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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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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.
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tetjük a kraniometriába, akkor elmondható, hogy a
Számos író elmekórtani alapon próbálta megfejteni a
bűnözői hajlam öröklött, és az adott személy születé
kriminalitás okait,4 köztük Lenhossék József, a 19.
sénél fogva magában hordozza.
századi magyar antropológia neves képviselője és
A kraniometria és Lombroso új elképzelései alkották
Török Aurél. Mindezen tendenciák összhangban voltak
a kriminálantropológia alapjait, amelynek radikalizmu
a nemzetközi változásokkal.
sa elsősorban abban áll, hogy szakít a klasszikus iskola
A kraniometria képviselői különböző találmá
azon elképzelésével, amely szerint
nyokkal és módszertani újításokkal
a törvény előtt mindenki egyenlő,
gazdagították a területet, de a vizs
nemre, fajra tekintet nélkül.
gálatok hátterében húzódó hipo
tézis valójában két lényeges alapfeltevést tartalmazott: egyfelől azt,
A bűnözés antropológiai
hogy a koponya fizikai megmé
réséből nyert adatok szoros össze
megítélése az
függést mutatnak az intelligenciá
orvostudomány alapján
val, másrészt pedig azt, hogy az
ilyen módon megmért intelligencia
ombroso és követői szerint a
társadalmi csoportonként jellemző
büntetőjognak nem a bűnnel,
és meghatározható. Vagyis mentá
hanem a bűnözővel kell törődnie,
lis képességeink számszerűsít
még akkor is, ha az nem követett el
hetők, és ez alapján egy rangsor
bűncselekményt. Nézetük szerint,
állítható fel az egyes embercsopor
mivel a bűnözésre való hajlam
tok között, elsősorban fajok, osztá
öröklődik, csak idő kérdése, hogy
lyok és nemek szerint. Mindezek
mikor következik be a jogsértés.
alapján a nők, a szegények, a ki
Az ilyen egyént a lehető leghama
sebbségi helyzetben élők, illetve az
rabb el kell szeparálni a társada
alkoholisták, bűnözők és szexuális
lomtól. Meg kell említeni, hogy az
elhajlók mentális képességei gyen
öröklődő bűnözői hajlam elméle
gébbeknek bizonyultak, mint a kö
tének a kidolgozásában nagy sze
zéposztálybeli férfiaké. A „tudo
repe volt Benedikt Móricnak (Mományos” kutatások ily módon poli
r/Yznak),8 akit azonban kortársai
tikai jelentőségre tettek szert.’'
hevesen támadtak, tételeit sohasem
A kraniometria követői méréseik
ismerték el.
alapján megpróbálták sorba rendez
Lenhossék Jó zsef ismerte Be
ni az emberi faj különböző csoport
Cescire Lombroso
nedikt elméletét, és ő is hevesen tá
jait. Rendre arra az álláspontra
madta - annak ellenére, hogy
jutottak, hogy a felnőtt középosz
hozzá hasonlóan kraniometriáva!
tálybeli férfi intellektuális képes
foglalkozott.10 Lenhossék valószí
ségei messze meghaladják a nőkét,
nűleg külföldi hatásra fordult a
a gyermekekét, a bűnözőkét stb.6
kraniometria felé. Az emberi kopo
Ezt a törekvésüket támogatta egy
nyaisme című művében külföldi
másik elmélet, a 19. század végén
tudósok kutatásait (Quetelet, Tokidolgozott rekapituláció elmélete,
pinard, Morton) és saját tudomá
amely az egész test anatómiai
nyos programját tette közzé. Ez
jellemzőit figyelembe vette. Az
utóbbinak központi eleme a sokelmélet értelmében „az egyedfej
nemzetiségű Magyarország kraniolődés megismétli a törzsfejlődést,”
lógiai tanulmányozása volt. Az
azaz minden egyén végigjárja a
anatómus érvelése szerint a
saját felnőtt ősei által megtett evo
,J<.oponya külső alakjából követ
lúciós utat.7 E felfogás szerint bi
keztetni lehet az agynak, mint a
zonyos egyedek nem jutnak el a
szellemi tevékenység szervének kifejlődés legmagasabb szintjére,
fejlettségére."" A tudós saját
vagyis visszamaradottak a többiek
gyűjteményében talált példányok
hez képest. Ez a visszamaradottság
alapján hasonlóságot vélt felfedez
pedig nemcsak pszichés, hanem
ni a bűnelkövetők és a ragadozók
fizikai jegyekben is megnyilvánul.
homlokboltozata között. Mindket
Ez utóbbi kiváló lehetőséget adott
tőre jellemző a homlokon található
arra, hogy külső jegyek alapján
kidudorodás. (Később azonban ezt
diszkriminálják az embereket. Ha
Benedikt Moritz
az állítását visszavonta.) Lenhos-__
tehát a rekapituláció tanát átül
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sék kutatási adatai szerint a Kárpát-medencében a ma
között azonban óriási különbség van. A fent bemutatott
gyarok rendelkeznek a legjobb képességekkel, így e te
elméletek kizárólag orvostudományi szempontból ele
kintetben a többi nemzet felett állnak. A koponya
mezték a kérdést. A 19-20. században élt kiváló jog
méretek alapján szerinte a magyarok és a németek az
tudósok azonban más szempontból közelítettek a témá
elsők, őket követik a szlávok, és „messze lemaradva”
hoz.
következnek a zsidók és a cigá
Irk Albert 1912-ben kiadott Kri
nyok.12 Lanfenauer Károly a szláv
minológia. I. Kriminálaetológia cí
népek közepes agysúlyának a vizs
mű munkájában elsőként foglalta
gálata során hasonló eredményekre
össze a kriminológiai irányzatokat.
jutott.13 Lanfenauer ezen felül bű
Jogalkalmazási szempontból - írja
nözők antropológiai sajátosságait is
könyvében - , ha a lombrosói tétele
vizsgálta, és kortársaihoz hasonló
ket elfogadjuk, akkor az igazság
következtetéseket vont le. A kor
szolgáltatás egyszerűsítéséhez ju 
szakban Boáik János is végzett élő és
tunk. Hiszen az elkövető vagy felté
halott bűnözők koponyáin és testén
telezett elkövető bűnösségének a
megfigyeléseket. Arra a következ
megállapítása nem a bizonyítási el
tetésre jutott, hogy a fegyencek
járás keretében dől el a bíróság előtt,
koponyája aszimmetrikus, hátsó ré
hanem tisztán orvosi szakvélemény,
sze lapos, járomcsontjuk kiálló, álta
kórházi vizsgálatok alapján. Ez pe
lában valamilyen testi-lelki fogyaté
dig a jogállamiság alapelveivel öszkosságban szenvednek (pl. búsko
szeegyeztethetetlen lenne. Élesen
morság, bulémia).14 E radikális kije
kritizálta tehát a lombrosói állítá
lentések a korszakban is komoly kri
sokat, de ez nem jelenti azt. hogy a
tikát kaptak. Megállapításait és kö
jogászok ne foglalkoztak volna a kri
vetkeztetéseit Lenhossék is élesen
minalitás antropológiai okaival.
Lenhossék József
támadta: véleménye szerint a Badik
Irk a kriminalitással összefüggés
által említett anatómiai elváltozások
be hozható tényezőknek két nagy
a fegyintézet rossz körülményeire ve
csoportját különítette el: egyrészt az
zethetők vissza.
emberi szervezetben rejlő okokat
Moravcsik Ernő Emil elmeorvos
(ezek a testi és lelki tulajdonságok),
már jóval visszafogottabban nyi
másrészt az emberi szervezeten kívül
latkozott. Bírálta Lombrosót túlsá
lévő okokat (ezek a fizikai és tár
gosan sarkított álláspontja miatt, de
sadalmi tényezők). Arra kereste a
nem vitatta azt, hogy a beteg elméválaszt, hogy a fenti tényezők közül
jűek bűnözési hajlandósága jóval ma
melyek hatnak erősebben a bűngasabb az átlagnál. Moravcsik is
elkövetésre. Az ún. akut kriminalitás
megállapított anatómiai azonossá
eseteiben az emberen kívüli, külső
gokat, mint pl. obszcén tetoválás,
tényezők szerepe a domináns (ilyen
színvakság, korai nemi ösztön.15
pl. az anyagi megszorultság). Ezzel
Bűben László márianosztrai fegyházszemben az ún. krónikus kriminali
orvos elítélt női bűnözőkön végzett
tásnál (amikor az egyén életmódjá
hasonló kutatásokat, amelyek ered
nak része a bűnelkövetés) a bioló
ményeit Méregkeverőnők Magyargiai, tehát belső tényezőknek van
országon az utolsó 40 év alatt (Bu
meghatározó szerepe. Irk megállapí
dapest, 1912) című munkájában tette
tása
szerint a korabeli bűnözésre
Moravcsik Ernő Emil
közzé.
főként az akut kriminalitás a jellem
Az eddig ismertettek alapján elmondható, hogy a
ző, míg a krónikus kriminalitás aránya a bűnözés egé
korszakban a bűnözés antropológiai okaival elsősorban
széhez képest jóval kisebb.
orvosok, elmeorvosok, kórboncnokok foglalkoztak. Bár
A korszak másik neves jogászprofesszora. Balogh
hasonló véleményre jutottak, és többször kritizálták
Jenő is elítélte Lombrosót, ugyanakkor felismerte az
Lombroso munkásságát, a biológiai determinizmussal
„antropológiai büntetőjog" lehetséges előnyeit is.16 A
végleg nem tudtak leszámolni.
bűnözők - írja - biológiailag valóban eltérnek a normá
lis embertől, de ez az eltérés nem születésüknél fogva
adott,
hanem elsősorban környezeti hatások következ
A bűnözés antropológiai megítélése
ménye. Ez az, ami alapvetően megkülönbözteti a jogá
a jogtudomány alapján
szok gondolkodását az „antropológikus büntetőjog"
kapcsán az orvosokétól.
bűnözés antropológiai okaival nemcsak orvosok,
Ezen a ponton pedig már a kriminalitás szociológiai
hanem jogászok is foglalkoztak. A két megítélés
értelmezésére térünk át, pontosabban ötvözzük azzal.
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cigányok jellegzetes anatómiai felépítését felhasználva
Vámbéry Rusztem szerint a bűnöző különbözik a nor
- rájuk szabott nyomozási módszereket dolgozott ki.21
mális embertől, és e különbségek kívülről is észreve
Meg kell azonban jegyezni, hogy bár többen hajlot
hetők - fizikai elváltozásokban vagy viselkedésmódban
tak
ezen irányzat felé, azonban nem minden korlát
de ennek oka a környezet.17 Ugyanakkor hangsú
nélkül.
Több jogász is egyetértett abban, hogy a fent
lyozza, hogy a külső elváltozások csak a bűnözők egy
írtak alapján némely társadalmi
meghatározott csoportjára vonat
csoport házasságkötését korlátoz
koznak, vagyis nem általánosít.
zák. Annak eldöntése azonban,
Vámbéry - Durkheimre hivatkozva
hogy ki szenved a megállapított
- megállapítja, hogy a kriminalitás
„betegségben”, kizárólag szakor
„a társadalomnak nem betegsége,
vosi hatáskörbe tartozna. Ha job
hanem normális életmegnyilvánu
ban belegondolunk, bizonyos ga
lása. ”18
ranciák vállalása mellett mind
A magyar jogtudósok jelentős
ezeknek törvényi szinten történő
csoportja meghaladottnak tartotta a
szabályozását a korban semmi
klasszikus iskola tanítását, amely
sem gátolta volna. Irk Albert
szerint az elkövető szabadon vá
szerint: ,A későbbi nemzedékek
laszthat jó és rossz között, és azért
csak mosolyogni fognak afelett,
kell büntetni, amiért a rosszat vá
hogy ezt az okos rendszabályt ily
lasztja, vagyis elköveti a bűncselek
későn, és ilyen nagy aggodalom
ményt. Ennek alapján az elkövetőt
mal mertük megtenni. ”22
kell a büntetés középpontjába állí
Fontos hangsúlyozni, hogy
tani, és nem az elkövetett bűncse
mindezek az intézkedések nem
lekményt. Vagyis leegyszerűsítve
szolgálhatnak büntetésül. Egy
úgy tehető fel a kérdés, hogy ren
részt azért, mert a kriminálantro
delkezik-e az elkövető szabad aka
Ferenczi Sándor
pológia célja a bűnözés okaira
rattal vagy sem.
történő válaszadás, és központi eleme a preventív intéz
A pozitivista gondolkodás mentén haladva a kérdésre
kedés. Vagyis nem azon van a hangsúly, hogy követtek-e
nemleges választ adhatunk. De vajon miért? Fayer
el bűncselekményt, hanem azon, hogy kiszűrjék azokat
László szerint a született bűnöző rabja ösztöneinek,
a társadalmi csoportokat, amelyek hajlamosak a bűnezért nem beszélhetünk szabad akaratelhatározásról.
elkövetésre. Másrészt az antropológiai jegyek alapján
Pikler Gyula - a magyar pozitivista gondolkodás egyik
még nem történik bűnelkövetés, így a nullum crimen
legnagyobb alakja - szerint a bűnözőnek nincs más
sine lege elv miatt nem is beszélhetünk büntetőjogi
választása, mint a bűn elkövetése. Hasonlóan vélekedett
jogkövetkezményről.
Somló Bódog is, ő azonban túlment mindezeken, és a
Elvi síkon az elhatárolás egyszerűnek tűnik, a gya
megoldást a prevencióban látta. Véleménye szerint meg
korlatban
azonban korántsem ilyen egyértelmű. Itt első
kell akadályozni azt, hogy a bűnelkövetők e jellegzetes
sorban
a
korlátozott beszámítási képességgel rendel
osztálya „újratermelődjön”. Ez azonban csak nyílt disz
kező elkövetőkre gondolok. A Csemegi-kódex ezt a fo
kriminatív intézkedésekkel valósítható meg, mint pl. a
galmat még nem ismerte, a bírói gyakorlat azonban
házasságkötés megtagadása. Somló és társai úgy vélték,
mégis enyhébb elbírálásban részesítette őket. így ez a
hogy a bűnözésre hajlamos réteg kiiktatásával a tár
gyakorlat egyáltalán nem illeszkedik a fent leírt elmé
sadalom „tökéletesítése” elérhető. Irk Albert is azt val
letekbe, és egyértelműen látszik, hogy az említett „okos
lotta, hogy nagy veszély fenyegeti a társadalmat, ha
rendszabályok” a gyakorlatban szinte kivitelezhetetmindenféle korlát nélkül továbbra is lehetséges a vérba
josok, gyengeelméjűek, alkoholisták, közveszélyes
lenek. Vámbéry is felhívta a figyelmet arra, hogy nem
lehetünk eléggé elővigyázatosak akkor, amikor a krimi
megrögzött bűntettesek házassága.19 Ezzel a következ
nológia preventív intézkedéseit a Csemegi-kódex ren
tetéssel a kriminálantropológia gyökereitől egy radi
delkezéseivel összhangba kívánjuk hozni.
kális, és egyben faji alapon diszkrimináló megoldásig
jutunk el. A 20. század elején ezt az álláspontot kép
viselte Madzsar József, aki szerint minimalizálni kell a
beteg, degenerált egyének számát. A bűnözők döntő
A bűnözés pszichológiai értékelése
többsége genetikailag determinált, így a börtön szá
ár a bűnelkövetés pszichológiai értékelése kívül esik
mukra nem megoldás, likvidálásuk szükséges.20 A faji
az „antropológiai büntetőjog” határain, Magyaralapú diszkrimináció szerint pedig konkrét társadalmi
országon mégis ennek keretében bontakozott ki.
csoportokra várt volna ilyen sor. Szinte mindegyik
Ellentétben több országgal, kezdetben nem követte
szerző kivétel nélkül egyetért abban, hogy a „vándor
nagy érdeklődés Sigmund Freud tanításait. Magyarcigányok" a leghajlandóbbak a bűnözésre. Ez nem ki
országon Ferenczi Sándor próbálta meg a kriminalitást
zárólag magyar „találmány”, ugyanis Lombroso is egy
tisztán pszichológiai okokra visszavezetni. Bár mun
külön „bűntettes osztályként” említette őket. Endrődy
kássága már inkább a 20. század első felére tehető,
Géza A bűnügyi nyomozás című könyvében már - a
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rendszertani okokból mégis az általam tárgyalt témához
kapcsolódik. Ferenczi szerint tévesek az antropológiai
irányzatnak a bűnözési hajlamról való elképzelései,
mivel szerinte „egy vagy több ösztön szokatlan
erőssége" okozza a bűnelkövetést.23 A visszaeső bű
nözőket pedig olyan beteg személyeknek tekinti, akik
egész életen át tartó ismétlési kényszerben szenvednek,
így számukra pszichoanalitikai kezelést tart szükséges
nek, ami egy preventív intézkedésként értelmezhető.
Vagyis Ferenczi tagadja az antropologikus megköze
lítést, a bűnözés okát mégis az elkövető szubjektumával
hozza összefüggésbe, jóllehet, nem anatómiai stig
mákról, hanem „ösztönökről" beszél.

A dualizmus-kori kriminálanfropológia
értékelése és hatása
hogy a 19. század második felétől megjelenő
L átható,
lombrosói tanok meglehetősen felforgatták a krimi
nalitásról alkotott képet. Egységes állásfoglalásra
egyszer sem került sor. és bár többen bírálták a kriminálantropológiát. annak hatása végérvényesen begyűrű
zött a magyar jogi gondolkodásba.

A magyar kriminológia a 20. század elején szinkron
ban volt a nemzetközi tendenciákkal. A kutatók ele
mezték a bűnözés helyzetét, vizsgálták annak törvényszerűségeit. A bűnözést a társadalmi élet normális vele
járójának, az egyénben rejlő és az egyénen kívüli okok
kölcsönhatása által determinált jelenségnek tekintették.
A szerzők többsége a bűnelkövetés szempontjából a
„külső” környezeti tényezőket tartotta dominánsnak.
Az egyetemeken megkezdődött a kriminológiai isme
retek oktatása a Büntetőjog tárgy keretében.
A kriminálantropológia elveit, megállapításait
önmagukban soha nem deklarálták törvényi szinten, de
e tanok hatása a bűnözők megítélésére vitathatatlan.
Balogh Jenő nevéhez fűződik az 1908. évi I. büntető
novella, amely bevezette a feltételes elítélés intézmé
nyét, és a prevenció, valamint a nevelés eszméjét he
lyezte középpontba a fiatalkorúak felelősségi rendsze
rében. Balogh az I. novella elkészítésekor kriminoló
giai kutatásaira támaszkodott, amelyeket a Nyomor és
Bűntett, illetve a Fiatalkorúak és Büntetőjog című
munkáiban tett közre. Ugyanakkor a 19. század végi
kriminálantropológiáról alkotott kép nem a tudomá
nyos megalapozottság, hanem sokkal inkább a nem
zetközi tendenciáknak való megfelelés irányába muta
tott.
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