Jog
Mezery Barna

Ami az első büntető
novellából kimaradt
Törvényi válaszok
a közveszélyességre

z első büntető novella, az 1908:36. te. életbe
léptetése kapcsán írta Gerőcz Kálmán, hogy
büntetőjogunk immáron „csak részben klasszi
kus, részben az új irányok kifejezője. [...] Határvo
nalon áll a régi és új büntető rendszerek között. A régi
büntetőjognak még számos hibája van benne, melyet
kiküszöbölni csak egy alapos revízió volna hivatva."1
Az örömteli üdvözlésben foglalt hiányérzet megfogal
mazása jogos volt. Ekkor már Európában csakúgy, mint
a magyar szakmai közvéleményben kiérlelődött vála
szok fogalmazódtak meg a bűnözés kihívásaival szem
ben. S kétségtelen, a lehetőségek közül a novella
szerkesztői csupán néhány intézményt fogadtak be és
használtak fel a törvény reformintézkedései közé. A
koncepcionális ok nyilván az volt, hogy a novella fóku
szába állított, fiatalkorúakra vonatkozó tudományos és
szakmai viták communis opiniót hoztak létre, mely
korántsem volt jellemző a reformiskolák által felvetett
további megoldásokra. Az azonban aligha volt megkér
dőjelezhető, hogy a büntetőjogász szakma és az igaz
ságügyi tárca egyaránt készen állott a további változ
tatásokra, valamint a nemzetközi fórumokon is szóba
jött és polémiák tárgyává vált elképzelések megvaló
sítására. Maga a novella pedig szinte provokálta a tör
vényalkotást, hiszen a „csak egyes irányokban érvényre
juttatott új tételek nem könnyen illeszthetők be a Btk.
egészen elütő alapelveinek régi rendszerébe.”2
A húsz esztendővel később az országgyűlés elé ter
jesztett, utóbb 1928:10. tc.-ként becikkelyezett második
novella indoklásában a következőket olvashatjuk:
„...m a már általánosan elismerést nyert, hogy egyfelől
az említett alapelvvel szemben helyet kell engedni a
gyermekek és fiatalkorúak megmentésének (nevelő
intézkedésekkel), az először megtévedt emberek tekin
tetében a megbocsátásnak (feltételes elítélés), a közveszélyes munkakerülők, csavargók munkára kénysze
rítésének s munkára oktatásuk lehetőségének (do
logház), másfelől, hogy feltétlenül meg kell védeni a
társadalmat a megrögzött bűntettesekkel szemben
(szigorított dologház).”3 Az indoklásban megfogalma
zott koncepcionális egységet vitatta Gönczöl Katalin,
amikor a reformirányzatok törekvéseinek tükrében
leszögezte: „Amikor a pozitivista, majd a közvetítő
irányzat képviselői áttekintették a bűnelkövetők hete
rogén körét, akkor szinte minden csoporttal szemben
ajánlottak valamilyen - addig ismeretlen - büntetési,
__ nevelési formát, amely alkalmas lehet az újabb bűn34
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elkövetés megelőzésére. [...] A többszörös bűnismét
lőkkel szemben az elmélet más megoldást nem tudott
javasolni, mint az elkövetők ártalmatlanná tételét.”4
Gönczöl szerint a társadalom védelmének elvét dog
maként, de nem valós tartalmában használta itt az elő
terjesztő (miként a hivatalos büntetőjogi szakma is),
hiszen ebben az esetben a megtorlás klasszikus elvének
megerősítését szolgálta csupán. Megállapításával alig
ha lehet vitatkozni, amennyiben a kérdést a reformirányzatok kriminológiai megközelítésében szemléljük.
Ha viszont jogalkotási csomagként vesszük szemügyre
az első büntető novellát követő kodifikációs folyama
tot, az egységes elképzelés világosan kirajzolódik a
jogpolitikai konstrukcióban.

A bűnelkövetők osztályozása
ismeretes, a 19. század utolsó harmadában a
Mintvisszaesők,
a szokásszerű bűnözők elleni fellépés
egész Európa problémája volt. Az európai államok
jogalkotása egymás után cikkelyezte be a kriminalitás
növekedésének meggátlására, visszaszorítására irá
nyulójavaslatokat. A törvényhozói aktivitás bizonyos,
a századfordulón fókuszba gyűlő tendenciák következ
ménye volt, amelyek között éppen úgy jelen volt a bű
nözés növekedése és struktúraváltozása, mint az elmé
leti büntetőjog forrongása, új reformirányzatok megje
lenése. Ebben a folyamatban óriási szerepet játszott a
társadalomtudományi rangot szerző kriminológia,
melynek képviselői a büntetőjog filozófiáját alapvetően
átalakító téziseket terjesztettek a szakmai közvélemény
elé.
Ezek egyike volt a bűnelkövetők osztályozása,
melynek központi vezérlőjelszava lett az individualizá
ció. Az egyénítés illusztrálására senki sem mulasztotta
meghivatkozni Arisztotelészt, aki szerint „a nem
egyenlőkkel egyenlően elbánni a legnagyobb igazság
talanság”. Ennek a tételnek általánosan elfogadottá
válása a klasszikus büntetőjogi iskola legfőbb oszlopát
döntötte ki, mely a végletekig feszített garanciális rend
szerében az egyenlőségnek kitüntetett szerepet biztosí
tott. Ezzel, a tudomány által tettbüntetőjoginak nevezett
felfogással szemben fogalmazták meg a tettesbüntető
jogi irányzatok képviselői a bűnelkövetők „egyenlőt
lenségét”, azaz a szocializációs folyamat és a biológiai
antropológiai adottságok meghatározta különbözősé
gek jelentőségét.
Többek között ez tette lehetővé annak felismerését,
hogy a bűnözés bővülésének bár lényeges eleme a bűn
ismétlés, de nem kezelhető kizárólag a visszaesés elleni
harccal. Előbb a visszaesés problémája irányította a
figyelmet a megelőzésre, utóbb azonban a megelőzés
egyre nagyobb terepet követelt magának, s részben már
nembüntetőjogi eszközöket is igényelt, részben pedig a
büntetőjogi eszköztáron is módosított. A közel fél év
századon át folytatott polémia eredményeképpen többé-kevésbé egyöntetű álláspont alakult ki a büntető tu
dományosságban a különféle bűnelkövetői csoportok
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összetételét és elkülönítését illetően, s kevésbé a cso
portok „kezelésének” technikájára vonatkozóan.
A konszenzus legelőbb a fiatalkorúak tekintetében
alakult ki. A statisztikailag rögzített tények egyértelműsítették, hogy a fiatalkorúak utánpótlás-funkciója a
megelőzés reflektorfénybe állítása okán kiemelkedő je
lentőségű lett. Ennek gátat vetni: a bűnözés volume
nének csökkenését jelenthette. Emellett az orvostudo
mány és a pszichológia korszerű tapasztalatai igazolták
a fiatalkorúak életkorból adódó könnyebb befolyá
solásának esélyét, amely egyfelől veszélyeztetett
ségükre hívta fel a figyelmet, másfelől a javíthatóságukba és nevelhetőségükbe vetett hitet erősítette. Ezek
a szempontok megkérdőjelezhetetlenül indokolták e
csoport külön kezelését, sok egyéb mellett a speciális
büntető jogkövetkezmények intézményesítését. A fia
talkorú bűnelkövetőkkel szemben olyan szankciók
alkalmazását látták indokoltnak, amely a korrekció le
hetőségét biztosította számukra.
Viszonylag hamar egyezségre jutott a büntető tudo
mány az ún. alkalmi bűnözőkkel kapcsolatban is. Az al
kalmi bűnözők körének speciális kezelését az a könnyen
belátható körülmény is indokolta, hogy cselekményük
súlya a nagy többséget illetően enyhe, veszélyességük
jelentéktelen. Sem életvitelük, sem erkölcsi állapotuk
nem jelzett újabb elkövetési esélyt, indíttatásuk alkalmi
volt. Ahogy Finkey Ferenc fogalmazott, az enyhe (vagy
alkalmi) Bűntettesek (a felindulásból, menthető okból
vagy gondatlanul bűnözők) ugyan teljes beszámítási
képességgel rendelkeznek, bűnösségük foka azonban
különlegesen alacsony. E csoport nem rendelkezik anti
szociális hajlammal, így a javítás és nevelés kevéssé
játszik szerepet befolyásolásukban; az állami helyte
lenítés. a megtorlás érzékeltetése lehet az az út. amely
megfontolásra készteti, visszatarthatja őket újabb
bűnelkövetéstől. Az ő esetükben súlyos büntetés kisza
bása feltehetőn céltalan és értelmetlen.5
Abban sem volt vita, hogy az abnormális elkövetők
ellenében, miként a serdületlen gyermekek vonatkozá
sában értelmezhetetlenek és eszköztelenek a hagyomá
nyos büntetési célok, kizárólag javítás-nevelés és
gyógykezelés vehető náluk számításba. A büntetőjogi
tudományosság világosan elkülönítette hát a bűnözők
büntetendő csoportjától, vagyis a beszámíthatóság kri
tériumainak megfelelők osztályától a beszámítási ké
pességgel nem rendelkező gyermekek és betegségre
visszavezethető okokból bűnt elkövetettek kategóriáját.
A kategorizálás lehetővé tette a válaszok közötti dif
ferenciálást. Az első büntető novellában felbukkanó új
intézmények, illetve a hagyományos eszközök vissza
fogott alkalmazása (próbára bocsátás, dorgálás, javító
nevelés, a büntetés feltételes felfüggesztése, rövid tarta
mú szabadságvesztés, magánelzárás, fogház vagy ál
lamfogház fokozat alkalmazása) a kontinentális (sőt an
golszász) mintának megfelelő, kiváló adaptáció a bün
tető politika megújulását és a jogalkotás aktivizálódását
jelezte.
Az alkalmi, a fiatalkorú, az abnormális bűnözők el
len hatékonynak bizonyuló eszközök azonban nem

nyújtottak védelmet a megrögzött, szokásszerű recidív
bűnösök ellen. Rövid időn belül bebizonyosodott, hogy
a bűnelkövetők nagy csoportja érzéketlen az új intéz
ményekre, s nagy részük életmódja okán is érdektelen
az új megoldásokban. Ez, a büntethető bűnelkövetők
osztályának túlsó peremén egzisztáló csoport a bün
tetőjogász szakemberek szerint úgyszintén külön
elbánást igényelt. A bizonyítottan antiszociális bű
nözők körével, az ún. megrögzött bűntettesekkel szem
ben a nevelés meglehetősen kis súlyt képvisel a bün
tetési célok között, esetükben a megtörés és az elkü
lönítés, a társadalomból kizárás (s így a társadalom re
latív védelmezése) lehet a büntetőjogi válasz alapja.
(Megjegyzendő, hogy a bűnöző társadalom középső
sávja esetében, amely a bűnelkövetők jelentős részét
foglalta magában, a javaslatok szerény formában csör
gedeztek. A legáltalánosabb megközelítés szerint velük
szemben a megtorlás és a javítás eszközei között egyen
súlyozva kell megtalálni a helyes megoldást. Vagyis a
korábbiakhoz képest árnyalatnyi korrekciókat hajtott
végre a jogalkotás. A büntetés-végrehajtás klasszikus
válaszait alkalmazták ebben az esetben, így a különbö
ző tartamú szabadságvesztések gyakorlatát [rövid
távnál a magánzárka alkalmazásával, hosszabb időtar
tamnál a fokozatos rendszer igénybevételével].)

A feltételesség és a határozatlanság
eszközzé válása
Nemzetközi Büntetőjogi Egyesület 1898. évi
nemzeti albizottsági vitái, majd az 1912. évi párizsi
nagybizottsági tanácskozások körvonalazták a vissza
eső bűnözés főszereplőinek körét. Az abnormálisokat
(elmebetegeket) leszámítva (kikre nézve, mint láttuk,
beszámíthatatlanságuk alapján a gyógyintézetben
kezelés kínálkozott megoldásként) két ún. közveszélyes
csoportot határoztak meg a szakértők. A szokásszerű,
megrögzött bűnelkövetők, a többszörös visszaesők
képezték a legveszélyesebb tettesek körét, míg a másik
csoportot potenciális elkövetői mivolta következtében
sorolták a közveszélyesek közé. Ezek, az életmódjuk
ból eredően eséllyel bűnözővé válók (munkakerülők,
koldusok, csavargók, prostituáltak stb.) a bűnözés
egyik látványos utánpótlási csatornáját képezték.
Abban viszonylag hamar egyetértésre jutott a bün
tetőjogi szakma, hogy kik tartoznak ezekhez a jól kör
vonalazható körökhöz, az ellenük folytatandó küz
delem módszereiről évtizedekig kemény szakmai és tu
dományos viták zajlottak.
Abban egyetértettek a vitapartnerek, hogy a korábbi
módszerek nem hatékonyak, tehát a szabadságvesztés
valamiféle reformjában kell keresni a megoldást.
Fölvetődött a büntetések szigorítása, speciális intézetek
létesítése, munkáltatásra koncentráló intézetek felál
lítása, bűntettes-biztosítás; végül azonban győzelmet
aratott a garanciákkal ellátott határozatlan tartamú sza
badságvesztés ideája. A határozatlan tartamú szabad-
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ságvesztés a század első évtizedében egész Európában
mellette. Tárgyalták a nemzeti börtönügyi egyesületek,
becikkelyezett büntetéssé vagy intézkedéssé vált.
országos jogászgyűlések. Zömmel támogató határoza
A feltételesség, mint eszköz a korszak általános
tok születtek.
válaszlehetőségeként bukkant fel a büntető szakmában.
A határozatlan tartamú szabadságvesztésért vívott
A büntetés-végrehajtásban a 19. század második
harc betetőzését jelentette az 1910-ben. Washingtonban
felében meghonosodó feltételes szabadságra bocsátás
rendezett VIII. börtönügyi kongresszus. E konferenciá
már nevében is a meghatározott magaviseleti kívánal
nak három témapontja volt: a probation, a juvenile
makhoz kötött szabadlábra helyezésről szólt, amely
court és az indeterminate sentence.8 A tanácskozásnak
eredetileg ugyan a fokozatos rezsim részeként jelent
különös vonzerőt kölcsönzött, hogy az üléseket
meg a büntetési rendszerben, a 19.
megelőzően a több kontinensről egybe
század nyolcvanas és kilencvenes
gyűlt szakembereket az USA jó néhány
éveiben azonban már a szokásszerű
büntetés-végrehajtási intézetébe elvit
bűnelkövetőkkel szemben alkalmazott,
ték, bemutatva nekik az Egyesült
a hosszú tartamú szabadságvesztéssel
Államokban büntetésként már alkal
egybekötött megoldásként alkalmaz
mazott határozatlan időre szóló elítélés
ták.6 Mint láttuk, a fiatalkorúaknál és
végrehajtását, s beszámoltak hatékony
az alkalmi bűnelkövetőknél igénybe
ságáról is. A bemutató számos új hívet
vett forradalmi újítás, a próbára bocsá
szerzett a határozatlan elítélés esz
tás, illetve a büntetés feltételes felfüg
méjének. A washingtoni tanácsko
gesztése egyaránt a bizonytalanság, a
zásnak magyar vonatkozása, hogy
relatív fenyegetettség lehetőségével
többek között Finkey Ferencnek, de
operált. A novella fiatalkorúakra
még inkább Vámbéry Rusztem fel
vonatkozó intézkedései között már
lépésének köszönhető a kongresszusi
úgyszintén alkalmazta a határozatlan
ajánlás kiterjesztése (miszerint ne csak
tartamot, méghozzá a fiatalkorúra ki
szellemileg fogyatékosokra, hanem
mondható javító-nevelés vonatkozá
javulásra képes normális bűnözőkre is
Willielm Emil Wahlberg
sában.7 (A határozatlan tartam ugyan
javasolják alkalmazását). A kong
akkor a társadalom érdekeit is szolgál
resszus több ellenérvet leszerelt például a határozatlanságra hivatkozá
ta, hiszen a javulástól, korrekt visel
sokat, hiszen a garanciális maximum
kedéstől függő időtartam előre meg
nem állapíthatósága a feltételezett ja
jelenléte miatt a büntetés abszolút
vulási folyamatba helyezte a veszélyes
értelemben nem „határozatlan”.9 Ez az
személy szabadságát, illetve elkülö
értelmezés, továbbá az a tény, hogy a
nítését.) Alig volt kérdés, hogy ez a
formulázás során lebegtetett definíció
feltételhez kötött határozatlanság
lehetőséget adott a garanciákhoz ha
előbb-utóbb a bűnelkövetők egyéb ré
gyományosan ragaszkodó európai ál
tegei ellenében bevetett lehetőségek
lamoknak a ..biztonsági intézkedések”
között is előfordul. S valóban: a
segítségével a büntetés fogalmával
szokásszerű bűnelkövetőkkel szemben
kapcsolatos ellentmondások megkerü
egyre határozottabb formában jelent
lésére.10 felnyitotta a sorompókat a ha
meg a határozatlan tartamú szabadságtározatlan tartamú szabadságvesztés
vesztés intézménye.
intézménye előtt. A reformátor)nak
Emil Wahlberg német büntetőjogász
nevezett rendszer sikere11 az utolsó
Finkey Ferenc
ellenállást is elhárította a határozatlan
1878-ban, a stockholmi börtönügyi
tartamú elítélés kodifikációja elől.
kongresszuson javaslatot terjesztett elő, melyben a
szokásszerű bűnözők büntetési maximumának jelentős
megemelését és ehhez kapcsolódó „biztosító intéz
kedéseket” indítványozott. Ezután már állandó napiren
Határozatlan tartamú elítéléssel
di ponttá vált a nemzetközi konferenciák tárgysorrend
a csavargók, koldusok,
jében a határozatlan tartamú elítélés gondolata. A Nem
zetközi Börtönügyi Egyesület már két évre rá, 1890munkakerülők ellen
ben, szentpétervári kongresszusán ajánlást fogadott el,
amelyet az európai államok igazságügyi kormányza
z európai országok büntetőpolitikájában a szabá
tainak címzett. Ebben indítványozta, hogy a látszólag
lyozási sorrendet a történelmi tradíciók határozták
javíthatatlanokra a határozatlan tartamú szabadság
meg. A koldusokkal, csavargókkal, munkakerülőkkel
vesztés-büntetést alkalmazzák a jogalkotók. A kezde
kapcsolatos állami fellépés szükségességével már a 16.
ményezés 1892-ben az antropológusok nemzetközi
században intenzíven foglalkozott a jogalkotó. Az ab
kongresszusán is elfogadásra talált, majd 1894-ben az
szolutizmus meglehetősen nehezen tűrte az ellenőriz
__ antwerpeni, 1895-ben a párizsi konferencia nyilatkozott
hetetlen, irányíthatatlan, öszszességében kezelhetetlen
36
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történeti iiemle

Norvégia 1900-tól akár hat évig terjedhető kényszerdotársadalmi csoportokat, köztük leginkább a csavargók
és koldulók tömegeit. Sorozatban bocsátotta tehát ki
logházba irányította a munkaképes, de munkakerülő,
törvényeit, rendeletéit a vagabund elemek ellenében. A
magukat koldulásból fenntartó személyeket.12
protestáns államok a szegénység fogalmának középko
A határozatlan tartamú szabadságvesztés beveze
ri felfogását lerombolván, központi büntetőpolitikai
tésének törvényhozási és szakirodalmi vitáit megha
kérdésként definiálták a munkakerülők, csavargók,
tározta, hogy az új büntetési koncepció jogbölcseleti
kiskriminálisok kezelésének, jó útra terelésének ügyét.
alapozását követően13 bevetté vált a bűnelkövetők
osztályozásának eszméje. Az igazságügyi kormányzat
Németalföldről indult ki és több hullámban söpört
maga is differenciált büntetőpolitika megvalósítására
végig Európán az ún. fenyítőházi mozgalom, amely a
„nembecstelen” kisbűnösök,
törekedett.14 Miután a
büntető novella szakmai
életmódjukból következtet
vitáiban elméletileg tisz
hetően potenciális bűnelkö
vetők munkával nevelését és
tázták szakíróink és jog
a munkára szoktatást tűzte
alkotóink a fiatalkorúak
céljául (s forradalmasította
speciális elbírálásának
szükségességét15 és a fel
ezzel a börtönügyet is).
Nem állítható tehát, hogy
tételes elítélésnek,16 mint
előzmény nélküli a szabá
a differenciálás eszközé
nek feltételeit, s miután
lyozás.
immáron jogszabályok
A korai, 16-18. századi
foglalták össze és tartal
kezdemények három vonat
mazták már az idevágó
kozásban adtak muníciót a
konszenzusos eredménye
19. századi kriminálpolitikának. Mindenekelőtt a
ket, a határozatlan tartamú
Munkácsi Mihály: Éjjeli csavargók
szabadságvesztés megho
csavargók és koldulók ellen
nosításának eszméje jóval
felhasznált eszközök első
kisebb ellenállásra talált, mint a külföldi polémiák
sorban rendészeti jellegű intézkedések voltak, némi
alapján várható lett volna. A jogszabály-előkészítést és
büntető*színezettel. Másodsorban a munkára szoktatás
az elméleti vitát kedvező közegben folytatták, a század(vagy munkával fegyelmezés, kényszermunka) állandó
mm
fordulón már csatát nyer
eleme lett a csavargók és
tek az új irányzatok.
koldulók megrendszabáEnnek lett eredménye
lyozásának. Ez teremtette
az a többnyire lelkes tá
meg a (korábbi szóhasz
nálatban dologházként is
mogatás és halk ellenállás,
emlegetetett) fenyítőház
amelyben a határozatlan
intézményét. Végül jelleg
tartamú szabadságvesztés
ről szóló törvénytervezet
zetes vonása lett az intéz
részesült. A nemzetközi
kedéscsoportnak a határo
porondokon már lezárt vi
zatlanság, amely több or
ta, az európai és amerikai
szágban a transzportációtanácskozások, kongreszval összefolyó határok
szusok és szervezetek egy
miatt fel is erősödtek. így
öntetű támogató állásfog
azután, amikor a Nemzet
Nyomortelep a 20. század elején
lalása meggyőzte a magyar
közi Büntetőjogi Egyesület
jogi közvéleményt. Ezt tetézte az a megindult kodifikáa bűnözés elleni hatékonyabb fellépés érdekében
ciós folyamat, amely szerte Európában a határozatlan
megoldásokat keresett a csavargók, munkakerülők,
tartamú elítélés diadalát foglalta törvényi formába. A
koldusok elleni büntetőjogi védelemhez, logikusnak
törvényjavaslat benyújtásakor már alig hallani (jobbára
tűnt - a gyökerekhez visszatérve - a korai kísérletek
ellenzéki, politikai felütésű) ellenvetéseket.17 A
kiérlelte válaszokhoz nyúlni.
törvényjavaslatot az igazságügy-miniszter 1913. május
Nem véletlen, hogy a csavargókkal, munkakerü
6-án nyújtotta be a képviselőháznak, s az 1913. július
lőkkel, koldusokkal kapcsolatos törvényhozás viszony
22-i kihirdetést követően, augusztus 21-én életbe lépett
lagosan korán, s hasonló válaszokkal kereste a megol
a közveszélyes munkakerülőkről szóló 1913:21. tör
dást. Svájcban már 1893-ban törvénytervezet készült az
vény ikk.
egy-három évre szóló, határozatlan tartamú dologház
intézményesítésére. Belgium 1897-ben közigazgatási
A közveszélyes munkakerülőkről szóló törvény az
jellegű, munkakényszerrel egybekötött koldustelepeket
alkalomszerű munkakerülőt („az a keresetre utalt
munkaképes egyén, aki munkakerülésből csavarog
(dépots de mendicité) hozott létre a hivatásos, veszé
vagy egyébként munkakerülő életmódot folytat”) a
lyes csavargók és koldusok megrendszabályozására. A
közigazgatási hatóságok jogkörébe utalta, s enyhe jog-.
koldustelepre utalás határozatlan időtartamra szólt.
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Jogkövetkezményeket (nyolc naptól két hónapig tartó
elzárást) javasolt alkalmazni a munkás életre terelés
érdekében. Ellenben a közveszélyességre vonatkozóan
elfogadott koncepció szellemében súlyosabb büntetés
sel szankcionálta az ismételten és szokásszerűen
munkakerülőket, szédelgőket és kitartottakat, különös
tekintettel arra, ha a tettes magát vagy családját
munkakerülő életmódjával erkölcsi romlásnak tette ki;
vagy ha meg lehetett állapítani, hogy a tettes bűncselekmények elkövetéséből tartotta fenn magát. Ezen
cselekmények súlyosabb eseteiben a bíróság az elköve
tőt fogházbüntetés kiszabása nélkül ítélettel dologházba
utalhatta. Amennyiben pedig ugyanezen körülmények
fennállta mellett az élet, testi épség, szemérem vagy
vagyon ellen elkövetett bűntett vagy vétség miatt állt a
bűnelkövető a bíróság elé, az fegyház, börtön vagy
legalább háromhavi fogház mellett dologházra is ítél
hető volt, amelyet szabadságvesztés-büntetésének
letöltése után kellett foganatosítani.18
A dologházba utalás határozatlan időre szólt, de tar
tama egy évnél rövidebb és öt évnél hosszabb nem
lehetett. A dologház mellett felállított speciális felü
gyelő hatóság volt jogosult időről időre megvizsgálni a
beutaltak magaviseletét, s a javulás reményét mutatókat
feltételes szabadságra bocsátani. A dologházba utalt
munkakényszer alatt állott, amelynek törvényileg
deklarált célja volt a rendes életmódhoz szoktatás.19
Miután a törvény elfogadásának időpontjáig a
dologházi őrizet végrehajtására alkalmas épületet nem
emeltek, a törvény szövegezése szerint dologházul az
igazságügy-miniszter jelölte ki azt a bírósági fogházat,
ahol a végrehajtást foganatosítani kellett. Ez meg is
történt: férfiak számára a jászberényi járásbírósági
fogházban, nők részére pedig a kalocsai törvényszéki
fogházban rendeztek be dologházat. A törvénykezési
gyakorlatot tekintve ez tökéletesen elegendőnek
bizonyult, hiszen még a csúcsévben, 1916-ban is
csupán 102 beutalást eszközöltek. 1939-re ez orszá
gosan 4 főre csökkent.20 A bírói gyakorlatban ugyanis
megbukott az intézmény. „Az ítélkezési gyakorlat
szinte látványosan mellőzte a dologházi elhelyezés el
rendelését. A tettarányos felelősség talaján álló szak
emberek számára a dologházi elhelyezés túlságosan
szigorú büntetésnek tűnt, s azt is tudták, hogy a dolog
ház az átnevelés megvalósítására alkalmatlan forma’-.21

A szigorított dologház
láttuk, a határozatlan tartamú elítéléssel, illetve
Mintrendészeti
intézkedéssel operáló jogalkotás már az
első büntetőnovellában útjára bocsátotta a jogin
tézményt a közveszélyesekkel szembeni jogpolitikai
válaszok egyikeként. A lassan hazánkban is elfogadott
„közveszélyesek” ügyének rendezésében az 1913:21.
te. részleges előrelépést jelentett. Elfogadta a biztonsá
gi intézkedések kategóriáját, de egyelőre csak az
__elkövetők meglehetősen szűk körére alkalmazta. Emel38

lett vezérelvéül választotta a szokásszerű bűnelkövetők
elleni fellépés elvét, a társadalom védelmének gondo
latát. A közveszélyesség meghatározásánál a csa
vargók. munkakerülők körének definiálásából indult ki,
de azon belül eljutott a visszaeséshez. Hogy ez egy
nagyobb, átfogó koncepció része volt, azt maga az
igazságügy-minisztérium bizonyította bejelentésével,
miszerint ezzel egy időben elkészült a megrögzött bűn
tettesekről szóló, a szigorított dologházat meghonosító
törvény tervezete is. A Balogh Jenő által 1914-ben
elkészített törvényjavaslat22 azonban nem vált törvénynyé, ellenben „szakférfiak" javaslatára, további átdol
gozás végett újabb vitákra bocsáttatott. Részben a
megrögzött bűnelkövetőkre vonatkozó hazai szakmai
polémia lezáratlansága, részben pedig a világháború és
az azt követő politikai események figyelemelterelő
hatása miatt, mint tudjuk, a visszaesők elleni ter
vezetből csak 1928-ban lett törvény, a törvénytár
tanúsága szerint 10. törvénycikk-ként becikkelyezve.
Ebben nincsen semmi különös, hiszen mint ismere
tes, ez a csomag párhuzamosan került a parlament elé
számos európai országban. Az 1925. évi londoni nem
zetközi büntetőjogi kongresszus azt mondta ki, hogy a
megrögzött bűntettesekkel szemben szükségesnek tart
ja a határozatlan tartamú büntetést. A törvényjavaslat
erre hivatkozó indoklása nem mulasztotta el megem
líteni azt a tényt sem, hogy egyetlen „nem” szavazattal
szemben egyhangúlag fogadták el a világ büntetőjogász
szakemberei az állásfoglalást. A javaslat azt is tartal
mazza, hogy a kongresszus vélekedése szerint a
határozatlan tartamú szabadságvesztést oly módon cél
szerű szabályozni, hogy a közveszélyes elkövető fel
tételes szabadon bocsátása csak az elítélt társadalmi
életre alkalmassá válásának konstatálása esetén legyen
lehetséges.
Skandinávia 1927-ben, Hollandia 1929-ben, Nor
végia 1929-ben, Belgium 1930-ban. Finnország 1932ben, Németország 1933-ban hozta meg a megrögzött
bűnelkövetőkkel, veszélyes visszaesőkkel szembeni
törvényeit a biztonsági intézkedések valamely fajtájá
ról, a határozatlan tartamú szabadságfosztásról.22
Magyarországon a büntető igazságszolgáltatás egyes
kérdéseinek szabályozásáról szóló 1928:10. te. a
pénzbüntetés átalakításának szabályai mellett rendezte
a megrögzött bűntettesek cselekményeinek elbírálásá
val kapcsolatos egyes kérdéseket. Ezzel az 1913. évi
javaslatok kiteljesedtek, hiszen a közveszélyesek másik
nagy csoportja ellen is megszületett a törvényi szintű
szabályozás. Egyúttal a határozatlan tartamú szabad
ságvesztés teljes szélességében jelent meg az eredeti
kriminálpolitikai elképzeléseknek megfelelő helyén.
Az 1913. évi koncepciót összefoglaló törvény indok
lása szerint „közveszélyesek azok, akiknek valamely
oly tulajdonsága van, hogy annak folytán normális vi
szonyok közt a legcsekélyebb ingerre is jogsértésre
ragadtatják el magukat.” (Ennek példájára hozta fel
bizonyítékképpen a csavargó életmód és a bűnelköve
tés szoros kapcsolatát. A csavargó, ha „teheti, más
módon biztosítja megélhetését; koldul, kisebb-nagyobb

történeti szemle

vették el. Ezeket nevezte a törvény megrögzött bűn
lopásokat követ el, a mások gyöngeségeit szédelgésre
tetteseknek.26
használja ki, s ha az alkalom úgy kívánja, gyújtogat,
A megrögzött bűntettesek büntetése a szigorított do
rabol és gyilkol is. A csavargó a társadalmi életnek nem
logház volt, ami lényegében fegyházban letöltendő,
tudatos ellensége, csak tehetetlen parazitája.”) Épp
legkevesebb három esztendeig tartó, határozatlan tar
ezért a büntetőjog tulajdonképpeni feladatát az előter
tamú szabadságvesztésként foglalta el helyét büntetőjo
jesztés a közveszélyesekkel szembeni védekezésben
gunkban. A javaslat elismerte,
nem a szorosabb értelemben
hogy az intézmény neve hason
vett „s a megtorlás alapgondo
lít a közveszélyes munkake
latán nyugvó igazságszolgál
rülők részére az 1913:21. tctatás”, hanem a közveszélyes
ben létesített „dologház”-hoz,
ség elleni harc területére fóku
de rögtön rávilágított a hason
szálta. Véleménye szerint en
lóság felületességére. Hiszen a
nek eszköze nem a büntetés,
hasonlóság „csupán a névben
hanem a biztonsági rendsza
van meg s abban a gondolat
bály alkalmazása.24
ban, hogy a javaslat a megrög
Az 1928. évi javaslat dek
zött bűntettesekkel szemben
laráltan kiegészíteni szándé
sem mond le arról, hogy rendes
kozta a korábbi szabályozást,
és munkás emberekké nevelé
így rendelkezett arról, hogy
süket megkísérelje.” S persze a
csak a közveszélyes bűnelkö
határozatlan tartamban.
vetők azon csoportjáról kíván
Minthogy a törvény a szi
intézkedni, melyek a bűnözés
gorított dologházi őrizet maxi
legveszélyesebb zónáját képe
mumát nem határozta meg, ez
zik, a fentebb már meghatáro
igen súlyos büntetésnek te
zott „megrögzött bűntettesek
kinthető. „Nem lehet kétséges,
ről”. Azokról (adja a megrög
hogy a megrögzött bűntettesek
zött bűntettesek definícióját az
határozatlan időre történő elí
indoklás) „akik nagy tömegük
télése egyértelműen megtorló
nél fogva az államra és a tár
jellegű büntetés volt.” - írta a
sadalomra különös veszélyt je
rendszer kritikusa.27 Valójá
lentenek, s akikkel szemben a
Csavargók
ban ezt a jogalkotó nem tagad
hatályban levő jogszabályaink
(rendőrségifelvételek a Vasárnapi Újságból. 1911)
ta, hiszen az igazságügyi tárca
elégtelensége következtében
világos álláspontjaként fogalmazódott meg az előter
kétségtelenül sürgősen új jogszabály alkotására van
jesztő szavaiban a szándék. „A megrögzött bűntette
szükség”, vagyis a „közveszélyes bűntettesek közül
sekkel szemben a büntető igazságszolgáltatásnak első
csupán a hivatásos, szokásszerű vagy iparszerű bűn
és főhivatása nem az, hogy az adott eset tárgyi súlyával
tettesekre”.25
s az elkövetendő alanyi bűnösségével arányban álló,
Az új törvény a visszaesők azon csoportját célozta
határozott tartalmú büntetést szabjon ki, hanem az,
meg, akik az élet, a szemérem vagy a vagyon ellen
hogy az ily bűntettessel szemben a bíróság oly büntetést
különböző időben és egymástól függetlenül legalább
alkalmazhasson, amely ártalmatlanná tételükre s így
három bűntettet követtek el, az utolsó kettőt öt éven
velük szemben a társadalom megvédésére is alkalbelül, s ezeket a bűncselekményeket vagy üzletszerűen,
vagy pedig a bűnözésre állandó hajlamot mutatva köJ e g y z e te k
1Gerócz Kálmán: -4 büntetőjogi új irányok hatása hazánkban
(Budapest, a szerző kiadása, 1912, 78. p.j
2 Balogh Jenő-Bernolák Nándor: A büntető törvények és a büntető
novella (Budapest, Grill, 1908, V. p.)
3Miniszteri indoklás az 1928. évi 10. törvénycikkhez a büntető
igazságszolgáltatás egyes kérdéseinek szabályozásáról. Részletes
indoklás a III. fejezethez.
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(Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1980, 94. p.)
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9 Finkey Ferenc: Az észak-amerikai reformtoryk tanulságai. In:
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rendszerünk reformja (Budapest, Franklin. 1889); Reichard
Zsigmond: A feltételes elítélés néhány vitás pontjáról (Magyar
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Barna: A határozatlan tartamú szabadságvesztés-büntetés
intézményének bevezetése Magyarországon. In: Az állam- és
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Új büntetőjogi irányzatok
a századfordulón:
a kriminálantropológia
megjelenése
Magyarországon
19. század végén és a 20. század elején olyan
büntetőjogi irányzatokkal találkozhatunk, ame
lyek képesek voltak érdemben befolyásolni a
büntetőjogról, a bűnözésről, a büntetésekről kialakult
klasszikus szemléletet. Ezen irányzatok eltérő módon
és mértékben hatottak a büntetőjogalkotásra, de jelen
tőségük nem egyenként, hanem összességükben értéke
lendő. Ez alkalommal a kriminálantropológiáról, mint
olyan határtudományról teszek említést, amely rövid
jelenléte során szélsőséges megoldási lehetőségeket
kínált a bűnözés megelőzésére.
A kriminálantropológia alapjainak letétele Cesare
Lombroso nevéhez fűződik.1Fő művében, az 1876-ban
megjelent L'uomo deliquente (A bűnöző ember) című
könyvében arra a belátásra jutott, hogy a bűnelkövetők
túlnyomó többsége születésétől kezdve arra van ren
delve, hogy bűnözővé váljék. Bűnözővé válásuk velük
született lelki anomáliákon alapszik, amely rendelle
nességek testi jegyekben is megmutatkoznak. E szü
letett bűntettesek olyan jellemvonásokat mutatnak,
amelyek az emberi faj fejlődésének korábbi idősza
kában élt emberekre emlékeztetnek. A bűnözés tehát
ebben az értelemben a fajfejlődés alacsonyabb szintjén
maradt emberek viselkedése.
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jogintézmények változása Magyarországon a XX. század első
felében (Jogtörténeti Értekezések 13. Szerk. Kovács Kálmán.
Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar állam- és
jogtörténeti Tanszéke, 1983. 89. p.)
18 1913:21. te. 2-7.§§
lv 1913:21. te. 10—14.§§
20 Nagy, 1985. 109. p.
21 Gönczöl, 1980. 92. p.
22 Vö.: Finkey Ferenc: A börtönügy haladása az utolsó száz év alatt.
(Budapest. Magyar Tudományos Akadémia. 1930. 36. p.)
23 Nagy. 1985. 124-127. p.
24 1913:21. törvénycikk indokolása a közveszélyes munkakerü
lőkről. Általános indokolás
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Tételéből következően a bűnözők könnyen felismer
hetők és azonosíthatók, az állatokra és az alacsonyabb
rendű fajokra jellemző fizikai jegyeket hordoznak, kön
nyen kiszűrhetők, s így a társadalom megóvható a bű
nözéstől. Ilyen jellemző pl. a nagy állkapocs, a nagy
arckoponyához képest jóval kisebb agykoponya, a
keskeny és alacsony homlok, az erős szőrzet, a túlzot
tan hosszú karok, a nagy fülek, a sötét bőr, a korai ráncosodás és a modern, civilizált emberhez képest maga
sabb fájdalomküszöb, sőt a tetoválást és a hangutánzó
szavakat tartalmazó beszédet is ide sorolták. Lombroso
tehát úgy vélte, hogy vannak született bűnözők, akiket
örökletes tulajdonságaik predesztinálnak a bűnözésre,
és akik különféle alkati jegyekről felismerhetők. E fi
zikai ismertetőjegyeket a koponyájukon és testük többi
részén hordozzák. Lombroso később ugyan többször is
átértelmezte álláspontját, és utolsó munkájában már
csak egyharmadra tette a született bűnözők arányát az
összes bűnelkövetők között, alaptézisein azonban nem
változtatott.
Az olasz orvos elképzelései hamar népszerűvé vál
tak. Ezek alapján született meg a bűnözési elmebaj
(néorase criminelle) és az erkölcsi elmezavar (morál
insanty)2 fogalma, bár a legtöbb követője kizárólag a
koponyajegyekre helyezte a hangsúlyt. A koponya
alakjával, mérésével foglalkozó tudományág a kraniometria, amely az Amerikai Egyesült Államokból ered.
A 18-19. században egy philadelphiai orvos, Sámuel
George Morton mintegy 600 darabból álló, el
sődlegesen indián koponyákat tartalmazó gyűjteménye
volt az első nagyszámú és összehasonlító vizsgálatokra
lehetőséget adó vállalkozás.3 [A kranioszkópia vagy
kraniometria tudománya megalapítójának Johann Friedrich Blumenbachot tekintik, aki szerint a fajok egyik
fő jellegzetessége a koponyahossz és a -szélesség kö
zötti viszonyban rejlik. Műve: De generis humani varietate nativa (Göttingen, 1795). - A szerk.]
A későbbiekben szerte a világon többen követték
példáját, és a 19. századra Magyarországon is megje
lent a bűnözők biológiai determinációjának tétele.

