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16 1913 nyarán, amikor nemzetközi gyorsírókongresszust rendeztek 
Budapesten, szó esett arról is, hogy „kiváló gyorsíróink voltak azok, 
akik a jogtudományok előrevitelében is a vezető szerepet vitték”. 
Sokak mellett Günther Antal ügyvéd, igazságügy-miniszter, kúriai 
elnök és Fayer László, akik tagjai voltak az országgyűlési gyorsiro
dának is, valamint Balogh Jenő „a jogirodalomban és hivatalosan is 
saját céljaira régtől fogva” használja a gyorsírást. A gyorsíró-kong
resszus alkalmából. (Jogtudományi Közlöny, 1913. augusztus 15., 
48. évf., 33. sz., 283. p.)

17 Tarka krónika. M i a csalás? (Pesti Napló, 1910. május 21., 61. évf., 
120. sz., 14. p.)

18 Balogh Jenő. (Uj Idők, 1910. december 4., 16. évf., 49. sz., 540. p.)
19 A kultuszminisztérium politikai államtitkára. (Budapesti Hírlap, 

1910. november 25., 30. évf., 280. sz., 4. p.)
20 Balogh Jenő. (Budapesti Hírlap, 1910. november 26., 30. évf., 281. 

sz., 1. p.)
21 Vasárnapi Ujság, 1910. december 4., 57. évf., 49. sz., 1011. p.
22 Balogh államtitkár székfoglalója. (Budapesti Hírlap, 1910. decem

ber 2., 30. évf., 286. sz., 6. p.)
23 Balogh Jenőprogrammja. (Pesti Napló, 1910. december 9., 61. évf., 

292. sz., 2. p.)
24 A jogi oktatás reformja. (Jogtudományi Közlöny, 1910. december 

16., 45. évf., 50. sz., 433. p.)
25 Többek között: Doleschall Alfréd, a budapesti tudományegyetem 

jogi karának dékánja, Magyary Géza prodékán, Kovács Gyula, 
Grosschmid Béni és Nagy Ferenc budapesti, Kiss Mór és Kolos- 
váry Bálint kolozsvári egyetemi tanárok, Bernolák Nándor kassai, 
Oberschall Pál pozsonyi, Angyal Pál pécsi, Finkey Ferenc sárospa
taki jogakadémiai tanárok, Gottl Ágoston kúriai tanácselnök, Szivák 
Imre, az ügyvédi kamara elnöke, Wolf Vilmos, az Ügyvédek Lapja 
szerkesztője, Balog Arnold, a Jogtudományi Közlöny szerkesztője, 
ifj. Wlassics Gyula és Magyary Zoltán segédfogalmazók.
A jogj oktatás reformja. (Budapesti Hírlap, 1911. január 3., 31. évf., 
2. sz., 7. p.)

26 A továbbképző tanfolyam. (Budapesti Hírlap, 1911. október 5., 31. 
évf., 236. sz., 3-4. p.)

27 Vasárnapi Ujság, 1913. január 12., 60. évf., 2. sz., 23. p.
28 A z igazságügyminiszter hivatalában. (Budapesti Hírlap, 1913. janu

ár 8., 33. évf., 7. sz., 4-5. p.)
29 Változás az igazságügyminiszteriumban. (Jogtudományi Közlöny, 

1913. január 10., 48. évf., 2. sz., 10. p.)
30 A novellista, Kakas Márton. (1914. július 26., 21. évf., 30. sz., 2. p.)

31 Az igazságszolgáltatás gyorsítása. (Jogtudományi Közlöny, 1929. 
március 15., 64. évf., 6. sz., 58. p.)

32 Bónis György: Adatok a budapesti forradalmi törvényszék történe
téhez. In: Források és tanulmányok a Magyar Tanácsköztársaság 
történetéhez. Levéltári Közlemények 29. (Budapest, Akadémiai Ki
adó, 1959, 301. p.)

33 Dr Balogh Jenő k. főállamügyészs. fogalmazót levelező tagul ajánl
ja  Tóth Lőrincz rendes tag. (A Magyar Tudományos Akadémia Érte
sítője, 1889. 23. évf., 3. sz., 91. p.)

34 Gróf Széchenyi István nézetei bűnvádi perjogunk átalakításáról. 
(Kivonat Balogh Jenő lt. 1901. decz. 9-én tartott székfoglaló érte
kezéséből). (Akadémiai Értesítő, 1902. március 15., XHI. kötet, 3. 
füzet, 105-115. p.)

35 Balogh Jenő. A  Tudományos Akadémia új főtitkára. (Budapesti Hír
lap, 1920. december 21., 40. évf., 299. sz., 4. p.)

36 Moravcsik Ernő Emil (Bér, 1858. március 16. -  Budapest, 1924. ok
tóber 9.) orvos, 1887-től a budapesti kir. törvényszék elmekórtani 
szakértője. 1896-ban kinevezték az Igazságügyi Orvosi Megfigyelő 
és Elmegyógyító Intézet vezetőjévé. 1901 és 1924 között az elme- 
kórtan nyilvános rendes tanára volt a budapesti orvoskaron. Utasítá
sai szerint épült fel (1906-1908) az Elme- és Idegkórtani Klinika új 
épülete.

37 Schaffer Károly (Bécs, 1864. szeptember 7. -  Budapest, 1939. októ
ber 16.) ideg- és elmegyógyász, a magyar idegkórszövettani isko
la megteremtője. 1901-től a budapesti orvoskaron az idegkór- és 
gyógytan, valamint a központi idegrendszer ép és kóros szövetta
nának címzetes rendkívüli tanára, 1912-től az Agyszövettani Inté
zet vezetője, nyilvános rendes tanár. 1925-től az elme- és idegkórtan 
nyilvános rendes tanára volt.

38 Balogh Jenő -  Szalmaözvegy katedrák. Egyetemi tanárok a minisz
teri és államtitkári székben. (Pesti Hírlap, 1927. április 17., 49. évf., 
87. sz., 39. p.)

39 Balról jobbra: Lenhossék Mihály, Berzeviczy Albert elnök és Ba
logh Jenő, a lemondott főtitkár. (Tolnai Világlapja, 1935. október 
23., 35. évf., 43. sz., 6. p.)

40 A Pápai Református Egyházmegye Pápán, 1921. június 24. napján 
tartott rendes évi közgyűlésének jegyzőkönyve. Jegyzette és kiadta: 
Jakab Áron. (Pápa, Főiskolai Könyvnyomda, 1921, 7. p.)

41 Balogh Jenő főgondnok (1), Balthazár Dezső püspök (2), Dákus 
Ernő felsőházi tag (3), Ravasz László püspök (4). (Tolnai Világlapja, 
1928. május 2., 28. évf., 18. sz., 6. p.)

Bevezető gondolatok

J elen tanulmányban arra teszünk kísérletet, hogy a 
korabeli büntetőjog-tudomány irányzatait, különö
sen a Franz von Liszt által alapított közvetítő isko

lát vizsgálva elhelyezzük Balogh Jenő életművét azon a 
képzeletbeli számegyenesen, amelynek kiindulópontján 
a klasszikus iskolához köthető indeterminista tanok, vég
pontján pedig az életfilozófiákkal rokonítható determinis
ta felfogás áll.

A „szabad akarat” vagy az „akaratszabadság” legin
kább filozófiai kategória, amely Platóntól Wittgensteinig 
végigvonul az európai gondolkodás történetén.2 A bün
tetőjogi felelősség kérdései szükségszerűen érintkeznek 
az akaratszabadsággal, a büntetőjog-tudományban -  így 
a cselekmény, de mindenekelőtt a bűnösség tanában -  
rendre megjelennek a determinista és az indeterminista 
álláspontok közötti filozófiai viták főbb vonalai. A bünte
tőjogi felelősségre vonás elengedhetetlen feltétele, hogy

Filó Mihály -  Nemes András

Determinizmus 
és indeterminizmus 
Balogh Jenő 
munkásságában1

az akaratszabadság kérdésében állást foglaljunk. A klasz- 
szikus büntetőjogi iskola a felvilágosodás eszményeinek 
megfelelően a szabad akarat tanát vallja. „Az akarat az 
eszes lény oksága” -  írja Kant - , amely szemben áll az 
ésszel nem bíró lények okságával, a természeti szükség-
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szerűséggel.3 Ezt a szellemi rendszert, amely az aufklé- 
rista individuális etikán alapul, testesíti meg még a XX. 
század közepén is a legmagasabb német bírói fórum, a 
Bundesgerichtshof (BGH) 1952-es döntése a bűnösség 
alapjairól: „A büntetés bűnösséget feltételez. A bűnösség 
felróhatóságot jelent. A bűnösség megállapításával azt 
jelentjük ki, hogy a tettes a jogtalant választotta, holott 
dönthetett volna a jogos mellett is [...]. Az ember, szabad, 
felelős és erkölcsös önrendelkezéseként csak akkor dönt
het a jogszerű mellett, ha azt meg tudja különböztetni a 
jogtalanságtól. Erre pedig az képes, aki erkölcsi ítélőké
pességénél fogva felismeri a tett jogtalanságát, nem jog
technikai értelemben, hanem a saját gondolatvilágának 
megfelelő értékrendszerben. ”4

A pozitivista büntetőjogi iskola ezzel szemben -  a rela
tív büntetési elméletnek megfelelően -  a determinizmusra 
alapozott, és feltételezte, hogy mivel az elkövető az adott 
körülmények között szükségszerűen a bűncselekmény el
követése mellett dönt, a büntetés kilátásba helyezésével 
mint visszatartó motívummal lehet -  a speciális prevenció 
elvének megfelelően -  az újabb bűncselekmény elköveté
sének gátat szabni.5

A marburgi program: a modern 
büntetőjog születése
A mai értelemben vett európai büntetőjog-tudomány6 szü
letése minden bizonnyal Liszt híres programbeszédéhez 
köthető, amelyet 1882-ben tartott a marburgi egyetemen, 
majd később Der Zweckgedanke im Strafrecht címmel 
publikált a Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissens- 
chaft hasábjain. Már a cím is egyértelmű utalás Jhering 
örökségére, a Der Zweck im Recht7 büntetőjogi parafrá
zisra. A program nyelvezete, nyelvhasználata is más, mint 
ami a korabeli tudományra jellemző: emocionálisabb, 
képszerűbb, szenvedélyesebb a korabeli büntetőjogi iro
dalom bürokratikus, neutrális kifejezésmódjánál.

A Zweckgedanke ugyanis nem más, mint hadüzenet. 
Hadüzenet egyrészről az akkoriban uralkodó büntető
jogi irányzatoknak, másrészről magának a bűnözésnek. 
A doktriner büntetőjogi iskola nem tudta kielégítően 
kezelni a századforduló urbanizációjával fellépő bűnö
zési hullámot. A hiteles korrajzhoz hozzátartozik még a 
Schopenhauer nevével fémjelzett pesszimista fordulat a 
filozófiai gondolkodásban, a félelem a megállíthatatlan 
indusztrializációtól és a túlnépesedéstől, amelynek csúcs
pontja Spengler híres műve, a metafizikai történelem
könyv, A Nyugat alkonya: „A világváros kőkolosszusa áll 
minden nagy kultúra életfolyamatának a végén. A lelkileg 
a vidék által megformálódott kultúrembert saját teremt
ménye, a város, először birtokába veszi, aztán birtokolja, 
majd a maga teremtményévé, végrehajtó szervévé és vé
gül áldozatává teszi.”8

Ahogy a bölcseletben, úgy a büntetőjogban is meginog 
a felvilágosodás és a német idealizmus dogmája, az in
determinizmusba, a szabad akaratba vetett feltétlen hit. Az 
ember, mint minden más jelenség, az okság törvényeinek 
alávetve létezik. Ebből következik, hogy a klasszikus tett-
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központú büntetőjogi gondolkodás helyét a századfordu
lótól lassanként átveszik a tettesre mint a bűncselekmény 
’okára’ fókuszáló elméletek.

A marburgi vitairattal veszi kezdetét a büntetőjogiisko- 
la-vita (Schulenstreit) a Kari Binding normatanát követő 
formalista, indeterminista, törvénypozitivista iskola és a 
Liszthez kötődő naturalista, determinista irányzat között. 
Hangsúlyozni kell azonban, hogy Liszt, noha a tett he
lyett az elkövetőre helyezte a hangsúlyt, soha nem vallotta 
magáénak a Lombroso nevével jellemezhető antropoló- 
giai-kriminálszociológiai nézetrendszert, a homo delinqu- 
ens fogalmát.9 Budapesti előadásán is kifejti: „Lombroso 
és hívei nem hisznek a büntetés hatásának jelentőségében. 
Veres fonálként húzódik végig az olasz iskola műveiben a 
büntetés hatása fölött való kétségbeesés, a büntetés iránti 
bizalmatlanság, az igyekezet, a büntetés helyébe pótsze
reket látni.”10

A hazai jogirodalomban Liszt a közvetítő iskolának ne
vezett irányzat vezéralakjaként jelenik meg. Kétségtelen, 
hogy újításai -  Jhering szellemisége nyomán -  alapvetően 
a formalizmus, illetve az abszolút büntetési teóriák elleni 
küzdelemben jelennek meg, a dogmatika, a metodika és a 
jogpolitika terén egyaránt.11

Ami Liszt tényleges szerepét illeti a büntetőjog meg
újításában, újabban kritikus hangok jelentek meg a német 
nyelvű irodalomban. Schmidt-Recla és Steinberg eredeti 
források elemzésével arra jut, hogy a programbeszéd nem 
szinguláris közlemény volt, hanem sokkal inkább egy 
publicisztikai vita része, amelyet jogászok, büntetés-vég
rehajtási tisztviselők és pszichiáterek folytattak ira et stu- 
dio a XIX. század végén. Mindenekelőtt említendő az 
ügyész Mittelstadt és az elmeorvos Kraepelin. Ez utóbbi 
már 1880-ban publikálta Die Abschaffung des Strafmas- 
ses című esszéjét, amelyben éles kirohanást intézett a Ver- 
geltungsstrafe és a generálprevenció ellen. A büntető igaz
ságszolgáltatást a pszichiátriai kórházak mintájára kívánta 
átalakítani, amelyben elkülönül a társadalomra veszélyes 
elkövető felismerése (diagnózis) és lélekgyógyászati esz
közökkel történő kezelése (terápia).12

Kétségtelen, hogy ezek a gondolatok a marburgi prog
ramban is visszaköszönnek, mindez azonban nem változ
tat azon a tényen, hogy végül Liszt vonult be a büntetőjog 
történetébe mint a közvetítő irányzat apostola -  még ak
kor sem, ha tanaiban hangsúlyosan jelentek meg a kor
szellemnek megfelelően determinista elemek.

Biologizmus és szociáldarwinizmus 
a büntetőjogban
A XIX. század második felében a természettudomány 
eredményei betörtek a társadalomtudományba, és ezzel 
párhuzamosan megjelenik a büntetőjogban is a biolo- 
gizmus mint a „struggle for life ” és „Kampf um Dasein ” 
eszménye, valamint az eugenika is, amely -  mint „science 
o f human improvement” -  Francis Galton, Darwin ma
tematikus unokatestvére gondolataira vezethető vissza.13

Galton Hereditary Talent and Character címmel kö
zölt tanulmánya szerint Darwin elméletének legnagyobb



Sir Francis Galton 
(1822. február 16. -1911. január 17.)

Joseph Arthur de Gobineau 
(1816. július 14. -1882. október 13.)

hibája, hogy az a fajok kialakulásában túlzott jelentősé
get tulajdonít a környezeti faktoroknak, és elhanyagolja 
az átöröklés és az örökítőanyag jelentőségét, amely egy 
bizonyos állandóságot és minőségében statisztikailag 
mérhető megoszlást mutat az emberi közösség tagjai kö
zött. Statisztikai szemléletben ábrázolva, a Gauss-görbe 
két végpontján marginális extremitást reprezentál a társa
dalomban mind a zsenialitás, mind a gyengeelméjűség, a 
kiválóság, a hitványság -  a két szélsőérték között a szám
szerűségében döntő hányadot képviselő középszert talál
juk. Ennek megfelelően korábban a természet törvénye, a 
kiválasztódás hiánytalanul gondoskodott arról, hogy a bi
ológiailag gyengék ne örökíthessék át silányabb tulajdon
ságaikat. Galton és követői pontosan attól tartottak, hogy 
a természetes szelekció hatását a szociális állam jóléti vív
mányai kioltják, így az emberiség menthetetlenül degene
rálódik. Ennek előjeleit látták a nagyvárosi életformával 
és az urbanizációval együtt járó válságjelenségekben, az 
alkoholizmus, a tuberkulózis vagy a nemi betegségek ter- 
jedésében.14

Jelentős hatást gyakorolt még Gobineau, akinek a fa
jok (pontosabban: rasszok) egyenlőtlenségéről írott tanul
mánya, az Essai sur l ’inégalité des races humaines több 
kötetben jelent meg 1853 és 1855 között. A francia diplo
mata hívő katolikusként azt feltételezte, hogy a teremtés 
ősállapotában még minden ember egyenlő volt, később 
azonban az eltérő környezeti feltételek hatására az egyes 
rasszok más fejlődési pályát futottak be, és ebből ered elté
rő fejlettségük.15 Hangsúlyozni kell, hogy Gobineau elmé-

lete nem antropológiai és biológiai, hanem szociális okok
kal magyarázza az emberfajták közötti különbségeket, és 
egyenlőségjelet tesz a rassz, valamint a társadalmi osztály 
között. Ennek megfelelően az arisztokrácia hordozza ma
gában a legnemesebb rasszjegyeket, a polgárság a „kevert 
fajú”, míg az alsóbb rétegek a legértéktelenebbek.

Könnyen belátható, hogy ez a gondolkodási séma al
kalmazható egyes büntetőpolitikai kérdésekre is. Liszt a 
büntetőtörvény céljaként -  Jhering nyomán -  a társada
lom életfeltételeinek biztosítását határozta meg. Éppen 
ezért a javíthatatlan bűnözőket mint a természetellenes 
degeneráció hordozóit mesterséges szelekcióval kívánta 
elkülöníteni a társadalomtól. A marburgi program tettes
központú szemléletét, determinizmusát talán mindennél 
jobban mutatja az elkövetők ezen csoportosítása, vala
mint hogy egyes elkövetői csoportokra eltérő szankciók 
alkalmazását tartotta szükségesnek. A javíthatókra, illet
ve a fiatalkorúakra határozatlan tartamú szabadságvesztés 
vagy kényszergyógykezelés kiszabását tartotta szükséges
nek. További differenciálást tett lehetővé, hogy bevezette 
a dualista szankciórendszert (büntetések és intézkedések).
A tettesek harmadik csoportjaként az elrettenthető bűnöző
ket jelölte meg Liszt, akiknél a bűnelkövetést neveléssel, 
valamint a büntetéssel járó kellemetlenségek elkerülésére 
való törekvéssel lehet megakadályozni. Ez az osztályozási 
rendszer képezi a modern büntetés-végrehajtás alapj át is.16

Liszt a büntetés fejlődését is darwinista elmélet mentén 
írja le, a híres bécsi Jhering-előadás, a Der Kampf ums 
Recht üzenetének megfelelően.17 Álláspontja szerint kez-
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detben a büntetés a társadalom ösztönös, különösebb cél
lal nem rendelkező reakciója volt az életfeltételeit meg
zavaró külső hatás ellen, „a faj megtartása érdekében”. 
A büntetés innen fejlődött tovább a vele elérendő cél 
megjelenésével, meghatározásának kísérleteivel és így az 
ösztönöstől az akarat felé való elmozdulással. A törvény
alkotó az adott korban meghatározta a védendő életfel
tételeket, és ezeket jogi tárgyként fogalmazta meg. Ezek 
nagyfokú veszélyeztetése esetén lép fel a büntetőjog mint 
ultima ratio, amennyiben nincs más mód a veszély elhá
rítására. A büntetés súlyosságát pedig az adott életfeltétel 
fontossága határozza meg.

Determinizmus és indeterminizmus 
keresztútján -  Balogh Jenő 
állásfoglalása
Balogh maga is osztályozta a korban jelentős büntetőjogi 
felfogásokat, és négy fő trendet azonosított. Megkülön
böztette a bűnügyi embertan irányzatát, a szociológiai 
tanokat, a klasszikus dogmatikát, melynek képviselői el
zárkóznak az új elméletektől, kutatási módszerektől, és 
teljességgel az indeterminizmusra alapozzák a büntető
jog-tudományt. Végül kiemeli a közvetítő iskolát, mely 
az előző három irányzat felhasználásával próbál konszen
zusos elméleti rendszert létrehozni. Hangsúlyozta, hogy a 
négy nagy irányzat közti tudományos vita még nem zárult 
le, noha a bűnügyi embertani eszméket jórészt már meg
cáfolták. Ebből az átmeneti állapotból adódóan korainak 
tartotta a büntetőjog alapvető reformját, mert a fiatal el
méleteket még alapos vizsgálatnak kell alávetni, tüzetes 
megfigyeléssel és alapos adatgyűjtéssel kell állításaikat 
megalapozni, hogy aztán egy átfogó reform vezérelvévé 
válhassanak.

Ezért vizsgálni szükséges az egyes országok bűnügyi 
statisztikát, a bűncselekményekhez vezető tényezőket, a 
bűntettesek csoportjait. Fontos figyelembe venni az egyes 
vidékek kulturális, társadalmi eltéréseit, mivel csak így 
adható adekvát válasz a bűnözésre. A bűnözés tanulmá
nyozása során az egyik elsődleges feladat az elhagyott és 
ezáltal züllésnek kitett gyermekekkel kapcsolatos adat
gyűjtés. Górcső alá kell venni a kriminalitást a magyarság 
és az egyes nemzetiségek jellemének tekintetében is. Fel 
kell deríteni azokat a társadalmi, gazdasági, kulturális, er
kölcsi problémákat, melyek a bűncselekmények fő ténye
zői. Tanulmányozni kell a kialakult bűntettesi osztályokat, 
illetve az egyes szokásszerű bűntettesi csoportokat.

Kívánatosnak tartotta, hogy a büntető törvénykönyv 
reagáljon a korszak társadalmi problémáira, és a társadal
mi viszonyok javításához, megreformálásához szükséges 
eszközöket is tartalmazza. Ilyen lehet az erkölcsi romlás
nak kitett, elhanyagolt, bűnöző szülők gyermekeinek vé
delme, valamint az alkoholizmus és a szokásszerű bűnel
követők elleni küzdelem.

A büntető törvénykönyv reformjával és a bűnözés kér
désével kapcsolatban Balogh úgy vélekedett, hogy annak 
megvitatása során a felmerülő problémák megoldására 
nemcsak a jogászokra, hanem a társadalomtudományok,
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a törvényszéki orvostan és lélektan, a kriminológia és a 
szociálpolitika képviselőire is szükség van.18 Ide kíván
kozik életrajzának azon momentuma, hogy 1919-ben -  a 
bűnügyi embertannal összefüggő kérdések tanulmányozá
sa érdekében -  beiratkozott az orvosi egyetemre, és két 
félévet el is végzett.19

A fentiekből ugyan leszűrhető, hogy Balogh Jenő távol
ságtartó módon viszonyult az egyes iskolák tanításaihoz, 
azonban az is kitűnik az általa szorgalmazott módszer
tanból, hogy igen fontosnak tartotta a különböző külső 
tényezők bűnözést befolyásoló hatását és a bűntettesek 
csoportosításának lehetőségeit. Ez karakterisztikusan a 
determinista tanok és a közvetítő iskola irányába mutat.

Az elkövetők egyes csoportjainak eltérő kezelésével 
kapcsolatban Balogh a következőképpen érvelt: az egyen
lőség eszméjének félreértelmezése az a gyakorlat, hogy 
mindenre tekintet nélkül azonosan kell kezelni az elköve
tőket és az elítélteket. Arisztotelész azon gondolatát idézi, 
hogy a nem egyenlőkkel egyenlően bánni a legnagyobb 
igazságtalanság. Úgy látta, az első bűntény miatt elítélt, 
megtévedt, esetleg gondatlanság miatt elmarasztalt száz- 
szorosan szenved ahhoz a visszaesőhöz képest, aki a bör
tönviszonyokhoz már többé-kevésbé hozzászokott. Cél, 
hogy az első alkalommal bűnt elkövető, javítható embe
rek enyhe, kíméletes elbánásban részesüljenek. Ne ítéljék 
őket szabadságvesztésre, mert az megbélyegző, és a közös 
elzárás rendszerint inkább káros befolyást gyakorol rájuk. 
Ezeket a szempontokat helyesen vették figyelembe a kor 
büntetési rendszerének kialakításánál, így a feltételes el
ítélés, illetve a visszaesők kérdésének szabályozása terén. 
Vannak azonban olyan megátalkodott elkövetők, akikkel 
szemben az enyhe fellépés nem indokolt, hiszen esetük
ben ez csak a bűncselekmények elszaporodását idézi elő.20

Balogh egyetért több más büntetőjogász azon állás
pontjával, hogy léteznek egyes közveszélyes bűnözők, 
akikkel szemben a hagyományos büntetéseken túl egyéb 
intézkedések is szükségesek annak érdekében, hogy meg
akadályozzák újabb cselekmény elkövetését. Idetartoznak 
a visszaesők, továbbá akik életmódjuk miatt valószínű, 
hogy újabb bűncselekményt fognak elkövetni, valamint 
az elmeállapotuk miatt közveszélyes egyének. Az ezzel a 
csoporttal szemben alkalmazandó biztonsági rendszabá
lyok alapvetően nem börtönügyi, hanem inkább támogató 
jellegűek, nem büntetés, inkább állandó felügyelet, hosszú 
tartamú pártfogás alkalmazandó esetükben. Ehhez képest 
Balogh szélsőségesnek és hibásnak tartja azt az álláspon
tot -  melyet a korban többen képviseltek - , miszerint akár 
preventív céllal, még a bűncselekmény elkövetése nélkül 
is alkalmazhatóak bizonyos intézkedések, melyek határo
zatlan ideig, a közveszélyesség megszűnéséig tartanak.21

Rámutatott, hogy a bűnözésnek számtalan eltérő oka 
lehet, ami néhány heti vagy havi fogházzal nem küszö
bölhető ki, és nem is gyengíthető. A kor büntetési formái 
azonban nem tartották vissza, illetve meg sem javították 
az elítéltet. Ezért a büntetés helyett és mellett más esz
közöket (is) javasolt a bűnözés ellen küzdelemhez. Így 
döntő jelentőségűnek tartotta a megelőzést, a büntetések 
helyett alkalmazandó nevelő rendszabályok, illetve a bün
tetéseket pótló más eszközök (például fiatalkorúak esetén
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a bűncselekmény elkövetése nélkül is alkalmazható javító 
nevelés; próbára bocsátás), valamint a biztonsági rendsza
bályok alkalmazását.

Az indeterminizmus és a determinizmus viszonyáról 
Balogh részletesebben is értekezett. 1908-ban megjelent 
tanulmányában kifejtette, hogy a korábbi büntetőjogi 
gondolkodásban az ember cselekedeteit, jót és rosszat 
egyaránt a szabad akarat megnyilvánulásaként értelmez
ték. Arra jutottak, hogy aki bűncselekményt követ el, az 
valójában romlott és erkölcstelen, hiszen az adott helyzet
ben teljesen szabadon választotta a bűnt a jó út helyett, 
melyre ugyanúgy lehetősége volt. A bűnt onnan származ
tatták, hogy az egyén engedett a gonosz csábításának. Az 
elkövető körülményeit csak olyan mellékes tényezőként 
értékelték, amelynek hatásait a szabad akarat segítségével 
elháríthatta volna.

Munkássága kezdetén azonban mind a törvényhozás, 
mind a jogalkalmazás körében megerősödött az eszme, 
hogy az elkövetésre vezető elhatározás nem a korlátlan 
szabad akarat folyománya, hanem arra az elhatározásra, 
hogy valaki bűnt kövessen el, különböző indítóokok, elté
rő külső viszonyok, körülmények gyakorolhatnak hatást. 
Az is elfogadottá vált, hogy egyes tények, körülmények, 
érzések (mint a büntetéssel való fenyegetés vagy a bünte
tés kiállása) visszatartó hatást fejthetnének ki azokra, akik 
végül elkövették a bűncselekményt.

Balogh igazat ad Beccariának abban, hogy „jobb a bűn
tetteket megelőzni, semmint büntetni”. Ebből következő
en kiemelkedő gyakorlati jelentőséget tulajdonított annak 
a törekvésnek, hogy a tudomány kímegkísérli a bűncse
lekmények kiváltó okainak felderítésére. Ha ugyanis azo
nosíthatóak a bűnözés okai, akkor megelőzhetjük újabb 
bűncselekmény elkövetését. Így nemcsak a leendő sértet
tet óvjuk meg a sérelemtől, hanem az egyébként elköve
tővé váló személyt is megmentjük a társadalom számára, 
aki annak hasznos tagjává válhat ahelyett, hogy börtönbe 
juttatnák.22

Álláspontja szerint a bűncselekmények különböző fa
jaira számtalan körülmény gyakorol hatást. Így az élettani, 
természeti, társadalmi, égövi tényezők és azok bonyolult 
szerkezete is befolyásolja a bűnözést. Sokakat szervi rend
ellenességük indít bűn elkövetésére, míg másokat önhibá
jukból eredő (mint az alkoholizmus, a léha életmód) vagy 
önhibájukon kívül kialakult elkorcsosulásuk, aminek kö
vetkeztében az „idegrendszer degeneráltsága” és korláto
zott beszámíthatóság jön létre. Sokan válnak bűnelköve
tővé egyéni érdekből, mások iránt érzett harag, irigység, 
gyűlölet, hiúság, bosszúvágy, nemzetek, osztályok között 
fennálló ellenszenv, nagyravágyás miatt. Egyértelműnek 
tartotta, hogy az elkövető nemzetisége, faja, azon belül a 
nem, a kor, a családi állapot, a műveltség, a foglalkozás je
lentősen befolyásolj a a bűnösségi hajlamát. Befolyásolj a a 
bűnözés képét az elkövetés helyének földrajzi fekvése, az 
éghajlat, az évszakok, illetve az a körülmény, hogy várost 
vagy vidéket vizsgálunk-e.

Az emberek hibáit és bizonyos adottságaikat valószí
nűleg soha nem lehet kiküszöbölni, azonban egyes ténye
zőket lehet gyengíteni. Így Balogh szerint figyelembe kell 
venni a tettes testi és társadalmi környezetének, nevelte

tésének hatását, a hagyományok, rossz példák, az után
zás befolyását, a sajtó és az irodalom szerepét, valamint 
más életviszonyokat is. Bár úgy látja, még nem volt kellő 
alapossággal felderítve az egyes történelmi vagy gazda
ságtörténeti események jelentősége, de feltételezte, hogy 
ezek is befolyásolhatják a bűnözést. A fentiek alapján vitá
ba száll a marxista gondolkodók azon felfogásával, hogy a 
bűnözés kizárólag gazdasági okokra vezethető vissza.

A bűnözés elleni fellépés eszközeként fontosnak tartot
ta az alsó néposztályok, főleg a munkásosztály jólétének 
előmozdítását és művelődési viszonyainak javítását. Küz
deni kell ezenfelül a gazdasági visszaélések ellen, mivel 
azok az alsó néposztályok tönkretételéhez, kizsákmányo
lásához vezetnek. A leghatékonyabb és legfontosabb esz
köznek pedig az „elhagyatott társadalmi osztályok” védel
mét tartotta, különös tekintettel a gyermekekre.23

Az ifjúságvédelmet és a fiatalkorúak életkori sajátos
ságait szem előtt tartó, elkülönülő igazságszolgáltatást, az 
Erziehungsgedanke érvényre juttatását Balogh életműve 
központi vívmányaként kezelhetjük. Nevéhez fűződik az 
1908. évi I. büntetőnovella megalkotása,24 amely bevezet
te a feltételes elítélés intézményét, és Európában az elsők 
között reformálta meg a fiatalkorúakra vonatkozó bünte
tőjogi szabályokat.25

Számtalan írásában elmélkedett Balogh erről a kérdés
körről. Egy 1907-ben napvilágot látott tanulmányában 
példaként állítja a XVI. században lezajlott amszterdami 
eseményeket, amikor a népbíróságok, noha a hatályos tör
vények szerint a fiatalkorú tolvajokat halálra kellett vol
na ítélniük, inkább felmentő ítéleteket hoztak. Később a 
város vezetése felépítette a modern büntetés-végrehajtási 
intézetek előképeit, melyekben a tömlöcökkel ellentétben 
nem a fogvatartottak sanyargatása, hanem az oktatás és a 
munkára nevelés volt a cél.

A korábbi gyakorlatot, mely a fiatalkorúaknál is az el
rettentést, a szigort, a megtorlást tartotta a legfontosabb
nak, és a halálbüntetés alkalmazásától sem zárkózott el, 
Balogh az emberéletek bűnös pazarlásának minősítette. 
Problémaként említi, hogy az elhanyagolt, bűnelkövető 
fiatalokat hosszú ideig nem különítették el a fogva tartás 
során a felnőttektől, elmebetegektől, csavargóktól, ami 
kellő felügyelet nélkül oda vezetett, hogy az erkölcsileg 
romlottabb elítéltek megrontották őket.

A fiatalok bűnözésének okára több magyarázat képzel
hető el. Lombroso gondolata, amely veleszületett tulajdon
ságként írja le a bűnözési hajlamot, Balogh szerint puszta 
feltevés. Bár bizonyos emberfajták tekintetében úgy véli, 
hogy a kriminális hajlam jelentősebb -  például a kóbor ci
gányok esetében - , de összességében nem tartja a bűnöző
ket külön emberfajnak.26 E helyütt kell megjegyezni, hogy 
a fenti, mai szemléletünkben elfogadhatatlan megjegyzés 
a cigányságról híven tükrözi a korszellemet, a biológiai 
determinizmus előtérbe kerülését a büntetőjog-tudomány- 
ban.27 Balogh távolságtartását mutatja a kriminálbioló- 
giai iskolától, hogy a bűnelkövető gyermekeket inkább 
a szülők dorbézoló, alkoholizáló életmódja áldozatainak 
tekintette, hajlamaikat így nem az átöröklésre, hanem a 
romló erkölcsű környezetre vezette vissza. Ennek fényé
ben evidenciának tekintette, hogy a fiatalt ki kell emelni
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a káros közegből, illetve enyhíteni kell egyes társadalmi 
igazságtalanságokat, melyek hatásait a gyermekek szen
vedik el. Az elsődleges cél így nem az elrettentés, hanem 
a fiatalkorúak felemelése, erkölcsi átalakítása. Ennek esz
köze a gyermekvédelmi rendszer hatékony működtetése 
és a nevelési tényezők (iskola, szülők) megerősítése.28

Balogh jelentős figyelmet szentel a bűnelkövetők má
sik sajátos csoportjának, a kóros elmeállapotúaknak is. 
Úgy vélte, hogy bár évezredek óta folyik a vita a beszá- 
míthatóság kérdéséről, nem született még végérvényes 
döntés, azonban jelentős eredményként értékelte, hogy 
már nemcsak „speculativ bölcsészeti okoskodással”, ha
nem természettudományos módszerekkel is vizsgálják a 
problémát. Kifejtette, hogy jelentős ellentét van a hatá
lyos büntetőnormák és az újabb elméletek közt, mivel 
az utóbbiak -  különösen az embertan és a szociológiai 
iskola -  azt állítják, hogy az embernek valójában nincs 
szabad akarata, a veleszületett vagy a környezeti hatások 
determinálják a magatartását és ezáltal a bűncselekmény 
elkövetését is. A büntető törvénykönyv rendelkezéseiből 
az szűrhető le, hogy a beszámítható ember a bűncselek
ményhez vezető indítóokok és a visszatartó erők közt 
mérlegel, és relatíve szabad elhatározással dönt arról, 
hogy elkövessen-e bűncselekményt. Ez a gondolatmenet 
Balogh szerint inkább a súlyosabb bűntetteket megelő
zően, illetve a nagyobb akaraterővel, intelligenciával, 
kötelességérzettel rendelkező egyéneknél zajlik le. Sok 
más esetre azonban nem alkalmazható ez az elméleti 
séma, így különösen a pillanatnyi elhatározással elköve
tett bűncselekmények esetében. Gyakran előfordul az is, 
hogy az elkövetők nem rendelkeznek kellő idővel, fel
ismerési képességgel, jog- és kötelességérzettel a fenti 
mérlegeléshez, vagy pedig hiányzik a megfelelő erköl
csi érzék (például csavargók, elzüllött fiatalok). A bün
tető törvénykönyv rendelkezései csak a beszámítható és 
a nem beszámítható személyt különböztetik meg, nem 
ismerik a korlátozott beszámíthatóság fogalmát, mivel 
-  a korabeli elterjedt álláspont szerint -  csak a bűnös
séget mérhetjük graduálisan, míg a beszámítási képes
ség az elkövetőnél fennáll vagy adott esetben hiányzik, 
nem különböztetjük meg annak fokozatait. Ez az állás
pont azonban azért nem helyes, mivel a büntetőjog ta
lálkozik olyan elkövetőkkel is, akik nem kóros elmeál- 
lapotúak, de beszámítási képességük mégsem mondható 
teljesnek. Egyes nemzeti törvénykönyvek rendelkeznek 
ugyan a korlátozott beszámíthatóságról, azonban legfel
jebb enyhítő körülményként. Balogh nézőpontja szerint 
ez helytelen megközelítés, mivel ilyenkor általában a 
rövid büntetés után a mentálisan sérült elkövetőt sem
mi nem akadályozza meg abban, hogy újabb bűncse
lekményt kövessen el. Ez a rendszer azért is vállalha- 
tatlan morálisan, mert gyógykezelésre szoruló betegeket 
sújt szankcióval. Ezért ezekkel az elkövetőkkel szemben 
olyan gyógyító jellegű intézkedést célszerű elrendelni, 
amely megakadályozza őket abban, hogy hozzáférjenek a 
bűnalkalmakhoz, ezért megfontolandó, hogy részükre kü
lön intézeteket hozzanak létre, ahol orvosi kezelés mellett 
határozatlan időre (gyógyulásig) lennének elzárva, a fegy- 
házaknál enyhébb körülmények között.29
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Álláspontunk szerint a fentiek alapján világossá vált: 
Balogh Jenő a hazai büntetőjog szintetizáló egyénisége
ként nem kívánta elkötelezni magát a büntetőjogi iskolák 
közötti vitában. Néhány elvi jelentőségű kérdésben az ál
láspontja azonban kétségtelenül a determinista tanokhoz 
áll közelebb. Nyilvánvaló azonban, hogy a századelőn a 
pozitivista módszertan és a szociáldarwinizmus rendkívü
li tekintéllyel bírt, és erőteljesen befolyásolta a tudomá
nyos diskurzust -  így a büntetőjog-tudományt is. Ismét 
utalunk arra, hogy a Liszt nevével fémjelzett közvetítő 
irányzat -  Jhering öröksége nyomán -  szintén sokat merí
tett a korabeli életfilozófiákból.

Predesztináció és akaratszabadság -  
„legyünk jó reménységgel mindenkiről!"
Noha egy tudós világnézetét, személyes meggyőződését 
az utókorra maradt művei alapján feltérképezni gyakran 
meddő és tiszteletlen vállalkozás, talán nem teljességgel 
megalapozatlan felvetés, hogy Balogh gondolkodását az 
akaratszabadsággal kapcsolatban református hite is be
folyásolhatta. Életrajzának kevésbé tárgyalt mozzanata, 
hogy hosszú ideig betöltötte a hazai református konvent 
világi elnöke tisztét, 1921 és 1953 között a Dunántúli 
Református Egyházkerület főgondnoka volt. Több gyü
lekezetben is presbiterként tevékenykedett, továbbá az 
egyház szeretetszolgálatának irányításában is közremű- 
ködött.30 Gondolkodására -  neveltetése folytán -  kétség
telenül hatott a puritán életfelfogás, alappal tehető fel 
tehát a kérdés, hogy a felekezete teológiatanítása hatott-e 
gondolatvilágára.

Jelen tanulmánynak természetesen nem lehet célja, 
hogy akár csak felületesen is bemutassa -  a teológiai iro
dalomban egyébként rendkívül vitatott és számtalan ol
vasatban tárgyalt -  kettős predesztináció tanát, amelynek 
alapjait még Szent Ágostonra vezetik vissza.31 A felüle
tes, teológiában járatlan szemlélő számára is nyilvánvaló 
azonban, hogy az eleve elrendelés és az elvettetés (repro- 
báció) mint gondolati struktúra jelentős hasonlatosságot 
mutat a determinista büntetőjogi irányzatokkal. Kálvin 
az Institutio III. könyvében a következőképpen ír: „Eleve 
elrendelésnek pedig az Isten azon örök elhatározását ne
vezzük, amellyel önmagában elvégezte azt, hogy akarata 
szerint mi történjék minden egyes emberrel. Isten ugyanis 
nem egyforma állapotra teremt mindenkit, hanem néme
lyeket az örök életre, másokat pedig az örök kárhozatra 
rendelt már kezdettől fogva. Tehát a szerint, amint ki-ki 
egyik vagy másik célra rendeltetett, mondjuk azt, hogy az 
életre, vagy a halálra van elválasztva.”32

A bűnösségre vonatkoztatva, a predesztináció szigo
rú változatának elfogadása meglehetősen pesszimista 
büntetőjogi felelősségtanhoz vezetne, hiszen így sem 
a büntetőjog, sem az elkövető maga nem gyakorolhat 
tényleges hatást tetteire. Hozzátesszük: az idegtudomá
nyok fejlődése nyomán napjainkban az isteni elrendelés 
helyett újabban a neuronok hálózatának működése az új 
rejtély, ami újra és újra megkérdőjelezi az ember szabad 
akaratának létezését.



Balogh Jenő életművére, a humanista büntetőjog ér
dekében kifejtett áldozatos szolgálatára gondolva ezért 
zárásként a Második Helvét Hitvallás bizakodó szavait 
idézzük:
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„Legyünk jó reménységgel mindenkiről! És jóllehet Is
ten tudja, kik az övéi és egyhelyt említés történik a ki
választottak csekély számáról, mégis mindenkire néz
ve jó reménységgel kell lennünk és senkit sem szabad 
vakmerően az elvetettek közé számlálnunk.”33

FILó , Mihály -  NEMES András

Determinismus und Indeterminismus im Werk von Jenő Balogh

Der Determinismus-Indeterminismus-Streit beschaftigt 
die Rechtswissenschaft seit langem. Insbesondere der sog. 
Schulenstreit des 19. Jahrhunderts wirft die Frage nach 
der Vereinbarkeit von Determinismus und strafrechtlicher 
Schuld auf.

Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, die theo- 
retische Grundeinstellung von Jenő Balogh zum Thema 
Willensfreiheit aufzuspüren.
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Kerezsi Klára

Kriminálpolitika 
akkor és ma1

V álság és reformok a büntetőjogban -  Balogh Jenő 
és a magyar büntetőjog megújítása a 19-20. szá
zad fordulóján szólt a címe a múlt század talán 
legnagyobb hatású magyar jogásza tiszteletére tartott 

emlékülésnek. Válság és reformok mindig voltak. Még
is, a XIX-XX. század fordulója olyan kitüntetett szerepet 
foglal el a magyar büntetőjogi és kriminológiai gondolko
dás történetében, amelyhez -  merőben más szempontból 
ugyan, de -  csak a Csemegi-féle büntető törvénykönyv 
mérhető.

Mi volt az a meggyőző erő, amely az alig 30 évvel ko
rábban megreformált büntetőjogot további reformok kö
vetésére késztette?

A következőkben arra hívom az olvasót, tartson velem 
annak vizsgálatára, hogy mi az oka annak, hogy időnként 
elvész a józan kriminálpolitika iránytűje. Azt is érdemes 
megvizsgálni, hogy hol érdemes ezt a bizonyos kriminál- 
politikai iránytűt keresni, a jogalkotásban vagy a tudomá
nyos eredményekben. Érdemes-e népmesei hősnek lenni, 
és azért folytonosan a lámpa alatt keresni a tűt, mert ott 
világos van -  bár tudjuk, hogy nem ott veszítettük el...

Kezdjük a tűvel!
Balogh Jenő, Irk Albert, Hacker Ervin, Vámbéry Rusz- 
tem, Fayer László, Nemes Lipót, Nagyiványi Fekete Gyu
la, és még sorolhatnám a nagy jogászok nevét a XX. szá
zad elejéről, akik a magyar kriminológia történetét is írták.
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„A laikusok, sőt a büntetőjog alapvető kérdéseivel fog
lalkozók egy része is azt hiszi, hogy a bűncselekmények 
ellen a leghathatósabb visszatartó eszköz: a büntetés” -  
írta Balogh Jenő 1906-ban.2 Büntetőjogászként is jól látta, 
hogy a bűncselekmények csökkentésére irányuló törek
vésnek a büntetéssel részben egyenrangú, részben annál 
fontosabb fegyverei is vannak, mint például a megelőzés, 
a büntetés helyett alkalmazandó nevelési rendszabályok, 
illetőleg büntetéspótló és más eszközök, illetve a biztonsá
gi rendszabályok. A bűncselekmények oksági tényezőivel 
kapcsolatosan Balogh Jenő három alapvető tételt fogal
mazott meg:

1. a bűnözésnek nem egy, hanem számtalan oka van,
2. csak utólag lehet megállapítani azt, hogy melyik té

nyező milyen súllyal hatott a bűncselekmény vég
hezvitelére,

3. a megelőzés a bűncselekmények társadalmi tényezői 
ellen való hathatós küzdelemmel lehetséges.

A megelőzés érdekében különösen fontosnak tartotta az 
elhagyatott társadalmi osztályok védelmét és ezen belül 
is elsődlegesen a gyermekvédelem bűnmegelőzési szere
pének felismerését. Volt -  és van -  néhány olyan „közügy”, 
amelynek megoldása a törvényhozásra, a kormányra és a 
társadalomra vár. Balogh Jenő ezek közé sorolta a népneve
lés fejlesztését, a szövetkezet ügyét, a betegápolást, a beteg
segélyezést, a munkásbiztosítást, a szegényügy rendezését, 
valamint a köz- és magánjótékonyság gyakorlását.3

A kriminológia hatása 
a büntetőjogra

A 19. század végére -  a kriminálantropológiai és a kri- 
minálszociológiai iskolák tanainak hatására -  a jogelmé
letben uralkodóvá vált felfogás szerint a büntetőjognak
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