Alapos nyomozásra van itt szük
ség. A rendőrhatóságok saját észleleteik alapján alapos felvilá
gosítást fognak az elhatározáshoz nyújtani.

Részemről a következő tételt ajánlom feltétlen elfogadásra : 
«mindazok, kiknek személyi viszonyai, a letartóztatás elrendelésé
nek idejeben még alaposan nem ismeretesek, a feltétel bekövet- 
kezéseig, az időnek közelebbi meghatározása nélkül, utasítandók

1 Die Dauer der Detention im Falle erstmaliger Überweisung aut 
sechs Monate, und bei jeder späteren Überweisung jedesmal entspre
chend höher bis zu der gesetzlich zulässigen Maximalzeit von zwei 
Jahren zu bemessen ist. Olv. Anweisung des Minist, des Innern. 1885 
október 22. 2. §.

ns
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ol doloqházba.» Aztán ha a dologházba utasítást elrendelő ható
sá g  saját utánjárása, és a dologház igazgatósága utján a javí
tandó egyéniségére nézve alapos adatokkal rendelkezik : a letar
tóztatás tartama utólag lesz kiszabandó. Az adatok lehetőleg 
sürgősen szerzendők be. A dologházak igazgatósága pár hét alatt 
három  szakértője (igazgató, lelkész, orvos) segélyével bőséges 
felvilágosítást fog adhatni.

Lényeges a korábbi elbocsátás, illetve a fegyelmi hatalom 
fentartása mellett való szabadságolás kérdése is, melyről alább 
lesz szó. A letartóztatás idejének bölcs megállapítása elhatározó 
befolyással bir az erkölcsi siker szempontjából, — egy nappal 
sem szabad tovább hagynunk ez intézetben azt, a ki becsülettel 
önállóan élhet meg, ellenben szabjuk ki a letartóztatás idejének 
teljes mérvét azzal szemben, kinél morális és biztonsági érdek 
azt parancsolja.

A mi már most kérdésünk második részét, a letartóztatás 
minimuma cs maximumának törvény utján leendő meghatározá
sát illeti, nem helyeslem sem a német elvet, sem a franczia 
javaslat elvét ; elsőt nem, mert nem felel meg intézményünk 
rendeltetésének, utóbbit nem, mert a letartóztatás idejének meg 
állapításánál nem tartja meg a kellő határt.

A német dologházakban 3-—24 hó közt váltakozik az átla
gos letartóztatási idő.1 A letartóztatás abszolút idejének meg
állapításánál a következő elvek elfogadását ajánlom :

a) A csavargók, ha büntetésüket kiállották, fé l évtől két évig 
terjedhető időre dologházba utasítandók.1 2 3 * * *

Ha ellenben csavargásba visszaestek, egy évtől három évig 
terjedhető időtartamra utasíthatók valamely dologbázba.8

b) A  koldusokat illetőleg — kiknél a németek egyáltalán

1 L. Wintzinyeroda-Knorr. Id m. 89, 99 és 109. 1.
* A franczia javaslat igy hangzik: «ils (t. i. les vagabonds) pour

ront être, par le jugement qui les aura condamnés renvoyés, après 
l’expiration de leur peine, dans une maison de travail, pour un an 
au moins et deux ans au plus. L. Bulletin 1887. 11. 1.

3 Sokkal szigorúbb rendszabályt ajánl a franczia javaslat : «ils pour
ront, par le même jugement être renvoyés, après l’expiration de leur
peine dans une maison de travail pour deux ans au moins et quatre
ans au plus. Id. m. 11. 1.
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különbséget nem tesznek — a már kimondott elvnek megfele
lően első ízben fé l évtől egy évig terjedhető időre kellene dolog
házakba utasítani.1

Ha továbbá valaki a büntetés kiállása, vagy a dologházból 
való elbocsátása napjától két év alatt újra lett koldulás m iatt 
megbüntetve, fe l évtől két évig terjedöleg utasítandó dolog
házba.1 2

VII. FEJEZET.

A dologház lakóinak elkülönítése.

Ha a javítandókat osztályozás nélkül tartanók a dologhá
zakban, legészszerübb lenne nyomban bezárni az intézeteket,, 
mint a melyek az erkölcsbontás haszontalan intézetei lennének. 
Ezeknél fogva a javítás munkájánál egyik döntő faktor a dolog
házak lakóinak egymástól szigorú fizikai határokkal való elvá
lasztása. Ezen elválasztásnak itt csupán általános szabályait 
alapítjuk meg, mint az törvényhozási utón sem lehetne más
kép. Az osztályozás szabályainak egyénről-egyénre menő meg
felelő végrehajtása a közvetlen igazgatás egyik legfontosabb fel
adatát fogja képezni. Az elválasztásnak két nagy osztálya és 
ezeknél négy alosztály alakítása szükséges. így nyerjük a nem 
szerinti elkülönítést, itt aztán a kor és erkölcsi érték szerint menő 
elkülönítést. Vizsgáljuk e processus elengedhetlen szabályait.

1. A nem szerinti elkülönítés. Ez elkülönítésnek két módját 
alkalmazzák a gyakorlatban, az egyik a midőn nők és férfiak 
egy épületben, de annak külön részeiben helyeztetnek el, a má
sik mód a végképeni elválasztás önálló épületekben. A németek 
mindkét módhoz folyamodtak. Az összes népeknél, melyek in

1 Hasonló elvet követ a franczia javaslat íb, mondván : «elle (t. i. 
toute personne qui aura été trouvé mendiant) pourra être renvoyée, 
après l’expiration de sa peine, dans une maison de travail, pour six 
mois au moins et un an au plus.» U. o.

2 A franczia javaslat nem ismer e pontnál koldus és csavargó közt 
különbséget: «après l’expiration de sa peine il pourra être renvoyé 
dans une maison de travail pour deu.c ans au moins et quatre ans au. 
plus.» U. o. 12. 1.
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tézményünket meghonosították, a nem szerinti elkülönítésre 
nagy súlyt fektetnek. Németországban ott, hol egészen elválasz
to tt önálló épületekben nincsenek is a nők elhelyezve, mégis az 
elválasztás olykép hajtatik végre, hogy az intézet nő-lakóit kü
lön épületrészekben helyezik el.1 Ha ugyanazon igazgatás alatt 
álló intézetben vannak a nők a férfiakkal, mégis oly válaszfal
nak kell köztök állania, hogy munkaközben, étkezésnél, isteni 
tisztelet alatt, vagy pihenésnek szánt időben soha együtt lenniük 
nem szabad.2

Én azonban a nem szerinti elkülönítést csak akkor tartom 
czélhoz vezetőnek és tökéletesnek, ha a nők egészen külön, tisz
tán nők számára berendezett dologházakban kezeltetnek. így 
könnyebb az ellenőrzés, biztosabb a javítás. Ezen osztályú nő
ket minden ingertől s az alkalom legkisebb reményétől távol 
kell tartani. Hogy mily értékkel bir ezen óvrendszabály, csak 
egy pillantást kell vetnünk a német és az angol dologházakra. 
E  népeknél azon intézetekben, melyekben nők és férfiak ugyan
azon igazgatás alatt állanak, gyakran megtörténik, hogy a nők 
magában az intézetben teherbe esnek. Ily esetek aztán sok bajt 
okoznak. A terhes nőnek külön helyiséget kell kijelölni, a gyer
mek születése szegények intézetének s gyámhatósággal való 
érintkezést von maga után. Aztán következik a bonyolult bün
tető vizsgálati eljárás, mert a bűnöst, akár tisztviselő, vagy más, 
ki kell nyomozni. A mily kellemetlen, ép oly költséges követ
kezményű eset ez. A közönség elveszti az ily intézetekbe ve
tett bizalmát, melyre oly nagy szükségünk van. De az intézet 
lakói között is ragályként pusztít. Mindezeknél fogva okvetle
nül szükséges a nők végképeni, épületek szerinti elkülönítése.

2. Kor szerinti elkülönítés. A mely dologházban egészen

1 Überall hat man die Scheidung der weiblichen und männlichen 
Insassen der Arbeitshäuser für unerlässlich erachtet, und dieselbe in 
vielen Anstalten insoweit durchgeführt, dass die Unterbringung der ver
schiedenen Geschlechter in getrennt liegenden Gabäuden erfolgt. Win- 
tzingeroda id. m. 18. 1.

* Die Häuslinge nach dem Geschlecht, sowohl bei Tage wie bei 
Nacht, während der Arbeit, sowie während des Gottesdienstes, beim 
Essen und in den Erhohlungsstunden iiesondert werden. Porosz sza
bályzat. 188Vbôl 16. §.
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romlott, koros koldusasszony, a kéjkázakból már kivetett, az 
utczán, földalatti csapszékekben, hidak alatt testével üzérkedő 
csavargó kéjnő (pierveuse) s először megbüntetett fiatal leány 
együtt találkoznak, s a rafinirozott 40 éves csavargó 24 éves 
kézműves legénynyel együtt tartatik, azon dologház nem a javí
tás, de a bünterjesztés értéktelen háza. A kor szerinti elkülöní
tés tehát a mily szükséges, ép oly befejezett legyen.

A német birodalom majdnem összes dologházaiban az 
ifjabbak éjjel és nappal külön osztályokban tartatnak.1 Az an
golok cardinális hibát követtek el azáltal, bogy gyermekeket 
felnőttekkel egy intézetbe helyeznek el. Az építészeti óvrendsza- 
bályok sohasem kepesek befejezett elkülönítést biztosítani. F a
lakon és ablakokon keresztül megy a társalgás. Húsz éven alóli 
ifjakat csak végszükségben, ha t. i. javítóházakban nem lenne 
már helyük — szabad ide utasítani.2

3. Erkölcsi érték szerinti elkülönítés. Mivel minden letar
tóztatottat jellemének megfelelően kell ellenőrizni, oktatni és 
büntetni, — hogy ez eszközölhető legyen, ismét új osztályozásra 
van szükségünk.

Az erkölcsileg és fizikailag bomlott egyéneket a nem egé
szen romlottaktól el kell választani. Azon expedienst, melynél 
fogva csupán az erkölcsi fokozat szerint több osztályba Boroz
tatnának a dologházak lakói s e szerint változnék az elbánás — 
nem találom elegendőnek. Tökéletes elszigetelésre van szüksé
günk. Az intézeteknek tehát külön épületekre, vagy legalább 
elválasztott részekre kell oszlaniok, hogy az elválasztás törvé
nyének végrehajtása a helyiségből származó akadályokba ne 
ütközzék.

Az itt javasolt rendszabály is drágábbá teszi intézményün
ket, mert az épületek szerinti elkülönítés terjedelmesebb és 
komplikáltabb építményeket igényel, de ha alapítandó dologhá

1 Die jugendlichen Corrigenden werden von den älteren fast in 
allen Anstalten sowohl während des Tages als bei Nacht in besonderen 
Abtheilungen getrennt gehalten. Wintzingeroda. Id. m. 18. 1.

* Mondja Tufnell : «the atmosphere of a workhous that contains 
adult paupers is tainted irith vice, no one who regards the future hap
piness of the children would ever wish them to be educated within its 
presincts.» L. még Fawcett M. P. «On pauperism» ezímü munkáját.
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zainkban valóban czélhoz vezető intézeteket akarunk látni, e 
költségtöbbletből származó áldozatot meg kell hoznunk.

Ma mintaintézetek működnek már szemeink előtt, fel kell 
azokat keresnünk s mindenikből a legjobbat elfogadva — könnyű 
lesz az alapítás munkája.

A német dologházakban is igyekeznek a romlottakat az 
aránylag jobbaktól elválasztani.1

De sajnos, a német dologházak nagyobb része épen a régi 
kolostorok és várak felhasználása folytán úgy van szervezve, 
hogy ezen elkülönítés majdnem lehetetlen, — s íme ismét egy 
oka a javulás elmaradásának.

Az angol jog is ismeri a dologházak lakóinak erkölcsi érték 
szerint való elkülönítését.1 2 És ezen elkülönítést osztályok és 
épületek szerint kellene végrehajtani a szigorú rendelet értel
mében.3 A végrehajtás azonban gyakran oly hézagos, mintha ily 
rendelkezést nem is ismerne. Az angolok tengernyi csavargói és 
még több gonosztevőinek itt rejlik egy nagy szaporodási kut- 
forrása.

Mindezeken okulva, nálunk kiváló szakértelemmel felru
házott Vezetők alkalmazása és kérlellietlen ellenőrzés mellett 
életerős'intézetek fenállása lehető, de a vezetés kezébe adandók 
mindazon eszközök, melyek az eredményes munkálkodásnál el- 
engedhetlenek.

1 Die zum ersten Male detinirten, die verhältnissmässig Unver
dorbenen, sucht man von den Rückfälligen, von den moralisch und 
physisch völlig Herabgekommenen Corrigenden möglichst abzusonderen — 
írják a szakértők.

2 The guardians shall, so far as circumstances will permit, further 
subdivide any of the classes enumerated — with reference to the moral 
character, or behaviour, or the previous habits of the inmates, or to 
such other grounds as may seem expedient. -L. 1847 julius 24-ki rend. 
97. §-át.

3 To each class shall be assigned that ward or se]>arate huildimj 
and yard which may be best fitted for the reception of such class, and 
each class shall remain therein, without communication with those of 
any other class. L. 1847 julius 24-ki r. 98. §.
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Y in . FEJEZET.

A dologház lakóival való elbánás szabályai.

A) A dologházi élet szelleme. Azon állapotot, melynél fogva- 
a dologházak lakóinak anyagi jóléte az étkezés, ruházat, nyug
vás és egészségük gondozása tekintetéhen jobb dolguk van, 
mint volt mielőtt oda jutottak volna, helyeselni kell. Ez h a t
hatós inger azon törekvésre nézve, hogy ha majd magukra h a
gyatnak — a becsületes életrendszer segélyével — kerüljék a 
nyomorba visszaesést. Meg kell velők izleltetni az emberibb élet 
bájait. De csak e szűk határnál maradunk, aztán következik 
a rideg fegyelem messzeterjedő nyomása, mert itt az egész szolgá
lat a legszigorúbb törvényességen és a rendelkezések iránti fe l 
tétlen engedelmességen nyugszik.

A ki a dologház falai közé jut, vegyen búcsút az emberi 
szabadság éltető napsugarától. Embermentő feladatunk követ
kezménye ez.

Kérlelhetlenül kell a javítandókkal éreztetnünk a szabad
ság hiányát. A legkedveltebb élvezetektől való megfosztás első 
törvényünk. Én egyáltalán az összes szeszes italok élvezetét ki
tiltanám e helyről, ezt követeli az iszákossági szokás megszün
tetése, a fegyelem s a letartóztatás erkölcsi sikerének érdeke.1 
És miután ma már tisztában vagyunk azzal, hogy az alkohol a. 
betegségek gyógyításánál is felesleges, orvosi rendeletre sem sza
bad ez intézetekben alkoholt használni.

A poroszok minden józan törvény .ellenére csak a pálinka- 
ivást tiltják, de a kedvencz germán italt, a sört, melyet ártatlan 
italnak tartanak, még ide is importálják.1 2

1 Angolországban is némileg követik ez elvet: «but they (t. i. az 
igazgatók) shall not allow to such paupers any fermented or spirituous 
liquors on account of the performance of work, unless in pursuance 
of a written recommendation of the medical officer. L. az 1847. évi 
rend. 108. §-át.

2 Das Kartenspiel und Branntweintrinken ist umbedingt allen 
Häuslingen, das Tabackrauchen den Corrigenden verboten. 1885. Porosz 
belügyin, rend. 36. §-a.
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A szórakozás eszköze sohasem lehet kártyajáték, de e he
lyett az igazgatás által elfogadott olvasmányok engedendökmeg.1

A dohány, mint szinte igen kedvelt élvezeti czikk, még ju 
talomkép sem adható.

Ez intézet a tisztesség és nyugalom háza, ez okból nem
csak a munka folyama alatt, de azontúl is tilos a társalgás, az 
erkölcstelen beszéd folytatása szigorral tiltandó s a házi rend és 
békének mulatozások általi megzavarása sohasem engedhető 
meg.1 2 3

A veszekedés, fecsegés, egymással, vagy felebbvalókkal szem
ben való rágalmazás szigorral tiltandó.

Az egymással való beszélgetés, ének, kiabálás a házi rend 
és fegyelem megsértése lenne.8

Még a szabad időben is mindegyiknek éreznie kell helyzete 
súlyát.4 5

Már ez intézet rendeltetése parancsolja azt, hogy éjjel-nap
pal különös felügyelet alatt álljanak a javítandók, vág}' pedig 
zárva tartassanak, mihez képest sem az intézetben, sem annak 
udvarán, vagy kertjében nem szabad felügyelet nélkül járniok, 
vagy nyitott helyiségben felügyelő nélkül maradniok. Ez min
denütt követett óvrendszabály.6 *

1 Games of Chance and smoking are prohibited, but the Guar
dians are permitted and even encouraged, to supply books and news
papers. Foule. Id. m. 139. 1.

2 Auch während der übrigen Zeit darf durch Unterredungen und 
Unterhaltungen der Eingewiesenen die durch die Anstaltszucht gebo
tene Kühe und Ordnung nicht gestört werden — mondják a német 
házrendszabályok.

3 Das Sprechen der Häuslinge unter einander, sei es durch Wort 
oder Zeichen, ist streny verboten — ebenso das Singen und Pfeifen, 
Schreien und Lärmen aller Art. Porosz id. r. 34. §.

4 Die Corrigenden dürfen sich nicht während der Freistunde auf 
den Höfen nach Belieben herumtummeln, sondern müssen paarweise 
in geregelter Ordnung durch Aufseher auf und abgeführt werden. Porosz 
rendelet.

5 A német rendtartások: «die Häuslinge werden in der Kegel in 
gemeinschaftliche Räumen untergebracht. Sie müssen Tag und Nacht
fortwährend entweder unter Aufsicht oder unter Verschluss gehalten
werden.» Az angol rendtartások: «in respect of discipline, the pauper
inmate is never allowed to forget that he is under orders.»
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A  személyes és írásbeli közlekedés az intézeten Ínyül á l ló  
személyekkel megengedhető ugyan, de iycn szigorú megszorítá
sokkal. Ilyen megszorítások : a beszélgetés rövid ideig tartása, 
felügyelő jelenléte, beszélgetés az intézet közege által ism ert 
nyelven és fenhangon, veszélyes kérdések tárgyalásának mellő
zése, pénz és más tárgyak engedély nélküli elfogadásának tilalma, 
az érintkezésnek csupán rokonokkal megengedése, idegennel való 
társalgásnál különös ok fenléte, stb. Különösen a két nembeliek 
érintkezése csak rendkivüli esetekre szorítandó.1

Az Írásbeli közlekedés formáinak megtartása is lényeges 
követelmény. Levélírás csak az igazgató hozzájárulásával enged
hető meg. A küldött s kapott levelek csakis az illetékes közeg 
előzetes megtekintése után adathatnak át. El nem fogadható le
velek a czimzettnek nem adhatók át, hanem az ok megérintése 
mellett visszaküldendők.

Valamely dolog birtokbavétele, legyen az vétel, csere, vagy 
ajándék tárgya, az igazgató engedélye nélkül nem enged
hető meg.

Az intézet tisztviselőit kötelezni kell arra, hogy szigorral 
bár, de mindamellett emberbarátilag és pártatlanul bánjanak a 
javítandókkal. Az intézet vezetője köteles ügyelni arra, hogy a 
többi tisztviselők ne szidják, üssék, vagy más módon testileg 
bántalmazzák a javítandókat. Kerülni kell egyeseknek a többiek 
fölött önkényes előnyben való részesítését.

Az intézet hatósága részéről előforduló visszaélések orvos
lása végett minden házbelinek panaszjog engedendő s annak 
formái szabatosan meghatározandók. Az intézet feje ellen emelt 
panaszt ő maga köteles sürgősen jegyzőkönyvbe felvenni, és a 
felettes hatóságnak felterjeszteni.

A tervben levő rendháborításról minden házbeli köteles 
azonnal jelentést tenni, és ha az tényleg bekövetkezett : a tiszt
viselő felhívására a rend helyreállításánál segédkezet nyújtani.

A zavargások és rendháborítások legbiztosabb eszköze a

1 Besuche von Personen männlichen Geschlechtes (női dologház) 
mit Ausnahme der nächsten Angehörigen — sind nicht zu gestatten — 
rendelik a német szabályzatok. Megfordítva kell állani a férfidologházak- 
nál, hol nők tiltandók ki.
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pénz, éles tárgyak és az alkohol, azért mindezek bírása szigorú 
büntetéssel sújtandó.1

Ha azon szomorú eset bekövetkeznék, hogy a dologháziak 
a házrendtartás ellen fellázadnának, vagy más büntetendő cse
lekmény elkövetését czéloznák és a kéznél levő erők a rend és 
nyugalom helyreállítására elégtelenek lennének : a katonai kar
hatalom segélyének esete állott be.

Végül még csak azt jegyzem meg, hogy a hekisérés, illetve 
felvétel után nyomban a javítás munkáját nehány napig, éjjel 
és nappal tartó külön elzárással kell megkezdeni. Ily intézkedés
sel a német jogokban is találkozunk.'1 Hadd legyen azon lény
nek, ki soha nem tekintett belsejébe, a ki a társadalom élet
viszonyaival soha sem számolt, alkalma magába szállni és gon
dolkozni mostani állapota és jövője fölött.

B) Behatás az erkölcsösségre. Ennek eszközei : vallásosság ter
jesztése, közönséges oktatás és tanulságos előadások megtartása.

1. A vallásos érzet emelése. A német dologházakban tapasz
talt csekély siker,1 * 3 * * 6 melyet a vallásos oktatás eddig képes felmu
tatni, ne riaszszon vissza bennünket az ezen intézetekben okvet
lenül szükséges vallásgyakorlat és a vallásos oktatás terjesztésé
nek munkájától. Ha csekély az eredmény, nagyobbra kell 
törekedni. Egyébiránt a magyarországi egyházak feladata lesz 
ezentúl híveik moralitásának buzgóbb megvédése, mint a milyet 
eddig tapasztalunk, az állam megtesz mindent, a mi erejéből 
telik, kövessék az összes egyházak példáját s ha a vallástalanok 
hadseregeit hagyták az állam örökségéül, igyekezzenek őket 
visszahódítani, úgyis ez első és természetes hivatásuk.

1 Der Besitz von Geld, Messern und Branntwein ist, als der inne
ren Sicherheit der Anstalt gefährlich — besonders streng zu bestrafen — 
rendeli a porosz szabályzat 40-ik §-ában.

51 Einsame Einsperrung bei Tag und Nacht findet statt hei allen 
Häuslingen in den ersten acht Tagen nach der Einlieferung. Sachs. 
Herzogi. Statsmin. der Innern. 1878 május 18-ki rend. 16. §-a.

3 Bei dem sehr niedrigen moralischen Standpunkte, auf welchem
die meisten Corrigenden stehen, hat leider die Sorge für die sittliche
und religiöse Besserung der Corrigenden, welche in sämmtliclien Arbeits
häusern durch den Anstaltsvorsteher und die übrigen Beamten, beson
ders durch die Anstaltsgeistlichen auszuüben gesucht wird, meistentlieils
einen geringen Erfolg — mondja Winzingeroda.
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Nálunk a papság a kötclességszerü hatáskörön túl alig fo g 
lalkozik híveivel, azért vert az erkölcstelenség oly mély gyöke
ret társadalmunk alsóbb néprétegeiben. Ideje volna már meg
tanulni s egyszersmind követni is a brit és a németországi egy
házi férfiak rendszerét, mely a buzdításra és felvilágosításra 
szorult milliókkal való folytonos érintkezésben áll a végből, 
hogy a vallásos, erkölcsös és takarékos életrend kedveltté s meg
szokottá váljék keblökben.

A vallásoktatás szabályai egyébként ezek :
a) A mint a javítandó a dologházba felvétele után kü

lön czellába záratik, sűrűn látogassa öt lelkésze, a ki figyel
meztetés, gyöngéd s csendes oktatás, az egészen elhanya
goltnak a vallás-gyakorlatba előkészítése által gondoskodjék 
megtéréséről.

b) Minden reggel és este szent énekkel összekötött ima el
mondandó.1 2 * * *

c)  Minden étkezés előtt közös imát mondjanak el.
d) A lelkész kötelessége az újonnan érkezetteket rendsze

res vallásos oktatásban részesíteni.8
e) Vasár- és ünnepnapokon isteni tiszteletben kell a javí- 

tandókat részesíteni. Az isteni tisztelet és a vallásos oktatás 
rendszerint a dologház falain belül tartandó meg, de ha aggály 
nem forog fen, a nyilvános templom látogatása is — kellő fel
ügyelet mellett — megengedhető.

f ) Az úrvacsorában s illetve gyónásban mindeniknek részt 
kell vennie.

2. Az oktatás. Ez az elemi népoktatás határán túl nem ter
jedhet. A kornak megalapítása, melyen belől mindenki tanulni 
köteles, szükségtelen.

Minden javítandó, ha Írni, olvasni és számolni nem tud,

1 In jedem Arbeitshause werden Morgen- und Abendandachten ab- 
gelialten, in der Kegel spricht der Aufseher oder ein Corrigend ein 
kurzes Gebet, ein heiliges Lied beendet die Feier. Winzingeroda. Id. m. 
"XI. lap.

2 Az összes német dologházak szabálya: «der, oder die Anstalts
geistlichen, deren die neu Eingelieferten alsbald nach ihrer Aufnahme
vorgestellt werden müssen, haben die Pflicht, den Angehörigen ihrer
Confession geistlichen Zuspruch zu gewähren.
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köteleztessék ezt elsajátítani. A németek1 és az angolok 1 2 3 is kö
petik  ez elvet. Az oktatás hatékonyabbá tétele végett vallásos, 
-oktató és mulattató könyvgyűjteményre van minden dologház
n ak  szüksége. A helyes könyvek megválasztása az igazgató, lel
kész és tanító gondja lesz.

3. Szórakozás. Intézetünkben minden perczet okszerűen 
kell felhasználni. Ha az oktatás és isteni tiszteletnek vasár- és 
ünnepnapokon vége van — a szabad órákban megengedhetők 
•az ártatlan szórakozások. Télen igen hasznosan lehet ez időt 
oktató s mégis mulattató előadásokkal és felolvasásokkal betöl
teni. Az alkoholizmus veszedelmét kell ekkor érdekfeszítő elbe
szélések segélyével kimutatni. Soha eddig e hazában ily irányú 
oktatás nem gyakoroltatott még. Ha a népiskolában nem látják 
szükségésnek ezen első rendű oktatás alkalmazását, kezdjük 
meg legalább a dologházban, felvilágosítva azokat, kik mint 
megrögzött iszákosok kerültek gondozásunk helyére.

A délnémet dologházakban8 a szórakozásnak tágabb tért 
nyitottak mint Poroszországban,4 hol mindennemű társas idő
töltés tiltva van. E kérdésnél az egyes osztályok szerint kell el-

1 Noch schulpflichtige Corrigenden, sowie diejenigen, welche gar 
nicht oder doch nur sehr wenig Lesen, Schreiben und Rechnen kön
nen, sollen von den Anstaltslehrern den erforderlichen Unterricht erhalten.

* The boys and girls who are inmates of the workhouse shall, 
for three of the working hours, at least, every day, be instructed in 
reading, writing, arithmetic, and the principles of the Christian religion, 
and such other instruction shall he imported to them as may fit them 
for service, and train them to habits of usefulness, industry and virtu. 
Id. rend. 184. §.

3 An den Sonn- und Festtagen, sowie den arbeitsfreien Feiertagen 
ist die nicht dem Gottesdienst, beziehungsweise der Erbauung, sowie dem 
Untersicht und den Vorträgen gewidmete Zeit der Eingewiesenen zu 
geselliger Unterhaltung, anständigen Spiel, jedoch mit Ausschluss von 
Karten und Würfel und jedem Spiel und Geld um Geldeswerth, Lesen 
von Büchern aus der Anstalts-Bibliothek, sowie zur Bewegung im Hofe 
der Anstalt und im Garten bis zur Vesperzeit, unter Aufsicht freigegeben.

* Wenn die Häuslinge aber an Sonn- und Feiertagen ausser der 
Kirchenzeit und der ihnen zur Erholung auf .dem Hofe gestatteten Zeit, 
wo sie in den Arbeitssälen auf ihren gewöhnlichen Plätzen versammelt 
bleiben müssen, nicht durch Lesen in Erbaungsbüchem oder Bücher 
belehrenden und unterhaltenden Inhalts sich beschäftigen wollen, so 
bleibt ihnen freigestellt, sich geräuschlos mit leichteren Arbeiten zu be-
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járni. Közönséges mulatóhelylyé azonban intézetünknek soha
sem szabad fajulnia.

C) Az ellátás. 1. Ruházat. Miután ritkán fog azon eset elő
fordulni, hogy az elhelyezettek kellő ruhaneművel ellátva len
nének, ha azon elvet követnők is, melynél fogva saját, még jó  
korban levő ruhájukat hordanák : rendszerint a legtöbb szükség
lettel el kellene őket látnunk. Hanem én nem vagyok barátja 
azon rendszabálynak, melynél fogva a dologház lakói — taka
rékossági szempontból — saját ruházatukat hordanák. Az intézet 
adja az összes öltöző ruhát, fehérneműt és ágybélit. A fegyelem 
szelleme azt parancsolja, hogy mindenik egyenlő ellátásban ré
szesüljön. És mivel nem a mai magyar fogházak tétlenségre kény
szerűéit értéktelen tömegével lesz dolgunk, de oly egyénekkel, 
kik munkát fognak teljesíteni, igyekezni kell keresményökböl 
fedezni e szükségletet is, mert ha szabad munkások lettek volna, 
úgyis minden szükségletükről gondoskodniok kellett volna, itt 
pedig, nem jutván szegények-házába, minden levonást köteles- 
ségök nyugodtan elviselni.

A ruházatot illetőleg minden szükségletre kiterjedő regu- 
lativum fogja az évad szerint változó ruhanemüeket férfiak és 
nők számára megállapítani.1

Tanácsos lesz ezen egyéneket az elbocsátáskor oly ruházat
ban adni át a társadalomnak, hogy e hiány őket tisztességes 
szolgálatba lépésökben ne akadályozza. A rongyokba öltözött 
munkakeresőtől mindenki tartózkodik. És nem kell elfeledni 
soha azt, hogy a viszonyainak megfelelő ruhát nélkülözőnél igen 
könnyen megy végbe az erkölcstelenség ocsmány honába való 
visszaesés. Hogy pedig a könnyelmű az intézettől kapott, vagy 
kiegészített ruházatát a csapszékben el ne fecsérelhesse, erre 
az elbocsátás utáni ellenőrzésnek lesz gondja.

schattigen. Eine Unterhaltung darf aber auch bei dieser Gelegenheit nicht 
geduldet werden. L. 1880 ápril 22-ki r. 56. §.

1 A német dologházak regulativumaiból azt tapasztaljuk, hogy a 
ruházat mindenütt következő alkatrészekből áll : «die Bekleidung besteht: 
in Jacke, Weste, Hose, ein paar Schuhen oder Stiefel — für den Haus
bedarf auch wohl Holzpantoffeln — Halstuch, Hemd und Strümpfen, 
Sacktücher». Minden házbelinek külön ládát adnak, melyben a neki 
átadott tárgyakat rendesen őrizni köteles.
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Állami jelleggel ruházván föl intézetünket, az illetőség he
lyének szegényi pénztárát nem szabad a ruházat kérdésében 
igénybe venni.

A fekhelyet illetőleg minden letartóztatottnak saját ágygyal 
kell bírnia, két egyénnek nem szabad egy ágyban feküdni.

A fekhely alkatrészeinek a meleg és hideg évszakra tekin
tettel változniok kell.

A fekhely összes alkatrészeit igen könnyen az intézet állít
hatja elő. Faágy, szalmazsák, ugyanoly minőségű vánkos, durva 
lepedő és közönséges gyapjutakaró azon egyszerű szükségleti 
tárgyak, melyek házilag készíthetők el.1 És mennyire becsülik 
ezen egyszerű nyughelyét ! Egyike legerősebb fegyelmi bünteté
seinknek az ágy kényelmétől való megvonás.

2. Az élelmezés. Ennek szabályai változnak a szerint, a 
mint rendes és kivételes, belső és nehéz külső munkával foglal
kozók, végül férfiak és nőknek adandó élelemről van szó.

a) A rendes étkezés. Ennek alkatrészei : leves, borsó, bab, 
lencse, dara, káposzta, burgonya, tészta, tej, barna kenyér, a fő
zésnél kifogástalan zsiradék használandó.1 2 3 * Hanem, hogy a 
munkaerő gyarapítható legyen, okvetlenül hetenkint egyszer, 
úgy az ünnep- és vasárnapokon hús is adandó. Németországban 
elég bőkezűen kapnak húst, mert a fejedelmek és nejeik szüle
tésnapján is szolgáltatnak húsételt.8

1 A német dologházakban a fekhely alkatrészei ezek : «als Lager
stelle wird den Corrigenden ein Bett angewiesen, bestehend in Bettstelle 
(most leginkább vasból) einem Strolisacke, oder einer Matratze aus 
Stroh, oder Cocosfaser, oder Seegras, einem aus demselben Material 
gefertigten Kopf — Keilkissen und einer, im Winter zwei wollenen 
Decken*. Winzingeroda. Id. m. 19. 1.

'2 Angolországban következő ételnemeket szolgáltatnak : «oat meal 
porridge, new milk, cooked meat, potatoes and vegetables, bread, pud
ding, soup*. L. az egyes dologházak évi jelentéseit.

A német dologházakban; «es wird gegeben: zum Frühstück eine 
Morgensuppe aus Boggen, Gersten oder Hafermehl (néhol kávé is), dea 
Mittags eine dicke Suppe, oder Gemüse aus Erbsen, Bohnen, Linsen, 
Reis, Graupen, Hirse, Kartoffeln, Kohl, Spinat, deren Fettung durch 
Rindesnierentalg oder eine kleine Fleischportion (60—70 Gramm) erfolgt; 
des Abends : eine Suppe, wie am Morgen, oder Kartoffel und Brodsuppe.» 
Számos házrendtartás alapján.

3 An den Sonn- und Festtagen, an den Geburtstagen ihrer Majes-
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A kávét kitiltanám, mert költséges és fölösleges ételnem, 
azután mindazon a fizikai erő fentartására nézve értéktelen étel
nemeket is, milyen a répa vagy spenót stb.

Elegendőnek találom a reggeli, déli és esteli étkezést. Az 
angolok is ezt követik, ellenben számos németországi dologhá
zakban naponta ötször kapnak enni, a mi valóban gyermekes s 
okvetlenül költségszaporító eljárás.1

b) Az étkezés szabályai nők és férfiakra nézve általában kö
zösek, mindamellett a húsételt kivéve, a többiekből nőknek 
valamivel kisebb adag osztandó.

c) A nehéz külső munkát teljesítő dologházbelieknek ugyan
azon ételnemüekből nagyobb adagot kell juttatni. Kivételt a hi
deg évszak se képezzen arra nézve, hogy szeszes italt élvezhes
senek. A németek hideg évszakban a szabadban dolgozóknak 
itt-ott pálinkát is adnak.2

A németek még mindig nem tanulták meg azt, hogy a test 
melegének fentartására egyáltalán nincs szükség alkoholra, ha
nem tökéletesen elegendő a kellő ruházat és egészséges táplá
lék. Az alkohol sohasem volt táplálék, a mértékletességi mozga
lom beható tudományos nyomozása azt eredményezi, hogy az 
alkohol épen semmi táperövel sem bir. Eltekintve azonban a 
fiziológiai szemponttól, a morál elve határozottan ellenzi különö
sen javítandóknál az alkohol élvezetét, melylyel bennök az ivási 
dispozicziót tápláljuk és mindenesetre fentartjuk régi veszélyes 
szokásukat, melynek legtöbbje áldozatul esett. Mégis a délnémet-

täten des Königs und der Königin (Württemberg királyság), sowie aus
serdem noch einmal in jeder Woche je 125 Gramm Fleisch. Hausord
nung 1882-ből. 19. §.

1 Ausser dem Mittagessen, dem Frühstück und der Abendkost 
erhalten die Eingewiesenen Vor- und Nachmittags ein aus je 250 Gramm 
schwarzen Brod und 0'42 Liter Obstmost bestehendes Vesper, a nők 
pedig Vi—Vio Liter Milch, Obstmost oder Bier. Sőt az italok még 
egyszer oly mennyiségig felemelhetők. ha nehéz munkát végeznek. 
Hausordnung für die Arbeitshäuser Veihingen und Bottenburg. 1887-ik 
évből 22. §.

* Eingewiesenen, welche in kalter Jahreszeit oder bei nasskalter 
Witterung im Freien arbeiten, kann Morgens vor Antritt der Arbeit 
eine kleine Quantität Branntwein verabreicht werden. Weihingeni dolog
ház rendtartása.
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országi dologházak lakóinak ellátása 217/io krajczámál fejenkint 
1887-ben többe nem került naponta.

d) A kiväeles étkezésnek helye van : 
aa) Betegeknél, kik orvosi rendelet szerint táplálandók. Hogy 

azonban mily ételeket szabadjon rendelni, ezt a regulativum- 
nak kell előzetesen megállapítania.

bb) A  héber vallásuak rendszerint a szokásos házi étkezés
ben részesüljenek, de nagy ünnepeken vallásos szokásuknak le
hetőleg megfelelő táplálékot kapjanak.

cc) Jutalomkép és buzdításul azoknak, kik minden irány
ban helyes magaviseletét tanúsítanak, megengedhető, hogy va
sár- és ünnepnapokon saját megtakarított szerzeményükből : 
tejet, fehér kenyeret, húsnemüeket, (kolbász, virstli stb.), vajat, 
sajtot és gyümölcsöt vehessenek.1 Hogy azonban ezen általam 
szűk körre szorított jogukkal sem élhessenek vissza, a vétel 
összegének maximuma megállapítandó.

Ezek az élelmezés rendszabályai, melyekből azon egyszerű 
tétel vonható le, hogy a dologház lakóinak csak oly élelmezésben 
kell részesülniök, melynek segélyével egészségük és munkaerejük 
fentartható legyen.

3. Az egészség gondozása. Ennek első feltétele a tisztaság, 
mely ismét magára az intézetre és annak lakóira vonatkozik.

Az intézet mindenekelőtt tágas háló- és munkahelyiségek
kel biijon s annak minden alkatrésze seprés, mosás és meszelés 
által minden szenytől mentesen tartassék fenn. A levegő meg
újítására nagy gond fordítandó.

Az intézet lakóit illetőleg, azoknak testök, nyughely ok és 
ruházatuk tisztasága gondozandó. Hideg évszakban havonkint 
egyszer kell meleg fürdőt adni, nyáron kellő felügyelet mellett a 
szabadban fürdés megengedhető.2

1 A württembergi dologliázakban, de másutt is szabad : sört, alma- 
bort, salátát, sót, borsot, eczetet, olajat, hagymát, retket, só't dohányt ex 
xzivart is venniök. Württembergs nézve 1. Amtslblatt 188:1-ből 265. 1.

* A német dologházak szabálya : «den Eingewiesenen werden mehr
mals im Jahr Vollbäder und nach Bedürfniss Fussbäder verabreicht. 
Számos dologházban azonban valóságos luxust űznek a fürdéssel, mert 
azt követik, hogy : «jedem Corrigenden in bestimmten Zwischenräu
men — 14 Tage bis 4 Wochen — ein Bad zu verabreichen ist».

133



54

A férfiak hetenkint borotválandók és hajuk a szükséghez 
képest lenyirandó.1

Költségkímélés szempontjából a nyírást és borotválást m eg
bízható házbeli végezheti. Az eszközök azonban gonddal őrzen
dők. Közveszélyesség esetében e műtét némely egyénnél mellő
zendő.

A szabad levegő élvezete és mozgás bekerített helyeken n a 
ponkint egy órán át engedhető meg. A szabadban foglalkozók
nál nyári időszakban e kérdés nem jön tekintetbe.

A német dologházakban csak félórára szabják meg a moz
gás idejét.2

A betegek gyógykezelése és a külső betegségek (pl. megújult 
szifilis) gyors gyógyíthatása végett általános orvosi vizsgálatok 
szükségesek.

Elhalálozás esetében a tetem elhelyezése, az anatomikus 
intézetbe elszállítása, temetési költségek fedezése, netaláni ha
gyaték hovafordítása szabályozást igénylő kérdések.

IX. FEJEZET.

A javítandók munkájának rendje.

Es most a dologbázi élet legfontosabb s legnehezebb kér
déséhez jutottunk el. Megfelelő munkával akarjuk ellátni azo
kat, kik egész életükön át undorodtak nemünk azon erőfeszíté
sétől, mely függetlenné teszi az embert a természettől, mely a 
népek boldogsága és hatalmának alapfeltétele, melynek ered
ményét idegen világrészek szokták felkeresni, mely politikailag 
elnyomott népfajok felszabadulásának döntő forrása, büszke
sége, melylyel nálunk hatalmasabb népeket gazdászatilag meg 
lehet hódítani. E szentélybe hozzuk össze a munka megvetöit, 
felavatva őket a hasznos foglalkozás bajnokaivá, kiknek nem

1 Das Rasiren derselben geschieht wöchentlich einmal, und sofern 
es bei Einzelnen nöthig erscheint, zweimal durch den Anstaltswund
arzt. Württembergi házrendszabályok. 1882-ből 28. §.

s Jeder Corrigend täglich eine bestimmte Zeit — in der Regel 
1li Stunde — in freier Luft sich zu bewegen hat.
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szabad hűtlenekké lenniök többé azon tűzhelyhez, mely az em
beri élet gyöngye és legfőbb varázsa. És hogy ezen lények által 
teljesítendő munka megállhassa a forgalom igényeit, hogy a 
javítandók munkája, nekik s a társadalomnak hasznára válhas- 
sék, mely törvények veendők zsinórmértékül ? Mielőtt erre fe
lelnék, tisztába kell jönnünk a feladat összes nehézségeivel, csak 
úgy állapíthatjuk meg az irányelveket.

A dologházban katonai pontossággal kell mindennek meg
történnie. A felkelés, test megtisztítása, hálóhelyiségek rendbe
hozatala, a rendes foglalkozás, étkezés, mozgás és lefekvésnek 
előre meghatározott időben kérlelhetlen rendben és perczekben 
kell végbe mennie. Minden, valamint a házi munka könnyen 
hajtható végre, ha éber a felügyelet. Első nehézségünk azonban 
a dologház lakóinak folytonos elfoglalása, mert a nélkül meg
tartanák a munkakerülés édes szokását.

Aztán következik a javítandók munkájánál az erkölcsi szem
pontnak gondos megóvása. Miután intézményünk feladata a 
belső ember lényének szerencsés átidomítása, megjavítása; a 
munkaágak megválasztásánál tehát arra kell ügyelni, hogy a fel
adott munka nevelő eszközzé váljék. Nem lesz kielégítő csakis a 
napi pensum ledolgozása, hanem különösen az ifjabbakat hasz
nos ipari munkára kell oktatni, hogy kiszabadulásuk után biz
tos megélhetéshez juthassanak. Ezen elvet nem tartják eléggé 
szem előtt a német dologházak, azért van annyi visszaeső Né
metországban. A visszaesőkre s általában a romlottakra a tisz
tátalan és kellemetlen munka teljesítése vár.

Hogy továbbá sikert mutassunk fel az itt foganatosított 
munkával, annak minden egyes egyén testi erejéhez mértnek kell 
lennie, s lehetőleg olyannak, milyent bekisérése előtt végzett 
vagy megtanult, s mely egyszersmind viszonyainak megfelel.1

Már megjegyeztem, hogy a munkának szakadatlanul mennie 
kell, ebből kifolyólag gondoskodni kell a munka változatosságá
ról, hogy az év minden szakában mozgalomban tartassák e 
műhely.

1 Die Eingewiesenen werden auf eine ihren Fälligkeiten und Ver
hältnissen entsprechende Weise und nach Massgabe der zu Gebot ste
henden Arbeitsgelegenheit beschäftigt — mondják a német rendtartások.
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Aztán következik a pénzügyi érdek kielégítésének fontos 
feltétele. Ezen hasznos gazdászati munkának olyannak kell to 
vábbá lennie, hogy lehetőleg bő bevételt biztosítson a dologház
nak, melynek igyekeznie kell rendes kiadásait saját erejéből fe 
deznie.

Hiszem, hogy e kedvező eredmény nálunk sem fog elma
radni, mert a szabad munkások versenye nálunk még nem oly 
nagy mérvű, mint másutt s mégis fölösleget is mutatnak fel 
némely dologházak. Nézzük Svájczot1 és Németországot.2

Ha mindezekhez még hozzáadjuk azt, hogy a munkánál a. 
dologház lakóinak egészségi viszonyai és a helyi szükséglet és 
gazdászati állapotok is latba veendők, könnyű belátni, mily n e 
héz feladata lesz az igazgatásnak oly munkafajok alkalmazása, 
melyek mindezen érdekeknek megfelelők.

A dologház egyébként semmi szin alatt nem bírhatván a z  
önálló ipari vállalat jellegével, saját veszélyére ipartárgyakat te r
melnie nem szabad. De ez ismét új nehézség, a mennyiben a* 
felesleges munkaerő miképeni alkalmazásának kérdése merül
het fel.

Hogy azonban mindezen feltételek daczára az alapítandó 
magyar dologházak virágzó munkaintézetekké lehessenek, a  
következő irányelvek lesznek figyelembe veendők.

1. A dologház lakói készítsenek el lehetőleg mindent a mi 
az intézet felszerelésére, az általuk használt fehémemüek és 
ruházat elkészítésére vonatkozik. így tehát a szövő, szabó, ko
vács, asztalos, ács, festő, kőműves-munka az ő feladatuk. Egyéb
iránt igen czélszerünek találnám azon eljárást, melynél fogva 
némely állami és más közintézetek (kórházak) házi szerei itt ké
szíttetnének.

2. Miután azonban azon munka, mely az intézet számára

1 Dana la Suisse française, des mesures tout à fait économiques 
qui permettent dans une des colonies de travail outre un bénéfice net 
de 2000 francs, on voit se diminuer de plus de moitié le chiffre des 
condamnés pour le vagabondage. Id. Bulletin. 16. 1.

s Hasonló eredményt mutatnak fel a német dologházak is, így a- 
Dreissigacker nevű dologház munkájának tiszta jövedelme 1883-ban 581Ü 
márkát tett. Eisennach nevű dologház tiszta jövedelme 1882-ben 18,917 
márka volt. Winzingeroda. Id. m. 117. 1.
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szükségelt tárgyak előállítására vonatkozik, nem örökös és bő
v e n  fognak oly egyének találkozni, kik a fenti pontban említett 
m unkákat teljesíteni nem képesek, további foglalkozásról kell 
gondoskodni. Folyamodni kell az ipari munkához, melynek soha 
sincs szünideje. Nálunk a következő munkaágak üzhetők ha
szonnal : fonás, vászonszövés, szivarkészítés, szabó, csizmadia, 
gyermekjátékszerek készítése, asztalos munka és a házi munka 
összes alkatrészeivel. A nőket legczélszerűbb mosással, vasalás
sal, varrással, foltozással, tollfosztással, szövéssel, kötéssel, kerti 
és mezei munkával foglalkoztatni. Megrendelésre egyes csopor
tokban családokhoz küldhetők ki a nők a különböző házi mun
kák (mosás, súrolás, főzés, stb.) teljesítése végett.

Ipari munka megválasztásánál általában azon ágazatokra 
fog kelleni tekintettel lenni, melyek keresettek s így jól díjazott 
munkát biztosítanak.1 A magyar társadalom által külföldről be
hozott, de itt hason minőségben készíthető ipari czikkek készí
tésére kellene súlyt fektetni. Azon milliókból, melyeket gyer
mekjátékokra költ el társadalmunk, s melyek a külföldre vándo
rolnak, ha csak negyedrésze itt maradna, mily haszon szár
maznék ebből ! Egyébiránt az intézetek vezetői gondja lesz 
kiválasztani azon ipari munkaágakat, melyeket haszonnal ke
zelhetnek.

3. Földművelés és kertészet. Ha azt veszszük figyelembe, hogy 
Svájczban1 2 3 * * * * és Németországban,8 hol a népességben aránylag oly 
kevés a föld s hol az ipar virágzó korát éli, a földművelésre és

1 A német szakértők azon kérdésre, mily belső munkákkal foglal
koztatják a javitandókat, azt válaszolják, hogy : «die Corrigenden wer
den innerhalb des Arbeitshauses hauptsächlich mit Hausarbeit, Stroh
industrie, Rohrstahlflächten, Fabrication von Holzstuhltheilen, Korb
flechten, Holzzerkleineren, Kistenmacherei, Netzestriken, Tischlerei, We
berei, Cigarrenfabrikation stb. beschäftigt.

s L. D. A. V. Orelli. Ueber Errichtung von Zwangsarbeitsanstalten. 
Zürich. 1865.

3 A német szakértők szerzőhöz intézett feleleteiből az tűnik ki,
hogy most e munkaágra fektetnek nagy súlyt. De Winzim/eroda is
mondja : «in einzelnen Arbeitshäusern besonders, jedoch nicht allein
in den preussischen Anstalten, bilden jetzt land- und fortswirtschaftliche
Arbeiten die Hauptbeschäftigung der Corrigenden. L. id. m. statist-
kimutatásának 26-ik csoportját.
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kerti gazdászatra fektetnek fősúlyt, mennyivel inkább fog kelleni 
nálunk ez expedienshez folyamodni.

Az erdőgazdászati munkát egyelőre nálunk egészen mel
lőzni kell. Maradjunk a földművelésnél első sorban, mert n á
lunk most még sokáig könnyen nyújthatni a dologházak ré
szére saját földterületet. Ezen földbirtok képezné örökre a fen- 
tartás és megélhetés biztos forrását, mely népességünk szapo
rodása és kedvezőbb piaczok növekedésével egyenes arányban 
fog becsben növekedni. Ha a kath. egyház jeles főpapjai közt 
lesznek olyanok, kik az alapítás szakában ily földbirtok m eg
szerzésénél segédkezet fognak nyújtani, örökbecsű alapítványt 
tettek, melynek nem gazemberek eltartása, de a hazának és az 
egyháznak hasznos szolgálatokat tenni hivatott polgárok bizto
sítása lesz feladata. Jöjjünk segítségére a magyar államnak, 
mely a világtörténetben páratlan erőfeszítéssel, a nemzeti fejlő
dés útjában álló összes akadályokat igyekszik eltávolítani.

Ámde a földművelési munkát még más számos okoknál 
fogva kell ajánlanom. Nálunk az a fontos előnye van, hogy7 
elegendő munkaerő hiányában, először hézagpótló, aztán pedig 
nem képes a szabad munkával szemben versenyt, holott némely 
ipari munkánál gyilkoló hatással bírhat a dologházi munka, 
mert számtalan családot fosztana meg kenyerétől.

A milyen mérvben egészséges, ép oly termöerejü e munka.
Ha azonban e dologház nem bírna elegendő saját földterü

lettel, mint azt a porosz dologházak gyakorolják, haszonbérhez 
kellene folyamodnia.

Orelli a kiváló svájezi főtörvényszéki bíró is munkabiztosí
tás és megélhetés czéljából ajánlja a dologházi földbirtokok ala
pítását.1

Marad végül még egy kérdésünk. A német dologháznak

1 Bizonyítva az ellenfelekkel szemben azt, hogy a dologházak ön
erejükből megélhetnek, mondja: «allein es lässt sich doch durch eine 
zweckmässige Einrichtung, namentlich durch Verbindung einer grossem 
Landwirtschaft mit Handwerkerarbeit und dadurch, dass in der Anstalt 
selbst möglichst alle Bedürfnisse an Kleidern, Wäsche stb. befriedigt 
werden, jenes Defizit sehr reduciren, zeitweise vielleicht auch ganz 
vermeiden. D. A. v. Orelli. Über Errichtung von Zwangsarbeitsanstal
ten. 37. 1.
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egyes vállalkozók rendelkezésére bocsátják a felesleges munka
e rő t .  Megengedhető-e ez ? A dologházon kívül folytatott mun
k á n a k  az ellenőrzés s így a javítás szempontjából nagy a hát- 
Tánya. Az intézet vezetőjének szakértő szemétől s a lelkész atyai 
szívétől távol van a javítandó akkor, ha messze az intézettől 
végzi munkáját. Az őrszemélyzet felügyelete sohasem elegendő, 
m e rt a javítandókat naponta munkájok közben kell megfigyelni, 
a  szorgalmasakat megerősíteni erényökhen, a nem olyanokat 
szigorral, majd gyöngéd intéssel figyelmeztetni. Mindamellett 
mihelyt felesleges munkaerő maradt, az elegendő foglalkozás 
nélkül maradt javítandók okvetetlenül elküldendők, ha kell fél
évi munkaidőn át is, oly gazdákhoz vagy társulati vállalatokhoz, 
kiknél megfelelő ellenőrzés mellett, elégséges a jutalmazás és a 
mellett folytonos a munkamenet is.

Nagybecsűnek találom továbbá a kerti gazdászattal való 
foglalkozást, mely amellett, hogy külpiaczokon is keresett czik- 
keket nyújt, az intézetbeliek táplálásához is tekintélyes mérték
ben hozzájárulhat.

4. Az egyesek által teljesítendő munka mértékének megálla
pítása kettős elv szerint eszközölhető. Ha a kérdés kényelme
sebb oldalát nézzük, a pensum a középső munkások szerint 
alapítható meg valamennyire nézve. Vagyis az egézséges, szor
galmas és dologértő munkás képességet veszszük ilyenkor ala
pul. De helyesebb eljárás az, ha figyelemmel a testi erőre, az 
ismeretekre és képességre egyénenként alapittatik meg a pensum.

Mindenesetre áll azonban a szabály, hogy mindenki köte- 
teles szó nélkül ereje, képessége és ügyességének megfelelő szor
galmas munkát végezni, mire fegyelmi büntetés által is szorít
ható.1

5. A jutalom. A javítandók munkájának eredménye első 
sorban az intézet pénztárát illeti meg. Mindamellett azon ok
nál fogva, hogy a rendszeres munkához való megszokás kedve 
fokozódjék, s hogy az elbocsátás után mindenik könnyebben

1 A német rendtartások szabálya : «jeder Eingewiesene ist verpflich
tet, mit Anstrengung seiner Kräfte zu arbeiten, und es ist durch regel
mässige Kontrolle dafür zu sorgen, dass der Einzelne täglich das leistet, 
was er nach seiner Körperkraft, Fähigkeit und Übung bei angestrengter 
Thätigkeit zu leisten vermag.»
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juthasson a becsületes megélhetéshez, munkája keresményéből 
bizonyos hányad, okvetlenül jutalomkép adandó. Ez elvet nem- 
követik az angolok,1 de elfogadták a németek.1 2 * E jutalom tel
jesen kielégítő, ha a porosz elvet követve, a valódi vagy eszményi 
munkabér 1/6 részét teszi.8

Szorgalmas és kiváló munkát szolgáltatóknak, az intézet
nek tiszta hasznot nem hozott munkáért is adható jutalom.

Ha a jutalmazásnak csak akkor volna helye, ha a munka
eredmény az ellátás és más költségek levonása után felesleget 
mutat, gyakran elmaradna a buzdító eszköz alkalmazása.

Ha a letartóztatott a rendes időn túl szerez valamit mun
kájával, a szerzemény az ö megtakarítása, melylyel ellenőrzés 
mellett szabadon rendelkezhetik, de bizonyos összeg ebből is 
visszatartandó, hogy az intézet elhagyása után segédforrása an
nál nagyobb lehessen.

A házbeliek által teljesített munkáról, annak hozadékáról,. 
jutalmakról, az élelmezési költségekről stb. szabályos száma
dást kell vezetni, melyet az érdekelt elbocsátása napján aláírá
sával erősít meg.

6. A javítandók rendszerint nagyobb csoportokban kötele
sek dolgozni, kivételesen az egyének szigorú megválasztása 
mellett, egyenkint is megbízható vállalkozókhoz küldhetők el,4 * * * 
különösen nőknél nagy óvatosság szükségeltetik.

7. A napi munka tartama. Április 1. és október 1. közti

1 The inmates must perform work suitable to their capacity and 
without remuneration but privileges in the way of food are granted to 
persons emploied in the work of the house. Fowle. Id. m. 139. 1.

A törvény kathegorikus szava ez: «no pauper shall recieve any 
compensation for his labour.»

8 Nur in sehr wenigen Arbeitshäusern wird den Corrigenden gar 
kein Antheil an ihrem Arbeitsverdienste gewährt — mondják a szakértők.

8 Die Arbeitsprämien für Corrigenden dürfen insgesammt den sech
sten Theil der baaren und ideellen Arbeitslöhne nicht übersteigen. 1885. 
évi belügyin, rend. 25. §-a.

4 Die Beschäftigung der Eingewiesenen findet in der Regel in der
Weise statt, dass dieselben theils innerhalb, theils ausserhalb des An
staltsgebäudes und seiner Zubehörden in grösseren Abtheilungen, welche
von einem Aufseher überwacht werden können, vereinigt arbeiten. Würt
temberg! rendt. 40. §-a.
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időszakban a munkaidőt reggeli 6 órától déli 12 óráig, azután 
délu tán i 2 órától esteli 8 óráig menőnek szabnám meg, ez 
12 órát tenne ki. A többi hónapokban reggeli 7 órától déli 
12 óráig és délutáni 1 órától esteli 6 óráig, tehát 10 órán át 
kellene dolgozniok.1 A nyári hónapokban teljesített külső nehéz 
m unka okvetlenül két órai megszakítást igényel, de a téli köny- 
nyebb munkánál elegendő az 1 órai munkamegszakítás. Hy idő 
a la tt teljesített munkával a czélnak megfelelően lesz a javítan
dók ereje igénybe véve, elegendő eredményt mutathatnak fel, 
és mégis a pihenés is kielégítő lesz. A felkelés idejét nyári hó
napokban reggeli 5 órára szabnám, a mikor egy óra alatt az 
öltözködés, a helyiségek kitakarítása és a reggeli étkezés vég
zendő el. A lefekvésnek pontban esteli 9 órakor kellene megtör
ténnie. Ellenben a téli hónapokban a felkelés reggeli 6 órára és 
a  lefekvés esteli 8 órára szabandó.1 2 3 * * * *

A német dologházakban délben mindig csak pgy órai pihe
nőt engednek meg.

8. Hogy a folytonos és jövedelmező munka biztosíttathas- 
sék, az intézet igazgatóságának minden lehetőt e czélból meg
tenni komoly feladatát fogja képezni.8 Kötelessége tehát a köz- 
igazgatás egyes orgánumaival, gyárosokkal, földbirtokosokkal, 
egyesületekkel, mesterekkel stb. érintkezni. Maga az állam is 
bőven szolgáltathat az intézetek lakói számára munkát. A do
hánygyári foglalkozáson kívül a többi közt a honvédsereg ré
szére kitűnő és olcsó munkát nyújthatnának a dologházak.

1 A német dologházakban a munkaidő: «die werktägliche Arbeits
zeit beträgt in der Zeit von 15. März bis 15. October zwölf Stunden, 
in der übrigen Zeit des Jahres zehn Stunden.

* Die Arbeit beginnt im Sommer (15. März bis 15. Oktober) um 
5 Uhr, im Winter 6 Uhr. Die Arbeitszeit dauert an den gewöhnlichen 
Arbeitstagen in der Zeit von 15. März bis 15. Oktober bis Abends 
V»7 Uhr, in der übrigen Zeit des Jahres bis Abends */a6 Uhr. A legtöbb 
német dologház szabálya.

3 Igen szigorú a német rendtartások utasítása e pontra nézve :
tum die Eingewiesenen den Zwecken der Anstalt entsprechend zu be
schäftigen, hat die Verwaltung es sich angelegen sein zu lassen, jede
Gelegenheit zu erforschen und zu verfolgen, um der Anstalt Arbeiten für
fremde Unternehmer um Lohn ohne eigenen Vertrieb zu verschaffen.
Amtsblatt des K. Württembergischen Minist, des Innern. 1882-ből 250.1.
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X. FEJEZET.

A fegyelmi büntető rendszer.

Ha a csavargót s a munkerülő koldust felöltöztettük, meg
tisztítottuk testét a szenytöl, egészséges tápláló étellel elláttuk, 
megvédtük a zord időszak hidege ellen, keresztényi szeretettel 
ápoltuk lelkét, szoktattuk rendes elviselhető és hasznos mun
kára, munkájára kértük az Isten áldását a templomban, buzdí
tottuk szóval és pénzzel a munka szeretetére, majd szülői gyön
gédséggel, majd ismét a ház urának szigorú hangjával javítottunk 
rajta, figyelmeztetve folytonosan az el nem évülhető mondásra r 
«aki nem dolgozik, az ne is egyék», követelve tőle a házi rend 
szigorú megtartását, feltétlen tiszteletet és engedelmességet 
fölebbvalóival szemben : mindez azonban, a mint a dologházak 
kiváló vezetői tapasztalták, ez elvetemült néposztály nagyobb ré
szénél elégtelen, és szükségessé válik a.büntetések nagy, fokoza
tos sorozatának alkalmazása. Háládatlan tömeg ez. Dehogy is 
ismerné a hála és pietás nemes érzetét az, a ki születésétől fogva 
csak gyűlölni tanult. Azért az egész emberi nemnek első sorban 
oda kell törekednie, hogy a gyermekeknek a gonosz szüléktől 
való elválasztása utján gyilkolja ki kebeléből a gyomot, a társa
dalmi forradalmak egyik veszedelmes tűzhelyét, önmagának és 
civilizatiójának tartozik ezzel. Mi azután átveszszük az ifjú kor
ban meg nem javított sötét alakjait társadalmunknak, kikből 
igyekezzünk embereket fejleszteni, még ha kell, a szabadság tel
jes megvonásával, koplalással és a bot szomorú eszközével. 
Igenis, habár őszinte hívei vagyunk a humanismus szent törvé
nyeinek, melyek nélkül a modern társadalmi élet az emberi 
szellem alvó korába esnék vissza, de hivatkozva épen a huma
nismus szellemére, kötelességet vélünk teljesíteni akkor, a midőn 
elkövetünk minden megengedhetőt, hogy a humánus társada
lomnak, annak tövényeit tisztelni tudó és akaró lényeket ad
junk át.

Mielőtt azonban eszméimet meghatároznám, utalni fogok 
a németek és az angolok büntető rendszerére, melyek közül az;
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előbbi, mint a tulajdonképi dologbázak lakóival szemben alkal
mazott, rendkivüli figyelmet érdemel.

Németországban a következő fegyelmi büntetéseket enged
nek meg :

a) A legszelídebb büntetés a megintés.
b)  Bendes étkezés megcsonkítása, a meleg ételek teljes 

megvonásáig, úgy hogy a megbüntetett 14 napon át kenyéren 
és vizen él s csak minden negyedik napon kapja a megállapított 
meleg ételeket.1

c) Az ágynak 8 napig terjedő tartamra való megvonása.
d) Szigorúbb felügyelet alatt álló osztályba való áthelyezés.
e)  Jutalomkép szerzett pénzzel való rendelkezés megvo

nása.
f )  A jutalomhoz való jog teljes elvesztése.1 2
g) Némely dologházban 3 hóig terjedhető egyszerű magán

elzárás.3
h) Szigorított magánelzárás rendszerint 14, néhol 30 na

pig.4 * * * 8 Ezen büntetés ételek és a rendes fekhely megvonásával is 
szigorítható.

i )  A kényszerzubbony alkalmazása, szabad levegő megvo
nása, lánczraverés stb. alkalmaztatnak.

A büntető hatalmat három elv szerint gyakorolják. Néhol 
az intézet igazgatója, másutt a főbb tisztviselők kollégiuma 
alkalmazza az összes fegyelmi büntetéseket, majd ismét azt kö
vetik, hogy a kisebb fokú büntetéseket az intézet igazgatója

1 Schmälerung der den Corrigenden in der Regel zu gewährenden
Kost, welche von dem Ertrage bestimmten Speisen, bis zur gänzlichen
Entziehung jeder warmen Kost auf die Dauer von längstens 3 Tagen
hintereinander stattfindet. Diese stärkste Kostschmälerung kann in einer
grossen Anzahl von Arbeitshäusern bis zu 14 Tagen ausgedehnt wer
den, so dass der betreffende Corrigend 14 Tage lang hintereinander 
Wasser und Brod — und nur jeden »reiten Tag die warme Kost erhält. 
Winzingeroda. Id. m. 25. 1.

* Gänzlicher Verlust des Bezuges der Arbeitsprämie.
8 Einsame Haft, welche in einem hellen Gemache zu vollstrecken — 

in einzelnen Anstalten bis zu 3. Monaten. U. o. 26. 1.
* Eine in einem dunkeln Gemache zu vollstreckende Haft, in den 

meisten Arbeitshäusern bis zu 14 Tagen, in einzelnen Anstalten bis zur 
30 Tagen. U. o.
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szabja ki, a szigorúbb büntetések kiszabása a felsőbb hatóságok 
jogkörét képezi. A szigorúbb büntetések végrehajtása előtt az 
orvos véleményét hallgatják meg.1 A felebbvitel jogorvoslata 
mindenütt megengedve.

Angolországban a kisebb fegyelmi büntetések kiszabása az 
intézet vezetője (master) jogköréhez tartozik, súlyosabb esetek
ben az önnálló büntető hatalmat csakis sürgősség esetében gya
korolhatja. Első esetben a «disordely» ellen ételmegvonás, a 
«refractory» ellen 12 óráig terjedhető elzárást alkalmazhat.1 2 3

A szigorúbb büntetéseket a «Guardians Collegiuma» szabja 
ki. Büntető törvény megsértése esetében, a békebiró hatásköre áll 
be (the master may cause such pauper to be forthwith taken be
fore a justice of the peace).

Vizsgáljuk azonban azt a kérdést, vájjon a fent közölt né
met büntető-rendszernek van-e kielégítő erkölcsi hatása ? E bün
tetési rendszer elégtelennek bizonyult, mert a lusta és makacs 
dologházbeliek javítatlanul hagyják cl az intézetet.8 A legjeleseb 
dologházak igazgatóságai szerzőhöz intézett feleletei sorra ezen 
gyászos eredményt tanúsítják.4 *

1 Vor Einleitung des Strafvollzugs ist der Hausarzt zu vernehmen, 
wenn der Gesundheitszustand des Eingewiesenen Grund zu der Ver- 
muthung gibt, dass die Vollziehung der erkannten Strafe von naclitliei- 
ligem Einfluss auf den Gesundheitsumstaud des Bestraften sein könnte. 
Württembergi dologházak elve, melyet nem mindenütt követnek. Die 
Vollziehung einzelner härterer Strafen ist in einzelnen Anstalten von der 
Zustimmung des Anstaltarztes abhängig — mondja Winzingeroda.

2 The Master may punish any disorderly pauper by substituting, 
during a time not greater than 48 hours for his dinner a meat con
sisting of eight ounces of bread, or one pound of cooked potatoes or 
boiled rice stb. A súlyosabb büntetés : «if any offence whereby a pauper 
becomes refractory be accompanied by any of the following circum 
stances of aggravation (ezek felsorolva), the master may without ony 
direction of the Guardians immediately place such refractory pauper 
in confinement for any time not exceeding twelve hours. Id. rend. 131. §.

3 Arbeitsam werden die faulen und wiederspänstigen Corrigenden 
durch die Anwendung der bestehenden Disciplinarmittel nicht, meist 
wird das erstrebte Ziel nur mangelhaft, häufig nur auf Kosten der 
Gesundheit der betreffenden Personen erreicht — mondja Winzingeroda.

4 Hermann Wittich a rottenburgi dologház vezetője ezt írja: «in
meiner Anstalt befinden sich bestrafte Bettlerinnen, Landstreicberinnen

1«



Magyarországot illetőleg, habár a német büntető-rendszer 
intézményeit helyeslem és elfogadhatóknak velem, mégis igen 
lényeges és elengedhetlen kiegészítést kell ajánlanom. A bün
tetési rendszernek annyira hatékony intézkedéseket kell tartal
maznia, hogy a czélba vett erkölcsi siker el ne maradjon. 
Azokkal szemben, a kiknél a fent tárgyalt büntetésnemek elég
telenek, egy lépéssel tovább kell mennünk, vagyis végső esetek
ben a testi fenyítés eszközét alkalmaznunk kell. A testi fenyí
tést a dologházak lakóinál kizárni czéltalan és tévesztett el
járás lenne, mert a vad természetű munkakerülőkre csakis testi 
fenyítéssel lehet sikerrel hatni.

A betegségnek megfelelő gyógyszert kell alkalmazni. A meg
rögzött koldust és kóborlót koplalással és szigorított elzárás
sal lehet ugyan testileg és egészségileg megtartani, de ritkán 
megjavítani ; fajunk eme korcsainál valódi elrettentő büntető esz
köz már csak a testi fenyítés.

És a gonosz szokásaihoz makacsul ragaszkodó munkakerülő, 
ki az Isten parancsát üres hangnak veszi s az erkölcs törvényei
nek tekintélyét nem ismeri el, ezen lealacsonyodásában a testi 
fenyítés alkalmazását egészen természetesnek fogja találni, 
mert tudja hogy a kényszer eme fajának alkalmazására méltóvá 
tette magát. De mely más eszközhöz folyamodjunk még azon 
egyénnel szemben, kire az intézet szigorú fegyelme, a megelőző 
büntetéseknek, a tanító és lelkész intő, buzdító és meggyőző sza
vának épen semmi a befolyása 91 A testi fenyítésnek a koplalás 
és elzárás fölött az az előnye, hogy a testi épséget és egészséget 
kevésbbé veszélyezteti és biztosabb erkölcsi sikerhez vezet.

und Lohndimen, welche so lange sie der Strenge der Hausordnung 
unterworfen sind, bleibt ihr Verhalten meist ein geordnetes. Sobald aber 
ihre Entlassung erfolgt, werden die meisten initie andere die Lohndirnen 
rückfällig, der Besserungszweck wird bei höchstem 5. Prozent erreicht.

DreUfiifacker igazgatósága pedig igy nyilatkozik : «bemerken aber da
bei, /lass nur in dussent seltenen Fällen eine Besserung der dem Arbeitshause 
überwiesenen lntliciduen eintritt. Már id. okmányok. Es igy megy ez tovább.

1 Weit leichter würde man zum Ziele gelangen, wenn die Möglich
keit gegeben wäre, äussersten Falls körperliche Züchtigung eintreten zu 
lassen, deren Gebrauch durchaus nicht gegen die Humanität verstösst, 
vielmehr humaner ist, als die derzeit in den meisten Arbeitshäusern 
angewendeten Strafmittel — mondja Winzingervda.
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Már maga ezen büntetésnem megengedhetőségének tudata szá
mos egyénnél elijesztő hatást fog kelteni, holott a többi bünte
tések eredménytelenek maradnak, mutatja a visszaesések renge
teg száma Németországban.

Egyébként a testi fenyítés jogossága és szükséges voltának 
védelme körében nem állok egyedül, halgassuk meg az idegen 
szakértők véleményét, melyet a gyakorlat is megerősít.

a ) Winzingeroda a testi fenyítés alkalmazását általános elv 
és lényeges reformpont gyanánt javasolja.1

bJ Rottenburg igazgatója, Württembergben behozandónak 
látja a testi fenyítést, de csupán a férfiakkal szemben, mit igen 
természetesnek találok, mert nőkre e büntetés kiterjesztése szük
ségtelen.I 2 3

c) Dreissigacker igazgatósága is ez elvet követi.8
d) A porosz szakértők is csatlakoznak ez elvhez.4
e)  Németország 9 dologházában most is alkalmazzák a testi 

fenyítést.5
f )  Az angol dologházakban fiúknál6 és javítliatlan csavar

góknál 7 alkalmazzák a testi fenyítést (eszközök bot és korbács.)

I Die Auswahl unter den Disciplinar-Strafmitteln zu vergrössem, 
unter anderen auch die Anwendung der Strafe der körjiedichen Züch
tigung wieder allgemein zu gestatten.

II Für Männer wäre die körperliche Züchtigung auch bei uns drin
gend angezeigt. Bei Weibern kommt man mit den gegebenen Straf
mitteln in der Rege! aus, insbesondere ist die Entziehung der Bequem
lichkeit der Lagerstätte gefürchtet.

3 Körperliche Züchtigungen sollten in sämmtlichen Arbeitshäusern 
Gültigkeit haben.

4 Die körperliche Züchtigung wäre auch in Preussen sehr erwünscht
und zwar bei denjenigen Dehnenden, bei welchen alle übrigen Discijdinar- 
strafen sich erfolglos erwiesen haben.

6 Ezek: Grossliuinersdorf, Radeberg, Sachsenburg, Eisenach, St.- 
Annen in Lübeck, Güstrow, Strelitz, Coswig és a Hamburg melletti 
dologház.

4 No corporal punischment shall be inflicted on any male child, 
except by the school-master or Master. No corporal punishment shall 
be inflicted on any male child except with a rod or othed instrument 
such as may have been aproved of by the guardians or the visiting 
Committee. Id. r. 137. és 139. §§.

’ When any incorrigible rogue shall have been committed to the
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g) Fowle a testi fenyítés fentartását bölcs intézkedésnek 
ta rtja .1

h) A svájczi dologházak is akkép nyilatkoznak, hogy a testi 
fenyítés a megrögzött csavargóknál annál is inkább alkalma
zandó mert jó hatású intő példa gyanánt szolgál a többi letartóz- 
tattakra. (így a «Payeme» nevű dologház igazgatója Baud ezt 
mondja: «les châtiments corporels ne doivent pas être admis 
comme règle, mais avec certaines natares, malgré toute la pati
ence imaginable, celles-ci vous échappent et vous donnez une 
correction bien méritée qui peut arrêter les véléités d’autres 
détenus, mais ce doit être l’éxception et jamais un principe.
1888. nov. 23-ki átirat).

i ) Az amerikai egyesült államokban is a testi fenyítés kivé
teles alkalmazása mellett nyilatkoznak. (A New-York mellett 
levő Blackwell’s Island szigeten alapított világhírű dologház 
igazgatója, W. M. R. Stocking ezt Írja : «our law does not permis 
the infliction of corporal punishment. Personally I think is 
vould be well if we were allowed to use is in cases which are 
apparently incorrigibly by other means. At present, in cases 
of insabordination etc. our punishment are restricted to incre
ased labor, reduction of food, solitory confirement in a dark 
cell, and in very bad cases, thackles or the ball, and chain».
1889. jan. 4-iki levél).

A dologházakban alkalmazandó büntető-rendszer főelve ez : 
«a fegyelem-büntetések mentül több neme, a legszelídebbtől egész a 
testi fenyítésig alapíttassék meg » a végből, hogy a javítandók in
dividualitása szerint az intézet vezetése a lehető legalkalmasabb 
büntetéshez folyamodhassék a javítás sikeres előmozdítása 
végett.

A szigorított fogságbüntetés és testi fenyítés alkalmazását 
csakis a főbb tisztviselők kollégiumára bíznám, a végrehajtás 
azonnal csak úgy következhetnék, ha a többség határozza el a

house of correction, it shall be lawful for the justices of the peace 
there assembled, to examine into the circumstances of the case, and 
to order if they think fit, that such offender (not beeing a female) 
be punished by whipping stb. Olv. Burn. Justice of the Peace. V. k. 1044. 1.

1 Wise men will note with satisfaction that the use of the rod 
is not forbidden in the case of naughty boys.
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büntetésnemek alkalmazását és a határozat jogerőssé lesz ; 
ellen esetben felterjesztendő az ügy a felettes hatósághoz s addig 
mig ez nem határozott, ezen büntetés végrehajtása felfüggesz
tendő. És hogy ezen szigorú- büntetések az elitéit egészségére 
káros befolyást ne gyakoroljanak, az orvos szakértő véleményt; 
okvetlenül meghallgatandó. A véghatározat meghozataláig joga 
lesz az igazgatónak fegyelmi utón mindazt alkalmazhatni, a 
a mi a megbüntetett megfékezésére szükséges.

Ezen két büntetésnem kivételével, a büntető hatalmat első 
fokban maga az igazgató gyakorolja.

Magától értetődik, hogy az igazgató s illetve a kollégium 
büntető hatalma csakis fegyelmi lehet s mihelyt a közönséges 
büntetőtörvény valamely szabálya sértetett meg, azonnal je len 
tés teendő a kir, ügyészségnek, mely a további büntető-eljárás 
iránt fog intézkedni. Alapelv marad, hogy a szolgaszemélyzetet 
fegyelmi hatalom nem illeti meg, de fenmarad a sürgősen gya- 
korlandó rendőri joga, mely botrány megelőzése s a szökés m eg
akadályozásánál nyer alkalmazást.

Végül azt jegyzem meg, miszerint a végből, hogy a jav í
tandók törvényellenes szigor ellen védve legyenek, a büntető
eljárás szabályozandó és okvetlenül megengedendő az orvoslás 
panaszjoga.1

XI. FEJEZET.

Az elbocsátás.

A dologház befejezte munkáját. Vagy elmúlt a letartózta
tás egész ideje, vágj’ pedig korábban történik a letartóztatott 
szabadon bocsátása. Búcsút kell vennie az intézettől, mely 
physikai és erkölcsi jólétét melegen ápolta. Rendkívül fontos 
kérdés előtt állunk. A dologházakba utasítottak elbocsátásánál 
az alább javasolt elvek értelmében követendő eljárás lesz szük
ségessé, a végből, hogy annyi fáradságos és költséges ápolás

1 A német rendtartások is megengedik e fontos jogot : «die Kin- 
gewiesenen können gegen die von dem Verwalter ihnen zuerkannteix 
Disciplinarstrafen, bei der Kreisregierung sich beschweren.»
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■összes eredménye halomra ne dőljön. Igaz, az. elbocsátott érde
kében is sokat tehet az államigazgatás, de a feladat java része a 
lársadalom terhére esik. Es a társadalom hagyjon fel a mindenütt 
tapasztalt elfogultsággal és előítélettel! Ne nézzünk az elbocsá
tottban veszélyes gonosztevőt. Nehéz megpróbáltatáson ment 
keresztül. Ne engedjük őt a dologháznak vissza. Tartsuk meg a 
munka dicső és boldogító honának, mely egyedül mentheti meg 
őt Isten és ember számára. Minden elbocsátott jelleméről 
könnyű meggyőződést szerezni. A kinek nem volna a munka
keresőben elég bizalma, forduljon az intézet igazgatójához, onnét 
részletekig menő jellemzést nyerend, aztán nyugodtan fogadhatja 
be a családi tűzhely körébe. Ha valamelyikre nézve akkép vol
nánk meggyőződve, hogy a benső házi szolgálatokra nem volna 
elég alkalmas, ott van a külső gazdászati munka. Adjunk neki 
menhelyet, hol erőinek megfelelő munkája árán, csendes békés 
éjjeli nyughelyre hajthassa le fejét, aztán ne féljünk tőle. Szá
mos társaival élt és dolgozott az intézetben is. Nem ölt meg 
senkit, s ha mint szabad munkás megkedveli helyzetét, még ke- 
vésbhé fog gonosz tettekhez folyamodni, elesvén a bűnös cselek
mények elkövetésének főindoka : a nyomor. Ha azonban néme
lyiknél felébred a rakonczátlan élet, a vad szabadság iránti 
vágy — mint tette az előbb — megindul a czéltalan bolyongás 
útjára, mely gyakran igen rövid lesz, mert a büntető hatalom 
vaskeze csakhamar utoléri. A társadalmon múlik azonban e bo
lyongás megakadályozása.

Tegye meg.
A közigazgatásnak is az elbocsátottakkal szemben fontos 

feladat jut, mielőtt azonban e feladat elveit tárgyalnám, röviden 
a  németek eljárására fogok utalni. Sajnosán kell azonban meg
jegyeznem, hogy a németek példája épen nem utánzásra méltó. 
A leglényegesebb szabályokat itt vagy nem ismerik, vagy pedig 
nem követik.

Az elbocsátottak jövőjéről való gondoskodás az egyes álla
mokban eltérő elvek szerint foganatosíttatik, vagy nem is lehet 
e védelemről szólani.

Württembergben, Poroszországban, Szász- és Bajorország
ban az intézetek igazgatóinak kötelességükké tétetik az elbocsá
tást megelőző négy hét előtt érintkezni azon hatósággal, mely
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nek illetőségi helyén fog az elbocsátandó tartózkodni, annak 
megélhetést biztosító munka megszerzése czéljából.1 Mindenek
előtt azonban az elbocsátandót kérdik meg, mely helyen kíván 
megtelepedni.

Másutt ismét az intézet igazgatósága a megválasztott hely 
és az eltartásra kötelezett község hatóságát és lelkészét az elbo
csátásról értesíti.1 2

Néhol pedig csakis az i f  jobbakról gondoskodnak, a kik ré 
szére az intézet lelkésze igyekszik menhelyet szerezni.3

Vannak azonban oly dologházak is, melyek az elbocsátott 
után egyszerűen bezárják az intézet kapuját, teljesen m agára 
hagyva a további ellenőrzést és segélyt igénylőt. Ez valóban 
megvetésre méltó embertelen eljárás.

Mégis ha az összes német dologházak nem is gondoskod
nak az elbocsátottakról oly melegen, mint azt követelni kell, 
de sehol sem eresztik el őket rongyosan vagy ruházatlanul, és a 
megtakarított összeget sehol sem tartják vissza.

Magyarországot érdcklőleg az elbocsátásra nézve következő 
irányelveket hozok javaslatba :

1. Azon oknál fogva, mert ez egyének 80%-a nem ta rt a  
dologházi élettől, a mennyiben ott, ha az ajánlott rendszer 
nyerne a gyakorlatban kifejezést, még mindig igen elviselhető 
helyzetben volnának, a kielégítő ellátás nagy vonzerővel bir a  
nyomorgóra, a ki a zord évszakban gyakran vadállat m ódjára

1 A szabály ez : «um der Eingewiesenen (férfiaknál is az a szabály) 
zu einem geordneten Fortkommen nach ihrer Entlassung aus dem  
Arbeitshaus behilflich zu sein, hat der Verwalter mindestens vier Wochen 
vor dem Ablaut der Einweisungszeit im Einvernehmen mit der zu  
Entlassenden zu Ermittlung eines Unterkommens für die letztere E in 
leitung zu treffen, und sich zu diesem Zweck mit demjenigen Oberamt, 
in dessen Bezirk dieselbe ihren Aufenthalt zu nehmen beabsichtigt, 
ins Benehmen zu setzen. Württembergre nézve 1. Amtsblatt 1882 m á 
jusi sz. 257. 1.

2 Arbeitshausverwaltungen sollen von der erfolgten Entlassung d er 
Corrigenden den Behörden und Geistlichen sowohl des Unterstützung- 
Wohnsitzes, als des gewählten Aufenthaltes Nachricht geben.

3 Nur für jugendliche hesseruni/sjähige Burschen wird wohl meisten- 
theils durch den Anstaltsgeistlichen ein Unterkommen nach der E n t
lassung ermittelt. A többi közt Bummelsburg dologházának szabálya.
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koplal és fázik. Az ultima ratio mégis csak a dologház marad. 
Sohsem szabad szem elől téveszteni azt, hogy a korban elöre- 
haladottabbak mindig igyekezni fognak a könnyebb életmódot 
választani, megbízva abban, és nem ok nélkül, hogy mentül 
gyérebben fogják őket letartóztatni és igen gyakran alapos körül
tekintés nélkül megbüntetni. A mai magyar közigazgatás orgá
numaira egyébiránt nem tanácsos továbbra is bízni e fontos 
ügyben a büntető hatalmat. Oly közegekkel találkozunk itt, kik
nek tekintélyes része hivatás és tudományos műveltség hiányá
ban, a közigazgatás nehéz és változatos teendőit szakszerűen 
teljesíteni, képességgel egyáltalán nem bir. Valóban a sarka
latos elv ellenére a büntető hatalmat, a dologházakba utasítás 
jogát s ebből kifolyólag a közpoti ellenőrzést is tanácsosabb 
lenne mindaddig, mig a fennálló közigazgatási rendszer érvény
ben marad, a jogszolgáltatás hatáskörébe utasítani. Nincs ország, 
melyben a rendőri szolgálat silányabb kezelésben részesülne, 
mint ez nálunk történik. Magának a rendőri jognak is alig akad 
nálunk komoly tudományos művelője, pedig égető szükséget elé
gítene ki az, a ki tudományos alapossággal megjelölné az uta
kat és módokat, melyek a magán- és állambiztonság szak- és 
korszerű megvédéséhez vezetnek. Ne is számoljunk az idegenek 
bizalmára és társadalmunk elismerésére addig, míg a nyugati 
népek rendőri szolgálatával egyenrangot nem teljesít eddig ava
tatlan rendőrségünk.

A rendőri jognak önálló kathedrát kellene legalább egy 
egyetemen alapítani. Ha pedig igaz az, a mit fentebb előadtam, 
azon tételt kell felállítanunk, hogy már magának a dologház 
igazgatóságának gondoskodnia kell arról, hogy az elbocsátott, a 
mint szabadságát visszanyeri, ne bírhasson móddal folytathatni 
az iszákoskodás és semmittevés végzetes szokását ; kényszeríteni 
kell őt a becsületes életmód folytatására. Ez az által is történ
hetik, ha az intézet vezetője az elbocsátást megelőzőleg, az ille
tékes helyi hatóság, segélyegyletek és a lelkészek közreműkö
dése mellett elhelyezésükről gondoskodik. Kötelezném továbbá 
az igazgatókat annak kimutatására, há?iy egyént és hol sikerű U 
elhelyezniük.

2. Az elbocsátottnak a dologházban szerzett keresményét 
tilos kiadni, csak oly összeg adható kezébe, mely rendeltetése
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helyére jutásra elegendő. A fölösleg az illetékes hatósághoz kül
dendő,melyrészletenként fogja azt tulajdonosának kiszolgáltatni.

Adjuk ki neki az egész összeget, első gondja lesz a korcs
mát fölkeresni, hol a rég vesztett szabadság és társak által 
buzdítva, elfecséreli mindenét s aztán kénytelen a társadalom 
kegyelemkenyerét kérni.

De az is előnye rendszabályunknak, hogy legalább egyidőre 
biztosítjuk a rendőrhatóság közelebbi ellenőrzését.

3. Igaz, az állampénztár kiadását emelni fogja azon rend
szabály, melynél fogva az elbocsátottnak rendeltetése helyéig 
menő elkísérését követeljük, de ez gyakori esetekben szüksé
ges eljárási norma, mert lesznek olyanok, a kik egészen m a
gukra hagyatva, minden további ellenőrzést és kényszert kikerü- 
lendők, visszatérnek a csavargás útjára, hogy azonban hitel- 
sertö és fölösleges óvrendszabályt ne alkalmazzunk, az intézet 
igazgatója úl'al elkísérésre ajánlott egyéneknél elég lesz ez óva
tosság alkalmazása.

4. A büntető törvényhozás kötelezze az elbocsátottakat bizo
nyos — rendszerint általuk választott — helyen való maradásra 
és ott teljesítendő munkára. Ha ez nem így lenne, nagy részük 
örökké oda fog vissza kerülni, a honnét elbocsátották, a dolog- 
házba. De hogy a megválasztott, esetleg kijelölt helyen lesz-e 
munkájuk, e körülmény az elbocsátást megelőzőleg alapí
tandó meg.

A kiskorúak első sorban szüleikhez küldendők. Ha pedig 
gyámság alatt állanak, a gyám s az illetékes gyámhatóság érte
sítendő az elbocsátás körülményeiről. Ha azonban másutt vá
lasztják meg tartózkodási helvöket, a választás helyén levő gyám
hatóság okvetlenül értesítendő lesz.

5. Valamint a felvételkor, úgy az intézet elhagyása előtt 
meg kell vizsgálni az elbocsátandó egészségi állapotát, s a meny
nyiben rövid ideig tartó betegségben szenvedne, előbb kigyógyí
tandó. Ha azonban hosszantartó betegségnek néz elébe — ha 
csak súlyos következményektől nem tarthatni — az intézetből 
való elszálítás esete áll be.1

1 Wiirttembergben ugyanezt az elvet követik. Olv. a veihingeui éa 
rottenburgi dologházak rendtartásait.
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6. Az elbocsátásnak alkalmas időben, tehát reggel kell tör
ténnie. Közvetlenül az elbocsátás előtt az intézet ruházata el
veendő s a tulajdonát képező ruhanemű kiadandó. Aztán kellő 
elszámolás és az intézet vezetőjének utolsó intőszava után kö
vetkezzék az intézet elhagyása.

7. Ha az elbocsátott az útiköltségre szükséges pénzösszeg
gel sem rendelkeznék, helyén lesz a legszükségesebbel őt az in
tézet pénztárából ellátni. Németországban is követik némileg 
ezen humánus, de egyszersmind nélkülözhetlen eljárást.1

8. Ha ellenben a szabadlábra helyezés melletti elbocsátás 
nem volna lehetséges, mert esetleg az elbocsátott vizsgálati fog
ságba helyezendő, az illetékes hatóságnak keilend az illetőt to
vábbi intézkedés végett átadni.

9. A korábban való elbocsátás, ha helyesen alkalmazzák, az 
erkölcsjavítás kitűnő eszköze, mert ha azoknak, kiknél a javu
lás alaposan feltételezhető, a megállapítottnál rövidebb idő alatt 
van kilátásuk szabadokká válhatni, szorgalmasabbak lesznek és 
a jó magaviseletre fognak törekedni.

Ha ellenben nem érdemes egyének részesülnek e kedvez
ményben, nagy veszélyt tartalmazna ez intézmény, mert kép
mutatóknak nyittatnék alkalom mentői előbb folytathatni gyalá
zatos életmódjukat.

Ezen valóban ajánlandó elvet követik a szászok. Szászor
szágban mindig bizonytalan időre történik a dologházakba való 
elhelyezés. Itt jogot engednek az intézet igazgatóságának bizo
nyos idő múlva (rendszerint 3 hó) a szabadságolás tárgyában 
javaslatot tehetni.1 2

A szabadságidő tartama alatt az elbocsátott a dolog

1 Besitzt er nicht die nöthigen Mittel, um die Kosten der Reise 
an seinen Bestimmungsort zu bestreiten, so kann ihm, soweit die Mittel 
hiezu vorhanden sind, von dem Verwalter ein angemessener Betrag aus 
der Anstaltskasse verwilligt werden.

2 Der Direction der betreffenden Anstalt steht, nachdem der Cor- 
rigend einige Zeit in der Anstalt verweilt, in der Regel nach 3 Mona
ten das Recht zu, darüber zu befinden, ob derselbe zu beurlauben ist, 
oder noch länger bis zur Vollendung des zweijährigen Zeitraumes in 
der Anstalt zu verbleiben hat.
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ház fegyelmi hatósága és a helyi rendőrhatóság felügyelete 
alatt áll.1

De a birói határozat keltét követő két év alatt a dologházi 
letartóztatás folytatására kényszeríthető.

Poroszországban a letartóztatás ideje felére leszállítható, 
ha a dologház igazgatósága azt tapasztalja, hogy a letartóztatott
nál a javítás czélja a kiszabott időnél előbb érhető el.2 Az elbo
csátás lehetőleg oly időben történik, hogy az illető munkát kap
hasson.

íme előttünk a dologház egész valójában. Ismerjük szer
vezetének szükségszerű alapelveit és cselekvőségének szellemét. 
Minden kényszere daczára hatalmas humanitárius intézet ez, 
mely szerencsétlenek ezreit emeli ki az erkölcsi posvány szomorú 
honából. De egyszersmind a közbiztonság egyik lényeges bástyá
já t üdvözöljük benne.

A magyar nemzet minden egészséges reformkérdésnél az 
elsők egyike, előzze meg ebben az elmaradott népeket. Nemzeti 
erényeinek és hatalmának tartozik ezzel.

Bennünket pedig a dologház intézményének behozatalánál 
magas erkölcsi és társadalmi eszme vezérel, mely eszme sür
gős megvalósítását kormányunk és parlamentünk figyelmébe 
ajánljuk.

1 Der Beurlaubte steht während des Urlaubes unter der Disci- 
plinargewalt der Anstalts-Direction und unter der Aufsicht der Polizei
behörde. Id. r.

* In denjenigen Fällen, in welchen das Verhalten des Detinirten 
die Erwartung gerechtfertigt erscheinen lässt, dass der Zweck der kor- 
rectionellen Nachhaft durch eine kürzere als die festgesetzte Detenzions- 
zeit erreicht werden wird, hat die Direction des Arbeitshauses wegen 
Abkürzung derselben der Landespolizeibehörde unter Vorlegung eines 
von den oberen Anstaltsbeamten einschliesslich des betreffenden Anstalts
geistlichen abzugehenden motivirten Gutachtens die erforderlichen Vor
schläge zu machen. 18S5 október 20-ki rendelet 3. §.
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15. A  p o lg á r i  p e re s  e l já rá s  re fo rm ja . Az 1883. évi november 17-től 

deczember 1-ig folytatott vita.
17. A  p o lg á r i  pe res  e l já rá s  r e fo rm ja . Az 1883. deczember 1-től 1884

január 58-ig folytatott vita.
18. A  p o lg á r i  pe res  e l já rá s  re fo rm ja . Az 1884. márczius 15-től április

7-ig folytatott vita.
19. U j irá n y o k  a  m agán jo g b an . Irta Dr. Schwarz Gusztáv.
50. H uszonkét le v é l az  lB 4 Z - jő l  1 8 5 4 -ig  te r je d ő  id ő szak bó l. Felolvasta

Dr. Tárnái János.
51. N a tu ra lism u s  a  bü n tető jo gban . Irta Dr. Heil Fuusztin.
22. T e lek k ön yv i re fo rm ok . Irta Káplúny Géza.
23. M agán jo g i ood lfloatión k  és r é g i jo gu n k . I. Irta Dr. Dell'A dam i R.
24. Nézetek a  te le k k ö n y v i re fo rm ró l. Irta Dr. Csillag Gyula.
25. T e lek k ön yv i re fo rm o k . Irta Dr. Im ling Konrád.
25. T e lek k ön yv i re fo rm o k . Az 1885. május 12-ikén tartott vita.
27. M a gán jo g i ood lfloatión k  és r é g i  jo gu n k . 11. Irta Dr. Dell’A dam i R.
28. Laoh aud  védbeszéde l. Irta Dr. Vegh Arthur.
29. A  tö rvén y h ató ság i t isz tv ise lők , se gé d - és k eze lő -szem ély zet e l le n i  

fegyelm i e l já rá s ró l .  Irta Dr. Jetiinek Arthur.
30. A  de lic tu m  oo lleo tivn m  és a  szokássáért! és Üz le tszerű  b ű n c se lek 

mények tan a . Irta Dr. Balogh Jenő.
31. Az örökség b ir to k b av é te lén ek  fő e lv e  a m ag án jo g i tö rv é n y te rv e 

zetben. Irta G a la m b  Is tv á n .
32. A  p o lg á r i  b író s á g  szervezése. Irta Dr. Herczegh M ih ály .
33. M agán jo g i ood lfloatiónk  és r é g i jo gu n k . III. Irta Dr. Dell9A dam i R.

, Ml. A p o lg á r i  b író ságok  sserveBÓsóról. Irta Tóth Gáspár.
MM. A référé-rendszer » m agyar alkalm azása. Irta Dr. Rmmer Kom .



36. A  b ír á i  szervezet. Irta Dr. P ndhorányi Gyula.
37. A  nem zetközi m ag án jo g  h a lad á sa . Irta Dr. D ell'.Idá in t R ezső .
38. A z  an go l bün tető  e ljá rá s . Irta Dr. Csorba, Ferenc,z.
3!). B ö rtö n ü g y i v iszo n y a in k  re fo rm jáh oz . Irta Dr. Balogh Jenő.
40. ^ eg y h á z a in k  betegü léa i, h a lá lo z á s i és lé g ü rta r tn lm i v is z o n y a i , 

összehason lítva  a  k ü lfö ld i  .v iszonyokkal. Irta ,/ítzél Bold.
41. A  m ag y a r  büntető  tö rvén y k ö n yv  bün tetési és b ö r t ö n r e n d s z e r e .

Irta Dr. Kelemen, Mór.
42. A la p ítv á n y a in k  és a  le g fe ls ő  fe lü g y e le t i  jo g . Irta Csorba, Ferem '• ~.
43. A  b í r á k  és b író s á g i h iv a ta ln o k o k  fe le lő s sé g é rő l ssáló  t ö r v é n y -  

ja v a s la t . Irta Dr. Székely M iksa.
44. A  m a g y a r  bün tető  tö rvén y k ö n yv  büntetési és b ö r tö n re n d s z e ré n e k  

je le n le g i  v é g reh a jtá sa  és en n ek  ed d ig i e redm én yei. Irta Dr. Székel. J/ 
Ferencz.

45. A  fizetésképte len  adós. jo go se lek  vén ye in ek  m egtám ad ása  a  cső  dttm
kívül. Irta Dr. Fodor .irm án. __ _ -~1

46. A  jo g i  szakoktatás re fo rm ja . Irta Dr. Vécsey Tamás. JJ
47. T ö rvén y h o zás i re fo rm o k  a  b iz to s itá s-t igy  terén . Irta Dr. Beck
48. A  m a g y a r  bü n tető tö rvén y k ö n y v  bü n tetési és bö rtö n ren d sze rén ek ^

je le n le g i  v é g re h a jtá sa  és ennek  ed d ig i e redm én ye i. Az 1889 m iirear 
30-án tartott vitn. j

49. A  jo g i  szak ok tatás  re fo rm ja , Az 1889. november 23-tól decz. 7igp 
folytatott vita.

50. A  jo g i  szakoktatás  re fo rm ja . Az 18*9. ileczeniber 1 4-től deozember 28-ig 
folytatott vita.

51. A s  e lőzetes  le ta rtó z ta tá s  és v iz sg á la t i fo g ság ró l. Irta Dr. Billeni -
garten, Izidor. -

52. A z  örökös fe le lő ssége  a  h agy a ték i te rh ek ért . Xrtn D r. K ern T iva d n r
53. A  szabadságbüntetés  re fo rm ja . Irta Dr. Diós Károly.
54. A  fe lté te le s  e lité lé s . Irta Dr. Reichard Zsigm ond'
55. A  fe gy in téze t ! é le lm ezés p ró b á ja  sú ly  m érések  a la p já n .

Irta Dr Rákosi Béla.
56. A  fe lté te le s  e líté lé s rő l, irta Dr. Baum garten Izidor.
57. A  porosz k öz igazga tá si re fo rm ró l. Irta Dr. K m ety Károly. '
58. A  fe lté te le s  Íté le tek rő l. ! Dr. Baum garten Izidor. Dr. M á rku s

Dezső. Bodor László. Dr. Illés Karoly ). •
59. A  fe lté te le s  e lité lés . Ir ta Dr. (trüber Lajos.
60. A  fe lté te le s  e líté lé s  kérdésének  néhány  v itás  pon tjá ró l.

Irta Dr. Reichard, Zsigmond.
61. B ü n te tés i és bö rtön ren dszerü n k  re fo rm ja . (Dr. Fay er László., 

Kelemen Mór. Dr. Balogh denn. Székács Ferencz. Dr. Illé s  
Károly. Dr. Székely Ferencz.)

62. A  k öz igazgatá si b író ság o k  hatáskö rén ek  szabá lyozásá ró l.
Irta Dr. K m ety Károly.

63. A  gy erm ek véde lem  O roszországban . Irta K rajésik Soma.
64. A  b án y a m ive ló s i jo g  ö n á lló ság a  szem ben a fö ld tu la jd o n n a l. Irta

L ányi nertalan.
65. A  do logház  és lakó i. Irta . Vagy irány i Dr. Fekete Gyula.

K ü lfö ld i tö r v é n y e k  m a g y a r  fo rd ítá sb a n .
1. Ném et, osztrák  és fra n o z la  nzsora törvények . Forditották Dr: Barna. 

Ignticz és Dr. N agy Dezső.
2. O la sz  ü gy véd i ren d ta rtá s . Az 1874. junius 8-iki törvény az ügyvéd

ség és az ügyészség gyakorlásáról. Függelék: a kiegészitö kir. reudelet, 
A képviselőházi bizottság indokolása. Fordít. Dr. D ell’eidam,i Rezső.

3. A  soUw oizi szövetség tö rvén ye  a  k ö te lm i jo g ró l. 1 — 16J. ezikkuk.
F o r d í t o t t a  Dr. Barn,a, Ignácz.

fRANKLIN-URSULM NrOMSAJA.
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