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HARRY WADE MINDENT KITÁLAL

Ion Luca Caragiale

Fotó: Dömölky Villámkezű Dániel

- AZ ÉLET ÉRTELME -

ELTÖRÖLIK A HALÁLBÜNTETÉST
November 8-án elfogadta a parlament a törvényt a halálbüntetés
eltörléséről Anglia, Skócia és Wales
területén, helyette bevezetik a kötelező életfogytiglani börtönbüntetést.
De továbbra is életben marad az
a törvény, amely 1351-ben III.
Edward király idejében született és
a hazaárulókra vonatkozik. Halálbüntetéssel sújtja azokat, akik a brit
korona ellen tesznek.
Angliában legutoljára hazaárulás vádjával 1946-ban végeztek ki

egy embert, aki a Harmadik Birodalomnak kémkedett. Gwynn Owen
Evans voltak.
Skóciában a 21 éves Henry
John Burnett-et végezték ki utoljára
1963-ban egy tengerész megöléséért.
Észak-Írországban
1961-ben
küldték a másvilágra a 26 esztendős gyilkost Robert McGladdery-t,
míg Walesben 1958-ban nyílt meg
utoljára a csapóajtó a 24 éves
Vivian Teed alatt, aki egy postással
burtális kegyetlenséggel végzett.

Az utóbbi évtizedben történt igazságszolgáltatási tévedések, amelyek
következtében a közvélemény halálbüntetés-ellenes lett: Derek Bentley,
Timothy Evans és Ruth Ellis esete.
Ruth Ellist (29 éves) David
Blakely megöléséért kötél általi halálra ítélték és bár tettét elismerte
és megbánást tanúsított, a Bíróság
ezt nem tekintette enyhítő körülménynek, ahogy azt sem, hogy tettét erős felindulásból követte el.
Derek Bentley (20 éves), aki társával Christopher Craig-gel egy betörési kísérlet során meggyilkolt egy
rendőrt. A bírósági tárgyalás során
végig kétséges volt, hogy a végze-

tes lövés melyikük pisztolyából érkezett. Derek Bentley felakasztása után derült ki, hogy valójában
a gyilkos Craig volt, és Bentley,
mint bűnrészes nem érdemelt volna
halálbüntetést.
Timothy John Evanst (26 éves)
kislánya megöléséért rövid idő alatt
alálra ítélték és felakasztották. 3 évvel az akasztás után derült ki, hogy
a bírósági tárgyalás során tanúként
kihallgatott földszinti szomszéd, John
Christie volt az elkövető, akiről kiderült, hogy sorozatgyilkos volt.
Evans lányán kívül megölt másik
6 nőt ugyanabban a házban, köztük
saját feleségét is..
folytatás a 5-ik oldalaon.

2

Hóhérok - 1965. november 9., kedd

- FÜSTBE MENT TERV -

VIETNÁM NEW YORKBAN LÁNGOL
1967. április 4-én Martin Luther
King hevesen kritizálta az amerikai
részvételt a vietnami konfliktusban,
és azt javasolta, hogy a háborúellenes és a polgárjogi mozgalmak egyesítsék erejüket.
New Yorkban 100 000, San
Franciscóban 50 000 ember tüntetett a háború ellen. A New York-i
tüntetők között jelen volt egy maroknyi Vietnamban harcolt veterán is, akik a „Vietnami veteránok
a háború ellen” név alatt vonultak
fel. A csoport csak alkalmilag fogott össze, a tüntetés után feloszlottak. Jan Barry Crumb veterán
a felvonulás közben találkozott ezzel
a csoporttal, akikkel a tüntetés után
megpróbálta felvenni a kapcsolatot,
de megtudta, hogy ilyen nevű szervezet hivatalosan nem létezik.
Ezért 1967. június 1-jén, néhány
társával közösen hivatalosan is megszervezte a „Vietnami veteránok
a háború ellen” nevű szervezetet,
amely később az egyik legnagyobb

háborúellenes csoporttá vált.
Április 28-án letartóztatták
Muhammad Alit, mert vallási meg�győződésére hivatkozva megtagadta
a bevonulást. New York állam sportbizottsága visszavonta a hivatásos
ökölvívói engedélyét, és megfosztotta
a nehézsúlyú bajnoki címétől. Alit
végül öt év börtönbüntetésre ítélték. Három évvel később az ítéletet
az Amerikai Legfelsőbb Bíróság megsemmisítette.

- AKI AKASZT, ROSSZ EMBER NEM LEHET -

AZ AKASZTÁS PONT JÓ NEKIK
AZ OLDHAM GAZETTE RIPORTERE, DEREK CLEGG MEGKÉRDEZTE
HARRY WADE-TŐL, HOGY MI A VÉLEMÉNYE A HALÁLBÜNTETÉS ELTÖRLÉSÉRŐL. HARRY WADE 25 ÉVE ÁLL A BRIT KORONA SZOLGÁLATÁBAN,
JELENLEG MINT FŐ ÍTÉLETVÉGREHAJTÓ.
Derek Clegg Harry, mi a véleményed arról, hogy eltörlik a halálbüntetést?
Harry Wade Mindig is büszke voltam arra, hogy inkább megtartottam magamnak a véleményemet a kötél általi halál témakörben.
D.C. Szóval azt mondtad, hogy „Az akasztás még túl jó is nekik”?!
H.W. Ezt nem én mondtam, hanem egy vendég! Az akasztás nem túl jó
nekik, az akasztás pont jó nekik. Vannak olyan fószerok, akik nagyon az alja, és ha a bíróság azt mondja, hogy menni kell nekik, akkor menni kell nekik, de ha menni kell nekik, akkor a lehető leg�gyorsabban, a legemberi méltósággal és a legkevésbé fájdalmasan kell
menni nekik. Ez énnálam, és aki a normális ember annál mind, a
kötél általi halál.
D.C. De ezt honnan tudod, Harry? Hiszen nem láttál más kivégzési módszereket, villamosszéket vagy kivégzőosztagot…
H.W. Hát persze hogy nem láttam a francba már, én lancashiri vagyok,
nem arkansas-i. „Villamosszéket”, a francba! Hallottam, hogy ha azzal
valami difi van, akkort úgy sisteregnek, mint egy francos bifsztek jól
átsütve! Hát köszönöm szépen! Énnekem ne kelljen sült hagymát raknom a kivégzéshez, ha lehetséges. Jenki porhintés!
D.C. De a guillotine gyors, lefogadom.
H.W. A guillotine gyors, de a guillotine-nal sok a trutyi és nagyon francia.
Hogy jönne az egy angol börtönbe? Sehogy. És ki takarítja föl utána
a trutyit? Egy fej az pattog ide-oda. Én nem fogok föltakarítani utána. A börtönőrök? Van már elég a nyakukban.
D.C. Szóval hány embert akasztottál föl, Harry? Úgy nagyon nagyjából
mondd meg.
H.W. Azzal szoktam dicsekedni, hogy ezt a kérdést én sose méltattam válaszra, Derek, és tartom magam a nem méltatáshoz.
D.C. Több mint százat?
H.W. Sokkal többet.
D.C. Több mint ezret?
H.W. Nem Kínában vagyunk!
D.C. De többet, mint Pierrepoint?
H.W. Tudja mindenki, hogy a Albert Pierrepoint sokat akasztott, de a Pierrepoint sok németet akasztott, a háború közben meg utána is. Albert naponta megcsinált 15-20 ilyen nácit, amikort már nagyba beindultak a perek, és én is szívesen beszálltam volna, naná, de oda se
engedett szagolni nekünk, pedig én is szívesen fölakasztottam volna
párat. Szívesen megnéztem volna egy kicsit Németországot is, de Pierrepoint lenyúlta az egész területet.
D.C. De mért nem kértek föl téged, Harry?
H.W. Először de, fölkértek, Nürnberg körül, de akkort még félállásban bukméker is voltam, és akkort volt a Grand National lóverseny, úgyhogy
érted…? Lehet hogy vállalnom kellett volna. Lantoltam nekik, hogy
a nejem, Alice gyengélkedik. Bánom, hogy nem mentem, De csak azt
mondom, hogy a sok náci, akiket a Pierrepoint megcsinált, azt nem
volna szabad beszámítani neki a végeredménybe. Szóval ha az Albertnak levonod a nácijait, akkort nem mondom, hogy már én győztem,
de a fej fej mellett, vagy a nyak nyak mellett vagyunk, ha szabad
így mondanom.
D.C. Harry, baromi jó lenne a cikkhez, ha mondanál nekem egy számot.
H.W. Milyen számot?
D.C. Hányat csináltál összesen.
H.W. Nem, öreg. Nó koment.
D.C. Kicsit több, mint kétszáz?
H.W. Följebb.
D.C. Kicsit több, mint háromszáz?
H.W. Az előbb közelebb jártál, a kettő és háromszáz között, közepefele, de
nem mondok többet, kettő és háromszáz között. 233 De ebben egy
darab német nincs benne.
D.C. Szép. Bár azt mondják, Pierrepoint hatszáz fölött jár.
H.W. Kicsoda mondja? És büdös volt a haja.
D.C. Kinek?
H.W. Büdös, büdös, büdös.
D.C. Kinek volt büdös a haja?

H.W. A Pierrepointnak volt büdös a haja. Ezt nem írják bele az újságokba, mi?
D.C. Mért, milyen szaga volt?
H.W. Ha olyan hangulatom lenne, azt mondanám, halálszaga volt, de valószínűleg csak avas brillantinszaga volt.
D.C. „…avas brillantinszaga…” És még egy dolog, Harry. Az utóbbi évtizedben történt igazságszolgáltatási tévedések, amelyek következtében
a közvélemény akasztásellenes lett. Azokat többnyire magad hajtottad
végre vagy Pierrepoint?
H.W. A Pierrepoint. Az biztos. Azt hiszem.
D.C. Derek Bentley?
H.W. A Pierrepoint.
D.C. Timothy Evans?
H.W. Az a Pierrepoint volt, bár én voltam a segéd, úgyhogy technikailag az 2-1.
D.C. Ruth Ellis?
H.W. A Pierrepoint. 3-1. A Pierrepoint szerintem szívesen akasztott nőket.
Én nem. Márminthogy az ember megcsinálja, ez a munkája, de nagyon rossz szájaíze van utána az embernek, hetekig.
D.C. James Hennessy?
H.W. Az a Hennessy nem volt bírói tévedés. Később utánaolvastam. Az
a tipikus nőgyűlölő pszichopata volt, és én általában nem szeretek
nyilatkozni azokról, akiket akasztottam, de az ő esetében dögöljön
meg, mocsok szemét, hála isten, hogy megszabadultunk tőle.
D.C. Ártatlanságát hangoztatva halt meg, úgy hallottam.
H.W. Be volt tojva. Mind be vannak tojva. Van, aki kimutatja, van, aki
nem. Főleg arra emlékszek róla, hogy nagyon utálta az északangolokat
és én nem komázom az ilyet. Ez előítéletesség.
D.C. Tavaly Norfolkban megint megtámadtak egy nőt, arra, Lowestoft felé,
és a rendőrség szerint egy csomó jellemzőben a Hennessy-féle lógatós
gyilkosságot ismételte…
H.W. Olyan mindig lesz, öreg, hogy nőket támadnak meg. A férfinak ez
a természete, nem? Főleg Lowstoftban mást nincs is mit csinálni.
A minigolfot gyorsan meg lehet unni!
D.C. Vagyis azt mondod, Harry, hogy a halálbüntetésnek sosem volt elrettentő ereje?
H.W. Ez jó kérdés. De a lényeget mégis úgy mondhatom, hogy utána, hogy
az én kezembe került, Hennessy, má nem gyilkolt meg senkit. Arra
mérget vehetsz.
D.C. De hátha azelőtt se gyilkolt meg senkit, mielőtt belekerült a kezedbe?
H.W. Ezt hátha sose fogjuk megtudni.

ALBERT
PIERREPOINT
1905-1992 ÉLT, TÖBB MINT
400 EMBERT VÉGZETT KI ÉLETE SORÁN. KÖZVETVE Ő VOLT
A FELELŐS A FENTEBB EMLÍTETT BENTLEY HALÁLÁÉRT,
AKIT, MINT UTÓLAG KIDERÜLT,
IGAZSÁGTALANUL VÉGEZTEK
KI. AZ AKASZTÁSBAN HARRY
ALLEN ASSZISZTÁLT.
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- 10 ÉV, 5 GOLYÓ, 1 NYAK -

Ruth Ellis kivégzése
Albert Pierrepoint megrázó esete

- SZÉLLEL SZEMBEN -

Ferrybridge C romokban
Baj akkor van, ha mondjuk
egy magas kémény, karcsú épület, vagy mondjuk egy híd szerkezetéről éppen olyan ütemben
válnak le az örvények, hogy rezonancia alakul ki. (Tudjuk, hogy
a katonáknak a hídon azért nem
szabad ütemre lépni, mert ennek hatására is kialakulhat a rezonancia.)
Ebben az esetben a rezonancia miatt a szerkezet egyre jobban kileng,
és mint a Tacoma hídnál történt,

darabokra is hullhat, veszélyeztetve
ezzel sok ember életét.
Hogy ez ne következzen be,
a kéményeknél, hűtőtornyoknál egy
hosszanti csavart bordával próbálják megakadályozni ennek a rezonanciának a kialakulását. Utoljára 1965-ben az angliai Ferrybridge
szénerőmű három hűtőtornya omlott
össze egy viszonylag erős szélben
kialakuló örvénysor keltette rezonancia miatt.

MEGJELENT AGATHA CHRISTIE LEGÚJABB MISS
MARPLE REGÉNYE, A BERTRAM SZÁLLÓ.

ANNO 1965

Ruth Ellis volt az utolsó nő, akit
Nagy-Britanniában kivégeztek, 1955ben. A vád gyilkosság volt. Szemtanúk szerint Ruth öt golyóval ölte
meg szeretőjét a Magdala nevű
kocsmában. Állítólag az ezt megelőző heves vita után fordult a dolog tettlegességig, ám erről eltérnek
a szemtanúk beszámolói. Ugyanis
ez azon kevés alkalmak egyike volt,
amikor Albert Pierrepoint megszólalt
a munkájával kapcsolatban. „Nem
sajnálom Ruth Ellist, megérdemli
a halálbüntetést” nyilatkozta.
Eközben már sokan tüntettek
a halálbüntetés eltörléséért, és Ruth
Ellis mellé álltak. Talán azért, mert

AMERIKAI ŰRSZONDA ELŐSZÖR SUGÁROZ KÉPET A HOLDRÓL A FÖLDRE.

MEGNYITJÁK A 11,6 KM HOSSZÚ MOUNT BLANC-ALAGUTAT. EZ A VILÁG LEGHOSSZABB
KÖZÚTI ALAGÚTJA, AMELY A PÁRIZS-RÓMA TÁVOLSÁGOT 150 KM-REL CSÖKKENTI.

- AZ ÉLET KRIMI -

Myra Hindley és Ian Brady igaz története
Végül is Myra Hindley sógora, David Smith volt az, aki felfedte a ferde
hajlamú házaspár titkait. 1965. Október
7-én, reggel hat óra húsz perckor lépett
kapcsolatba a rendőrséggel.
Nem bírta elviselni ugyanis, amikor
rádöbbent, mi folyik Manchester hattersley-i tanácsi birtokán, a Wardle Brook
Avenue 16. Szám alatt. Remegő lábakkal
odament egy nyilvános telefonfülkéhez és
felhívta a közeli stalybridge-i rendőr őrsöt. Perceken belül odaért egy járőrkocsi,
s egy fiatal rendőrtiszt meglátta a fülke mellett reszkető Smith-t, aki az izgatottságtól alig bírta kivárni, hogy beülhessen vére az autóba. Miután David Smith
előadta a horrortörténeteit, megindult egy
akkora hajtóvadászat, amilyenre Nagy-Britanniában még nem volt példa. Több száz
rendőr heteken át kutatta keresztül-kasul
a kietlen mocsárvidéket, hogy megtalálják a tízesztendős Lesley Ann Downey és
a tizenkét esztendős John Kilbride maradványait. John 1963. November 23-án,
Lesley pedig egy évvel később, 1964.
Karácsony másnapján tűnt el. Elsőként azonban a rendőröknek be kellett
jutniuk a Wardle Brook Avenue-i házban,
oda, ahol a gyermekek halálukat lelték.
Az egyik rendőrfőnök kölcsönvett egy fehér kabátot és egy kosarat egy kenyeresembertől, aztán megközelítette a házat,
amely Hindley nagyanyjáé volt. Bekopogott. Az ajtót Hindley nyitotta ki. Brady
egy rekamién feküdt és levelet írt.
A levél a főnökeinek szólt, hogy azért
nem megy dolgozni, mert megsérült
a lába. A tárgyalásán kiderült, hogy
úgy tervezte, azt a napot a mocsárban tölti... Hogy megásson egy újabb
sírgödröt. Minthogy Bradyt és Hindley-t elkülönítették és rács mögé dugták, a rendőrök minden erejüket
a mocsár átfésülésére fordították.

Rá is bukkantak a tizenkét éves John
Kilbride sírjára. Néhány méterrel odébb,
a komor lápvidéket kettészelő út másik oldalán megtalálták a kis Lesley Ann
Downey földi maradványait. A keresésben
segítségükre volt az ,,emlékbe” készített
fotó, amelyen Hindley látható a két sír
közvetlen szomszédságában.
Ezután következett a tárgyalás a chesteri esküdtbíróságon: a tárgyalóterem és
az ország egyszerre borzadt el mindazoktól a horrortörténetektől és kínzások
ecsetelésétől, amik ott elhangzottak. Mint
kiderült, Brady és Hindley aljas fényképeket készítettek megcsonkított áldozataikról. A tárgyalótermet leginkább megrázó
bizonyíték azonban egy magnetofonszalag
volt. Lesley Ann Downey könyörög sikolyait és haldoklásának utolsó pillanatait
lehetett hallani rajta.

gyönyörű volt, és sokan úgy gondolták, hirtelen felindulásból, nem
tiszta elmével követte el a gyilkosságot. Ez volt az egyetlen alkalom, hogy Albert Pierrepoint felvette
a kapcsolatot a kivégzett családjával, Ruth nővérével. Több levelet
írt neki, majd együtt meglátogatták
a sírt. Pierrepoint később elmondta,
nem tudja elfelejteni Ruthot, aki,
mielőtt Pierrepoint meghúzta volna a kart, fájdalommal teli szemmel rámosolygott, ő pedig viszonozta ezt a mosolyt. E színszaggató és
sok szempontból megosztó eseményre emlékezünk ezzel a cikkel, mely
éppen tíz éve történt.

Az esküdteknek - mindnyájan férfiak - tizennyolc napjukba telt, hogy meghallgassák a legelborzasztóbb bizonyítékot, amelyet valaha is angol bíróság
elé terjesztettek. Láthatóan mindnyájan lehorgasztották a fejüket, amikor Sir
Elwyn Jones, legfőbb államügyész lejátszotta a Lesley Ann Downey utolsó pillanatait rögzítő szalagot. A hallgatóság
elszörnyedve háborgott, sokan arcukat
a tenyerükbe temették. A tanúk padján
ülő Bradynek mindössze annyi hozzáfűzni
valója volt, hogy ,,ez kínos”, amikor meghallgatta a szalagot.
Hindley nem volt nyegle, mint a bűntársa, inkább higgadtan és magabiztosan
viselkedett a tanúvallomása megtételekor.
A bűnrészességét illető kérdésre válaszul
annyit hajtogatott, hogy:

A muzsika hangja
Maria (Julie Andrews), a fiatal és
életvidám lány apácának készül. De hamar rádöbben arra, hogy az apáca élet
nem neki való, ezért elszegődik a szigorú Von Trapp (Christopher Plummer)
százados gyermekei mellé nevelőnőnek.
A lány megdöbben azon, mennyire túlfegyelmezettek a gyerekek, ezért úgy
dönt, hogy a mogorva Von Trapp szigorú rendszabályait felrúgva, megtanítja
a gyerekeknek, hogyan örülhetnek az
életnek. Hamarosan egy igazi énekkar vidám hangja visszhangzik a házban a százados legnagyobb megrökönyödésére.

,,Kegyetlen voltam. Kegyetlen voltam.”

Egy hír a jövőből
2017. március 18-án szombaton, a
Katona József színház nagyszínpadán bemutatták Gothár Péter rendezésében
Martin McDonagh: Hóhérok című előadását. Az előadás végén, a nézőtéren több
néző is panaszkodott, hogy erős szorító
fájdalmat éreznek nyakuk körül. Az ügy
kivizsgálásáig, az előadást havonta többször fogják játszani, a darabban szereplő
hóhér kérésére.
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Harry Wade alias Harry Allen

A Pierrepoint story.

Akasztási technikák

Hogyan lehet valaki hóhér?

Mire kell figyelnie egy hóhérnak?

Angliában eredetileg a seriff hatáskörébe tartoztak a kivégzések,
de ők gyakran átadták ezt a feladatot egy alkalmas személynek. Volt
olyan is, aki a seregben már végzett
ilyen feladatot, de sok esetben a jelentkezők civilek voltak. Fontos volt
a munkával járó diszkréció, volt,
akit amiatt tanácsoltak el, mert
a felvételi levelét mutogatta egy
kocsmában. Ez a cím, munkakör
ugyanis sosem létezett. Ennek ellenére Albert Pierrepoint-ot gyakran
hívták a „hivatalos hóhérnak” (Official Executioner). Az ifjú hóhér pályákezdését segítette, hogy Pierrepoint apja és nagybátyja is hóhér
volt. Az ő hatásukra kezdett érdeklődni a szakma iránt. A szakmáról
így beszélt később: „Az akasztásnak
a véredben kell lennie. Ösztönös érzék kell hozzá. A jó időzítés és az
ítélőképesség nem tanulható.”

Az akasztás esetében a legfontosabb szempont a kötél hossza és
mérete. Ez a halálraítélt korától,
testsúlyától és fizikai adottságaitól
függött. Minél hosszabb volt a kötél, annál gyorsabban állt be a halál, ugyanis a zuhanás erejétől kön�nyebben elroppant a nyak. Fontos
szempont továbbá a kötél vastagsága is, hiszen a különböző fizikumú
emberek akasztása esetében a kötél
máshogy ránt. Például egy gyengébb
felépítésű ember esetében elég vékonyabb kötél is. Minderről a hóhérnak kellett gondoskodnia az akasztást megelőző napokban: neki kellett
az elítélt adatai alapján kimérnie
a kötelet, úgy, hogy a halál minél
gyorsabban beálljon.
Harry Allen alakjának Martin
Mcdonagh állított eméket, Albert
Pierrpoint életét 2005-ben játékfilm
dolgozta fel, Az utolsó hóhér címmel.

- VITA ROVAT -

HALÁLBÜNTETÉS
és KONTRA
PRO
A darab főszereplője, Harry Wade
alakját minden bizonnyal Anglia utolsó hóhérjáról Harry Allenről
mintázta a szerző. Harry Allen ítéletvégrehajtó, Nagy Britannia utolsó hóhéra 1941 és 1964 között tevékenykedett. 81 éves korában halt
meg 1992-ben.
Mindig arra törekedett, hogy öltözéke tökéletes legyen. A bajszát
frissen nyíratta, haját hátrafésülte.
Az utolsó simítás pedig a védjegyének számító csokornyakkendő volt.
Természetesen saját maga kötötte
meg. Harry Allen így szeretett munkába menni. Ő volt ugyanis az utolsó, akit a halálraítéltek életük utolsó perceiben láttak, mielőtt halálba
küldte volna őket.
23 éven át tartó karrierjében
Harry Allen számos brit börtönben küldte a halálba a gyilkosokat, a bűnözőket és a náci háborús bűnösöket. Először segédként,
majd később fő ítéletvégrehajtóként.
Kivételezett helyet foglalt el a történelemben mint Nagy-Britannia utolsó hóhéra, mielőtt a szigetországban
1965-ben eltörölték a halálbüntetést.
„Bűnösei”, ahogyan ő hívta őket
jöttek és mentek. De mindegyik
nyomot hagyott: Harry Allen gyönyörű kézírásával örökre bevéste nevüket tárgyilagosan vezetett naplójába. A napló a rabok hátborzongató
listája volt, szerepelt benne súlyuk
és magasságuk, valamint egy-egy
számítás: a kötél hosszától függött
a gyors halál. És Harry Allen mindig az optimális megoldást kereste.
Az egyik akasztás után így írt
naplójába: „Nagyon jó munka volt,
de kellett volna még két-három
inchnyi kötél, mert a rab nagyon
erős volt.” Egy másik feljegyzésben
jó, tiszta munkáról beszélt.
Allen mindig arról álmodott, hogy
hóhér lesz. Később, számtalan más
munkahelyen eltöltött év után, Allen
álma valóra vált. Egy álláshirdetésre
jelentkezett a Manchester-i börtönbe, és egyhetes képzést követően segéd-ítéletvégrehajtóként megkezdhette munkáját.
1941 és 1964 között 53 esetben dolgozott segédként, és 29 halálraítélt esetében ő volt a fő ítéletvégrehajtó.
A legellentmondásosabb ügyei között volt annak a James Hanrattynak a kivégzése, akit az úgynevezett A6 gyilkossági ügyben elítéltek,

majd a bedfordi börtönben 1962ben felakasztottak, annak ellenére,
hogy ítélete a maga korában hagyott
kétséget maga után. (2000-ben
azonban, 40 évnyi bizonytalanság
után sikerült DNS vizsgálattal posztumusz bebizonyítani, hogy Hanratty
valóban gyilkos volt.)
Allen 1953-ban segédként részt
vett Derek Bentley kivégzésének
végrehajtásában. A férfit egy rendőr
meggyilkolása miatt ítélték halálra,
de 46 évvel később posztumusz ártatlannak nyilvánították.
Az utolsó brit hóhér egy másik,
korszakalkotó ítélet-végrehajtásban is
részt vett, méghozzá Észak-Írországban. Ő végezte el az ország utolsó halálos ítéletét, amikor 1961 decemberében felakasztotta Robert
McGladderyt a Crumlin Road-i börtönben, Belfastban.
Naplójában Allen beszámol arról
is, hogy 1945-ben öt német katonát
végzett ki, akik megölték bajtársukat. A törzsőrmestert azért gyilkolták meg, mert információt adott át
a szövetségeseknek arról, hogy szökést terveznek a skóciai hadifogolytáborból, ahol raboskodtak.
Ennek kapcsán Allen ezt írta
naplójában: „Visszataszító gyilkosság
volt. Látszattárgyalást tartottak, aztán agyonverték társukat, majd bevonszolták a vécébe, ahol élettelen
testét felakasztották egy lefolyócsőre.
Ez az öt ember volt a legkönyörtelenebb, akikkel valaha találkoztam, de
mindezért a náci doktrínát hibáztatom. Rendkívül rettenetes hitvallásnak kellett lennie.
A 21 éves Erich Koening volt az
első, aki megtette az utat cellájától
az akasztófáig október 6-án a Pentonville börtönben. Allen - segédként - ezt jegyezte fel: „Utolsó szavait németül mondta: Hosszú életet
a szülőhazámnak. Véleményem szerint ő volt a bandavezér, és nyilvánvalóan náci volt.”
Allen, akinek a fia, Brian csak
18 éves korában tudta meg, hogy
az apja hóhérként dolgozik, 1992ben halt meg. Özvegye, Doris 2008.
november 11-én bocsátotta árverésre
férje naplóját és néhány személyes
tárgyát, a Marshall aukciós házban.
Harry Allen életrajzát Britain’s
last Hangman (Britannia utolsó hóhéra) címmel egy egykori börtöntiszt
írta meg, a könyvet 2008. novemberében adták ki.

„Azt kell megvizsgálnunk, hogy
a szabadságvesztés tényleg rendelkezik-e ugyanolyan visszatartó erővel, mint a halálbüntetés (és ezért
az valóban szükségtelen), avagy nem
(és ezért a halálbüntetés mégiscsak
szükséges). A halálbüntetés-pártiak abból indulnak ki, hogy a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetőit
ki kell vonni a társadalomból, nem
szabad nekik több esélyt adni, hogy
veszélyeztessék a társadalom tisztességes tagjainak életét. Épp ezért
a határozott ideig tartó szabadságvesztést, illetve a nem tényleges
életfogytig tartó szabadságvesztést
nem tartják megfelelőnek, hiszen így
megvan az esély arra, hogy a börtönből kiszabaduló bűnöző újabb
bűncselekményeket kövessen el. Például aki előre megfontolt szándékkal megmérgezett valakit vagy valakiket, az erre a bűncselekményre
még nyolcvanéves korában is képes
lesz. Ehhez ugyanis fizikai erő nem
szükséges, a gonoszság pedig nem
az életkortól függ.”

Az ellenzők meg vannak győződve arról, hogy a kiderült eseteken kívül még számos justizmordra sor került, amelyeknek csak egy
kis részére fog a jövő fényt deríteni. Sok téves ítélet azért nem derült
ki, mert a következményeit megváltoztatni, a halottat poraiból feltámasztani már úgysem lehet, tehát
a jóvátétel kizárt; a hatóságoknak
pedig nem volt érdekük, hogy esetleges elkövetett hibáikat nagydobra verjék. A kivégzéssel befejezett
ügyeket többé nem vizsgálták. A tévedések jórészt csak akkor derültek
ki, ha utólag más ügyből kifolyólag elkapták a tettest, ő pedig egyebek mellett azt a bűncselekményt
is bevallotta és olyan körülményeket nevezett meg a vallomásában,
amelyekről csak a tettes tudhatott.
Ez a helyzet pedig azóta sem sokban változott: a régi vitás ügyeket
csak akkor veszik elő, ha igen nyomós érvek merülnek fel, és ekkor is
általában csak az elhunyt hozzátartozóinak határozott követelésére.

A HÉT IDÉZETE
Cesare Beccaria

legerősebb fékje nem a büntetések ke“A bűnözésnek
gyetlensége,
hanem azok elmaradhatatlansága … Egy mérsékeltebb, de biztos büntetés mindig nagyobb hatást fog
kelteni, mint egy másik, félelmetesebb büntetéstől való
rettegés, amelyhez a büntetlenség reménye társul.”
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A halálbüntetés
története

KÖNYVAJÁNLÓ
Agatha Christie
A Bertram szálló
A zseniális írónő izgalmas könyvvel jelentkezett az idei könyvhétre.
A krimi királynője ezúttal a Bertram szállót választotta története
helyszínéül, melyben egy végrendelet
kapcsán összesereglett maroknyi titokzatos idegen gyanakszik egymásra
egy ismeretlen szobalány meggyilkolása miatt. Ki ölte meg Tilly Rice-t?
És mi történt valójában a Bertram
szállóban? Miss Marple nehéz esettel áll szemben.

A teljes James Hanratty ügy

A halálbüntetés az egyik legsúlyosabb büntetési forma, a bűnösnek
talált személy életének kioltása, az
élettől való megfosztása büntetőeljárás keretében. A halálbüntetés jogossága vagy jogtalansága napjaink legvitatottabb jogi, etikai, teológiai és
társadalmi kérdéseinek egyike.
A halálos ítélet végrehajtásának
módja a kivégzés, ami alatt olyan,
nem jogszerűen végrehajtott emberölést is értenek, amit tervszerűen
hajtanak végre, és a legyilkolás előtt
védekezésre képtelen állapotba hozzák az áldozatot.
Az őskortól fogva egészen a legújabb korig a legtöbb társadalom
jogrendje tartalmazta a halálbüntetést, amit jellemzően kultúrától függetlenül az egyik legsúlyosabb büntetésnek tekintettek. Etikai vagy
vallási okból az ókortól voltak példák a halálbüntetés eltörlésére, ez
a második világháború vége óta globális jelenségnek tekinthető.

A HALÁLBÜNTETÉS NAPJAINKBAN
A mai demokratikus országok közül csak az USA (államainak többsége) és Japán az, ahol a halálbüntetés intézményesítve van, bár
azt csak a legsúlyosabb életellenes bűncselekmények büntetéseként alkalmazzák. Ma a világ 74
országában engedi meg a törvény
a halálbüntetést (az említett országokon kívül Afrika, a Közel-Kelet,
Ázsia és a Karib-térség egyes államaiban). A legtöbb országban azonban csak gyilkosság, illetve háborús
bűncselekmény miatt szabják ki. Az
egyetlen európai ország, ahol még
alkalmazható a halálbüntetés és kivégzéseket továbbra is hajtanak végre, az Fehéroroszország.

A Manchester
United feltámad!

James Hanratty (1936, október 4.
- 1962, április 4) egyike volt annak
a nyolc elítéltnek, akiket utolsóként
végeztek ki Angliában, mielőtt eltörölték volna a halálbüntetést. Hanrattyt felakasztották, mivel bűnösnek
találták a tudós, Michael Gregsten,
és szeretője meggyilkolásában. Gregsten harminchat éves volt, mikor lelőtték egy autóban, Clophill közelében, 1961 augusztusában. Gregsten
szeretőjét, a huszonkét éves Valerie
Storie-t, megerőszakolták, és szintén
lelőtték. Egy fegyveres férfi, rabolta
el a párt azzal az autóval, melyben
később megtalálták őket. A fegyveres férfi személyleírása ráillet Hanratty-re. Hanratty kilométereken keresztül kényszerítette Gregsten-t,
hogy vezesse az autót, majd megálltak ott, ahol később megtalálták
a halott tudóst és szeretőjét.
Mivel akkoriban nem tudtak
DNS tesztet csinálni, nem lehetett
száz százalékosan Hanratty-re bizonyítani a gyilkosságot, azonban
a számtalan egybeesés miatt mégis halálraítélték. Hanrattyt aztán később, 2002-ben exhumálták, DNS-t
vettek tőle, majd a bíróság 40 év
után, a védelem tiltakozásának ellenére, végleg lezárta az egész ügyet
a DNS minták egyezése miatt.

A müncheni légikatasztrófa 1958.
február 6-án történt, amikor a British European Airways 609-es számú járata a München-Riem repülőtéren végzetes kimenetelű balesetet
szenvedett. A Manchester United
az FK Crvena zvezda elleni Bajnokcsapatok Európa-kupája mérkőzésről tartott hazafelé, mikor Münchenben bekövetkezett a tragédia. A gép
a tankolás után, harmadszori próbálkozás után sem tudott felszállni
a kásás jéggel borított kifutópályáról, egy kerítésnek rohant, kettétört,
majd kigyulladt. A tragédia 23 ember, köztük nyolc labdarúgó életét
követelte.
Bár úgy tűnt, hogy ez a klub végét jelenti, de a következő években
újjáépítették a csapatot, amely idén
április 29-én végre újra bajnokságot
nyert. Bár ez még csak hazai kupa
volt, de ilyen rövid idő alatt ez rettentő nagy teljesítmény. Csak így
tovább Manchester United!
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BEMUTATJUK
a Pentonville börtönt
119-ik Grand National
Dobogósok
A Pentonville börtön (informális nevén csak a „Ville”), angol férfi börtön,
melyet Őfelsége büntetés-végrehajtó
szolgálata üzemeltet. A nevével ellentétben a börtön nem Pentonville-ben,
hanem tőle egy kissé északra, a Caledonian úton, észak- Londonban van.
Az épületegyüttes központja egy kisebb építmény, melyből öt épületszárny indul. Ez a forma, elválasztva
a foglyokat egymástól, a „separated system”, melyet először Philadelphiában
használtak. Úgy alakították ki, hogy az
őrség középről ráláthasson a cellákra.
A tervek szerint az épület ötszázhúsz
fogoly befogadására képes, elkülönített
cellákban.
A házirend alapja, hogy a foglyoknak tilos egymással beszélniük.
Mikor a testmozgáshoz sorba állnak
a folyosón, néma, zárt sorokban kell
lépkedniük. A kápolnában is egymástól elkülönítve ülnek, külön fülkékben, hogy egymást ne láthassák,
viszont őket figyelhesse a felügyelő.
A káplán látogatása egyébként része a foglyok mindennapi életének,
hogy mihamarabb bűnbánatra késztesse az elítélteket. A foglyok között
igen gyakran fordulnak elő mentális
zavarok. Gyakori az őrület, az elmebaj, a hallucinációk, és az öngyilkosságok a Pentonville történetében,
holott az ellátás jobb és egészségesebb, mint a Newgate-ben, vagy ahhoz hasonló régi börtönökben.
A foglyok napközben dolgoznak:
kócot készítenek és szőnek. A munka reggel hattól este hétig tart.
A Pentonvill-ben nem hajtottak végre kivégzéseket, egészen addig, míg
1902-ben a Newgate be nem zárt.
1902 után siralomházat és kivégzőtermet hoztak létre az épületben.
Pentonville az Angol börtönök modelljévé vált. Hat év alatt csaknem
ötvennégy börtön épült a mintájára.
De ez a fegyház nem csak azért
lényeges, mert élhetőbb körülmények között működött, hanem mert
itt kezdte meg pályafutását Albert
Pierropoint. 1932. szeptember 26án, egy egy hetes kurzust követően a Pentonville börtönbe vették fel
a hóhérasszisztensek listájára. Ekkor egy hóhér kivégzésenként másfél guineát keresett és még másfelet a kivégzés után két héttel, ha
kellő diszkrécióval kezelte az ügyet,
és nem beszélt az ügy részleteiről
a sajtónak. Albert Pierrepoint kinevezése utáni első kivégzése 1941.
október 17-én volt. Az elítélt Antonio „Babe” Mancini volt. Állítólag
a halálraítélt bártulajdonos így szólt,
mielőtt lecsapódott volna a süllyesztő ajtaja: „Cheerio!”
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Jay Trump
Freddie		
Mr Jones

Jockey
Tommy Smith
Pat McCarron
Chris Collins

- RÖVID HÍREK A NAGYVILÁGBÓL -

Villám 1965

A Niagara vízesésnél lévő egyik váltóműben bekövetkezett hiba miatt
az USA északnyugati térségében, valamint Kanada némely vidékén 9
órás áramszünet állt be. 30 millió
emberre borul sötétség, ami New
Yorkot is érinti. A betörők az üzletek kifosztására ki is használták. Az
utakon zűrzavar uralkodik, ezrek ragadtak liftekben.
***
Idén Izrael és az NSZK végre felvette a diplomáciai kapcsolatot.
***
II. Erzsébet királynő és Fülöp,
edinburghi herceg 10 napos hivatalos látogatásra megy a Német
Szövetségi Köztársaságba. A háború óta először tesz látogatást
a Királynő a kettészakadt Németországban.

A híres nagy vonatrabló, Ronald
Ronnie Biggs megszökött a Wandsworth börtönből.
***
Augusztus óta tilos a cigaretta reklám az angol televízióban.
***
Kiadják Ian Flemming a James
Bond-figurák megalkotójának regényét, Az aranypisztolyos férfi-t.
***
Idén 700 éves az angol Parlament.

Egy perc Churchill
„Az egyetlen útmutató az emberhez
a lelkiismerete; az egyetlen pajzs tetteink becsületességének és őszinteségének emléke. Nagyon meggondolatlan dolog végigsétálni az életen e pajzs nélkül,
mert reményeinket olyan gyakran gúnyolja ki a kudarc és borulnak fel terveink.
De ezzel a pajzzsal, még ha játszik is velünk a sors, mindig becsületesen menetelhetünk.”
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A HALÁLBÜNTETÉS TÖRTÉNETE KÖZÉP-KELET EURÓPA
EGY APRÓ ÁLLAMÁBAN, MAGYARORSZÁGON

Csemegi Károly jogászprofesszor, az 1878-as első modern magyar büntető törvénykönyv kidolgozója - Wikimedia Commons

Magyarországon – mint Európa
más országaiban – kezdettől fogva általános volt a halálbüntetés alkalmazása az igazságszolgáltatásban.
Szent István törvényei az emberölést
és a rágalmazást, Szent László a lopást, Hunyadi Mátyás az egyházak
megszentségtelenítését és a nemesi
kúriák fosztogatását, idegen pénzek
behozatalát és elfogadását (1525-től),
a rablást (1545-től) stb. rendelték
halállal büntetni. A tömeges alkalmazás sem volt ritka, mint például az 1514-es Dózsa György-féle parasztfelkelés megtorlásánál.
Ebben a korszakban alakultak ki
az egyszerű és minősített kivégzési módok: előbbibe tartozott a lefejezés, az akasztás, a vízbefojtás
és a zsákba kötés, utóbbiba a kerékbe törés, az élve megégetés és
a karóba húzás. A kivégzéseket általában ünnepnapokon hajtották végre, így igyekezve biztosítani a minél több nézőt. A cél ezzel a minél
nagyobb elrettentés volt, ugyanakkor
a kivégzések szórakozást is jelentettek a jelenlévőknek.
Az Osztrák Birodalomban először
Mária Terézia tiltotta meg rendeletben a kínzás alkalmazását és igyekezett visszaszorítani a halálbüntetés
alkalmazását. II. József császár civil
ügyekben a hajóvontatást állította
a halálbüntetés helyébe legsúlyosabb
büntetésként, viszont a katonai bíráskodásban megmaradt a halálbüntetés intézménye. 1795-ben azonban
visszaállították a halálbüntetést.
Ferenc magyar király 1814. május 15-én kelt leiratában tiltotta meg
a halálbüntetés végrehajtása előtt
testcsonkító büntetések és kínzás
alkalmazását, és elrendelte, hogy
a kivégzéseket pallos vagy kötél által hajtsák végre. Ugyanakkor a kínzások ezt megelőzően is
csak megtűrtek voltak, a nemesekkel szembeni alkalmazásukat pedig
egyenesen tiltották. A korábbi gyakorlat azonban sok helyen folytatódott, így például 1827-ben is hajtottak végre kerékbetörést.

A halálbüntetés első jelentős
magyarországi kritikusa Szemere
Bertalan, aki 1841-es Akadémiai-díjas pályamunkájában anakronizmusnak nevezte és helyette „az örökfogságot” javasolta.
Az Osztrák–Magyar Monarchia 1867 utáni évtizedeit, a „belle
epoque”, a boldog békeévek időszakát sokan tekintik a magyar történelem legdinamikusabban fejlődő és
a kor viszonyaihoz képest legliberálisabb korszakának. Mindez nemcsak
a páratlanul látványos gazdasági-kulturális fejlődésben, a korábbi félfeudális viszonyokhoz képest kiteljesedő
szabadságjogokban, hanem a törvényalkotás és jogalkalmazás modernizálásában, magas színvonalában is
testet öltött.
Már az 1861-es országbírói értekezlet elkötelezte magát a kor európai jogelveit követő büntetőjogi reform, valamint egy modern büntető
törvénykönyv kodifikálása mellett.
A kiegyezés után hivatalba lépett
Andrássy-kormány napirenden tartotta ezt a kérdést. A modern büntetőkódex kidolgozására Csemegi Károly,
a pesti tudományegyetem neves jogászprofesszora kapott megbízást.
Az Országgyűlés által elfogadott
1878. évi V. törvénycikk – amelyet
megalkotója után csak Csemegi-kódexként ismer a jogtörténet –
Magyarország első valóban európai színvonalú büntető törvénykönyveként több mint fél évszázad
próbáját bírta ki. A Csemegi-kódex
– ellentétben Szemere Bertalan még
korábbi, 1841-es javaslatával – nem
vetette el a büntetőjogi szankciók
közül a halálbüntetést, de rendkívül szűk körre szabta az alkalmazhatóságát. A legsúlyosabb büntetést
csak és kizárólag a király személye
elleni bűncselekmény vagy gyilkossági deliktum esetén lehetett kiszabni.
A kor liberális szellemét jól mutatja, hogy 1914-ig a Monarchia évtizedeiben sokkal kevesebb halálos
ítélet született, mint az azt követő,
1990-ig terjedő időszakban, egészen

a halálbüntetés eltörléséig. Voltak
olyan évek, amikor egyáltalán nem
szabtak ki halálbüntetést, a néhány
„felségsértési” ügyben pedig Ferenc
József szinte mindig élt az uralkodót
megillető kegyelmezési joggal.
Az 1930. évi II. törvénycikk,
a katonai büntető törvénykönyv
(Kbtk.) a Monarchia korához képest
kitágította a halállal is büntethető katonai bűncselekmények körét.
Az 1931-es biatorbágyi vasúti merénylet után ideiglenesen bevezetett
statárium (rögtönítélő bíráskodás)
pedig már semmiféleképpen sem felelt meg a jogállami elveknek.
Magyarország második világháborúba történt belépése után, különösen az 1943 elejétől súlyosan
megromlott harctéri helyzet miatt
jelentősen megszaporodott a katonai bűncselekményekért kiszabott
és végrehajtott halálos ítéletek száma. Az ország 1944. március 19-én
bekövetkezett német megszállása az
önkény újabb fejezetét nyitotta meg
a magyar igazságügy történetében;
egy idegen hatalom nyílt beavatkozását az állami szuverenitás egyik legfontosabb részét alkotó törvényhozásba és igazságszolgáltatásba.
Horthy Miklós kormányzó kudarcba fulladt kiugrási kísérlete
után a németek által 1944. október
16-án a miniszterelnöki székbe ültetett Szálasi Ferenc és kormánya rövid életű, de annál dicstelenebb regnálása alatt gyakorlatilag megszűnt
a jogbiztonság.
A nyilas kormány és Beregffy
honvédelmi miniszter egyre-másra
hozták a „felkoncolási” rendeleteket. A nyilas uralom néhány hónapja alatt szinte napról napra gyarapodott az azonnal végrehajtható
halálos ítélettel fenyegetett cselekmények száma.

sére vonatkozó rendeletet.
A 81/1945. ME számú rendelet az újonnan definiált háborús és
emberiesség elleni bűntettek körére
terjesztette ki a legsúlyosabb büntetés alkalmazását. (A háborús bűnösök felelősségre vonásáról már
az 1943-as teheráni konferencián megszületett az elvi elhatározás.)
1945 januárjában a budai oldalon
még dörögtek a fegyverek, amikor
a szovjet kézre került pesti oldalon,
az Oktogonon végrehajtották a Tanácsköztársaság utáni első nyilvános
kivégzést.
1945 nyarától hazaszállították
a nyugaton elfogott háborús főbűnösöket, akiknek ügyét ősztől kezdte futószalagon tárgyalni a budapesti népbíróság. A halálos ítéletek
végrehajtásának módjáról rendelkező 1400/1945. ME számú rendelet szerint a halálbüntetést kötél vagy golyó által, zárt helyen, de
nem a nyilvánosság kizárásával kell
végrehajtani.
Ezért szinte az összes háborús
bűnös „nagyvad”, köztük Szálasi
Ferenc és kormányának több tagja,
Bárdossy László, Imrédy Béla, Sztójay Döme egykori miniszterelnökök,
valamint az 1944-es deportálásokért
felelős Baky és Endre László volt államtitkárok kivégzése a Markó utcai törvényszék udvarán összezsúfolódott hatalmas tömeg szeme láttára
történt.

A HALÁLBÜNTETÉS MEGSZŰNÉSE
MAGYARORSZÁGON
1990 októberében a Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága határozatot hozott a halálbüntetés alkotmányellenességéről: „A Magyar
Köztársaságban minden embernek
veleszületett joga van az élethez és
az emberi méltósághoz, amelyektől
senkit nem lehet önkényesen megfosztani.” (54. § (1) bek.)

AZ UTOLSÓ MAGYAR HÓHÉR

Ferenc József császár az igen ritka felségsértési ügyekben
meghozott halálos ítéleteket kegyelmi jogával élve szinte
mindig megváltoztatta - Wikimedia Commons

Az 1944. december 21-én
Moszkva bábáskodása mellett Debrecenben megalakult Ideiglenes Nemzeti Kormány egyik első intézkedése
volt, hogy megalkotta a háborús bűnösök felkutatására és megbünteté-

Pradlik György 1976-ban újsághirdetés alapján jelentkezett a Büntetés-végrehajtási Intézethez, ahol
eredetileg a rabok őrzése volt a feladata. Valójában börtönőrnek jelentkezett, a halálos ítéletek végrehajtásával akkor bízták meg, amikor
az addigi hóhér elhunyt. Akkoriban
nem lehetett akárki hóhér, visszaemlékezéseiben megemlíti, hogy büszke volt hivatására, és nem a bos�szúvágy vezérelte. Munkájáról még
rokonai sem tudtak semmit. Gyermekei is csak azt tudták, milyen
munkakörben dolgozik apjuk, de
a plusz feladatról fogalmuk sem volt.
   Pradlik a 70-80-as években két
segédjével együtt járta az országot,
és hajtotta végre a halálos ítéleteket.
Tizenkét éven keresztül végezte a tevékenységét. Magyarországon az utolsó akasztás, Vadász Ernő kivégzése
is az ő segédletével történt. Vadász
Ernő volt az utolsó, akit Magyarországon kivégeztek 1988 július 14-én.

A nyilas hatalomátvétel után ismét a nyílt önkény határozta meg a leszámoló jellegű „igazságszolgáltatást” - Bundesarchiv
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