
Erdős András Patrik: A Kísérleti Kriminológiai Osztály működése (1919) 13 

Clio Műhelytanulmányok, 2018/3. szám 
 

III. A Kísérleti Kriminológiai Osztály 

 

 A fenti teóriák mellett nem kérdéses, hogy a Tanácsköztársaságnak szüksége volt egy 

olyan, a bírósági rendszerrel szimbiózisban működő intézményre, ahol az elméletet a 

bűnügyek mindennapi gyakorlatába ültethetik át. A bűnözés és a bűnöző definíciójának 

átszabásával kapcsolatos kérdések, illetve a korábbi bíróságokról – minden likvidálás dacára 

– megmaradt ügyek elintézésének ódiuma ezt egyaránt megkövetelték. Így született meg a 

Budapesti Forradalmi Törvényszék Kísérleti Kriminológiai Osztálya, amely Rákos Ferenc 

forradalmi törvényszéki elnök leírása szerint a kötelező elmeorvosi vizsgálatból fejlődött ki.27 

Érdekes, hogy Rákos mind munkáiban, mind a vele készült interjúkban passzívan utal a 

KKO megszületésére, ugyanakkor a róla írt nekrológ – egyetlen ilyen forrásként – 

egyértelműen őt nevezi meg az intézmény szellemi atyjaként.28 

A KKO vezetője Kádár Imre lett: egy fiatal jogász, a forradalmi törvényszék elnöki 

titkára és vádbiztosa. Ő eleinte polgári radikális elveket vallott, később lett kommunista. A 

háború előtt a Galilei Kör tagja volt, tanította őt Vámbéry Rusztem, s régi ismerősének 

mondhatta Rákos Ferencet is. Visszaemlékezése szerint az ő intézetvezetősége afféle 

szükségmegoldás volt, ugyanis a pozíció betöltésére felkért Vámbéry Rusztem–- – a 

kommunistaperek későbbi védője –  egy szűk körű megbeszélésen visszautasította a 

tisztséget.29 

 Kádár a saját kriminológiai elképzeléseit két, viszonylag hosszú lélegzetvételű 

cikkben osztotta meg a nyilvánossággal a Proletárjog hasábjain. A Kriminológiai alapkérdések 

című írásában egészen az emberiség hajnalától vezette le a társas együttélés 

szabályrendszerét. A megcsontosodottnak minősített jogszolgáltatás fő okát abban látta, 

hogy a közösség fölött működő, a normák betartásáért felelős testület elszakadt a 

közösségtől. Ennek, szerinte, egyszerű oka van: túl sok lett a felügyelt ember. Ahogy nőtt a 

népesség, úgy erodálódott a jogalkotó-joggyakorló személyek és a rájuk utaltak közötti 

kapcsolat. „A törvény receptkönyvvé változik: vedd a cselekmény elemeit, keverd össze néhány minősítő 

körülménnyel s üsd fel a kódex megfelelő szakaszát, ahol pontosan megtalálod a fegyházban eltöltendő évek, 

hónapok és napok azon mennyiségét, amely egyrészt hajszálig kimért igazságos viszonzása az elkövetett 

rossznak, másrészt épen elegendő arra, hogy másokat elrettentsen hasonló cselekedetek elkövetésétől.” – 

ironizált Kádár.30 

                                                           
27 Rákos, 1953: 95. 
28 Uo. 95; „A. G.”: 1959: 5; Kádár, 1963: 671. 
29 Kádár, 1959: 468–470. 
30 Kádár, 1919a: 83-84. 
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 A börtönbüntetésen alapuló büntetés-végrehajtást sikertelennek látta, megítélése 

szerint a visszaesőre nem gyakorolt preventív hatást a szankció, a „társadalmias érzésű” 

elítélteket viszont megnyomorította. Úgy látta, hogy két úton lehet fellépni a normaszegő 

cselekményekkel szemben. Az egyik „a társadalomgazdasági és jogi viszonyok javítása”, ami azt 

jelenti, hogy a sok apró tilalom helyett az alapvető normák hangsúlyozását kell fontossá 

tenni. Másfelől kulcsszerepet tulajdonított a termelés fokozásának, s ezzel az általános jólét 

növelésének. Ez az egyénre ható külső, környezeti tényezők esete. A belső tényezők ellen 

„gátló képzetek erősítése” által lehet fellépni, és ez nemcsak a büntetéssel való fenyegetést jelenti, 

hanem inkább átfogó nevelőmunkát. Szerinte mind az iskolában, mind a magánéletben 

együttműködésre, kölcsönösségre, szolidaritásra épülő normákat kell hangsúlyozni, s ezzel 

beépíteni az emberekbe a normaszegéstől való tartózkodást.31 

Kádár a cikkben négy csoportra osztotta a köztörvényes bűnözők feletti ítélkezést. 

Szerinte először a delikvens külső körülményeinek rendezésére kell törekedni, kudarc esetén 

pedig a „társadalmi felügyelet” intézményére bízni az illetőt. Szóhasználatából is érződik, 

hogy bízott abban, ha életbe tud lépni az új rendszer, az radikálisan csökkenteni fogja a 

bűnelkövetők számát. Az „egészen gátlás nélküli egyének” esetében már produktív munkára 

nevelő és tanító zárt intézetben elhelyezést javasolt, s csak a véglegesen javíthatatlan 

elkövetőknek szánta a fegyházban, vagy beszámíthatatlanság esetén az elmegyógyintézetben 

történő elhelyezést.32 

 Kádár az Aktuális kriminálpolitikai reformok című cikkében, nemcsak elvekről és 

törekvésekről, de a konkrét megvalósulásról is szólt. Eszerint a kriminológia célja felkutatni 

a „külső és belső kriminogén tényezőket”, vagyis megtalálni, miért lesz valaki bűnöző. Innen 

kettéágazik, mit kell tenni: egyrészt találni egy módot arra, hogy e tényezők 

megváltoztatásával az emberek elforduljanak a bűnelkövetéstől, másrészt a 

„legkedvezőtlenebb határeseteket”, vagyis a menthetetlen bűnözőket el kell zárni a 

társadalomtól. Szerinte a megvalósuló kommunizmus, ahol megszűnnek a társadalmi 

egyenlőtlenségek, önmagában megszünteti majd a bűnözés tömeges jellegét.33 Ezt konkrét 

bűncselekmény- és büntetéstípusok követik. A körülményekre vonatkozóan külön kiemelte, 

hogy „a szakirodalom” szerint részegen követik el a bűncselekmények 40–65%-át, így a 

szesztilalom fenntartását indokoltnak látta. A törvényszéki statisztika szerint ugyanakkor – 

tilalom ide vagy oda – március 21. óta is igen magas volt a részegen elkövetett 

bűncselekmények aránya. A vagyonjogi deliktumok megszüntetésére a legjobb módszernek 

                                                           
31 Uo. 83–84. 
32 Uo. 84. 
33 Kádár, 1919b: 76–77.  
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az egy kijelölt vagyonmaximumon felüli kíméletlen államosítást tartotta. A családjogi 

kérdések (ti. női jogok, szabad szerelem, családjogi bíráskodás) rendeződésétől, illetve az 

oktatásügyi reformoktól a kriminalitás csökkenését várta. 

A börtönrendszerrel kapcsolatban kettős volt Kádár álláspontja. Hangsúlyozta, hogy 

a szabadságvesztés-büntetés nem megoldás, mert a régi rendszer fogházaiban gyakorlatilag 

csak még nagyobb bűnözők képződtek. Két dolog szól mégis a fenntartása mellett. Egyrészt 

a diktatúra „átmeneti idejében” el kell zárni, illetve meg kell büntetni az államrend ellenségeit. 

A másik szempont érdekesebb: aggodalmát fejezte ki az iránt, hogy ha a külső körülmények 

kizárólagos hatása miatt felmentene a jogrend olyanokat, akik másoknak ártottak, a sértett 

magánúton akarna majd elégtételt venni. Tehát azért tartja fontosnak – jobb híján – az 

elzárás fenntartását, mert alternatíva nélküli megszüntetése a vendetta, a családok közötti 

vérbosszú visszatéréséhez vezetne.34 

Kádár sikerként könyvelte el, hogy a társadalom tudomásul vette bizonyos 

deliktumok elkerülhetetlenségét. Ahogy írja: „mindenki természetesnek tartja az önvédelemből 

elkövetett emberölést, senki sem háborodik fel az éhség veszedelmében elkövetett élelmiszerlopáson, vagy az 

elmebeteg bűntettein.”. A minden bizonnyal nem reprezentatív módon megállapított 

közvélekedés alapján a rövid tartamú börtönbüntetést ajánlotta a „megtévedt”, a 

határozatlan idejű elzárást a „javíthatatlan” elemek büntetéseként.35 Hangsúlyozta viszont, 

hogy a politikai bűnöző az állam és a fennálló társadalmi rend ellensége, ennél fogva nagyobb 

bűnös, mint akármelyik köztörvényes elkövető. Politikai bűnözőkkel szemben szerinte 

„bármilyen kíméletlen” elrettentés és megtorlás megengedett, csupán a „közönséges 

bűnözők” esetében tartotta fontosnak, hogy ne alkalmazzanak olyan elveket, „amelynek 

hasznavehetetlenségét szüntelenül hirdettük a kapitalizmus büntetőjogának merev dogmatizmusával 

szemben”.36 

A cikk utolsó részében tért ki az „új eljárás”, a kriminológiai előkészítés mikéntjére. 

Leírása szerint a budapesti forradalmi törvényszék vádbiztossága minden olyan friss 

köztörvényes ügyet át kell adjon a kriminológiai osztálynak, ami akár a tettes egyénisége, akár 

az ügy jellege miatt tudományos érdeklődésre tarthat számot. A kriminálszociológus és a 

pszichológus, az ügy vizsgálói együttesen döntenek a vádlott sorsáról. Tárgyalásra akkor 

kerül sor, ha büntetés kiszabására, vagy zárt intézetben elhelyezésre tettek javaslatot, ilyenkor 

a törvényszéknek a kriminológiai osztályon működő külön tanácsa ítél. „Eljárási és anyagi 

                                                           
34 Uo. 77. 
35 A gyakorlatban ez aligha jelentett volna változást a „régi rend” büntetőpolitikájához képest, hiszen a büntető 
törvénykönyvben többet között ezt a megkülönböztetést szolgálta a halmazatok, illetve az enyhítő 
körülmények rendszere. 
36 Kádár, 1919b: 77. 
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szabályok híjján észszerű és természetes ügymenet alakíttatott ki” „a §-erdőtől el nem vakított látású” 

közreműködők által – dicsérte Kádár a KKO-t. Megjegyezte ugyanakkor, hogy az osztályon 

kívül a szükséges intézmények egyelőre nem állnak rendelkezésre. Tervei szerint a kényszeres 

bűnözőknek kriminálpatológiai gyógyintézetet kéne létrehozni. Munkatelepek, gazdaságok 

létesítését javasolta azok számára, akiknek nevelő munkát kell biztosítani, mert deprimált 

környezetük miatt nem szokhattak munkához. Úgy vélte, meg kellene szervezni a társadalmi 

felügyelet alá helyezés rendszerét a szakszervezetek bevonásával, és az esetleges orvosi 

kezelést azok érdekében, akiknek csak ennyire van szükségük a társadalomba való 

beilleszkedéshez. További szakemberképzést is szükségesnek tartott, mert számukat túl 

kevésnek becsülte. Mindezek megszervezését és a KKO országos intézetté duzzasztását – 

tervei szerint – azonnal meg kellett volna kezdeni, s létre kellett volna hozni egy országos 

pártfogó szervezetet is a fegyházakból szabaduló rabok számára.37 

A gyakorlatban a Kísérleti Kriminológiai Osztály a forradalmi törvényszék 

szomszédságában működött, a Markó utca 27. szám alatt. A fejléces levelezőpapírok alapján 

a kiindulópontja egyetlen szoba volt: a II. emelet 49. szám alatt rendezkedtek be. 

Valószínűleg a szobát gyorsan kinőhették, ugyanis az osztálynak – Kádárt magát nem 

számolva – 22 munkatársát sikerült azonosítani. Közöttük 12 jogász és 10 orvos volt.38 

Működése – ahogy Kádár is írta – teljesen ex lex volt abból a szempontból, hogy sem 

törvény, sem rendelet nem szabályozta a működését. A KKO illetékessége– bármiféle írott 

megerősítés híján – nagyjából úgy körvonalazható, hogy elbírálása alá tartozott a budapesti 

helyi bíróságok és a budapesti székhelyű felsőbb jogszolgáltatási szervek minden olyan 

folyamatban lévő bűnügye, amelyben a likvidációs bizottságok nem szüntették meg az 

eljárást. Bónis Györgynek a Budapesti Forradalmi Törvényszékkel foglalkozó tanulmánya 

szerint a budapesti és pestvidéki járásbíróságoktól a Kúriáig minden, a főváros 

vonzáskörzetében található bírósági likvidáló szerv küldött ügyeket a KKO-nak.39 Az utolsó 

ismert ügyirat iktatószáma a KKO anyagában 3258. Emellett az ügycorpus mellett a 

budapesti forradalmi törvényszék vádbiztossága is átutalt elbírálásra szánt ügyeket hozzájuk. 

A vádbiztosok külön elmeorvosi vizsgálatot is kezdeményezhettek, amelyek lebonyolítását 

                                                           
37 Uo. 77–78. 
38 Az azonosított munkatársak az alábbiak. Szociológus vizsgálók, illetve igazságügyi megbízottak: Neményi 
László, Dobrai Sámuel, Kurzweil István, Tolnai [?], Mayersberg [?], Vámos Henrik, Fürst Ödön, Schön Viktor, 
Nagy Vilmos, Schwarcz (Schumann) Károly, Litzmann Pál, László Jenő. Orvosok: Nyitray [?], Rózsa Gyula, 
Vértes Lajos, Neumann Antal, Somogyi István, Schuster Gyula, Hermann Imre, Hajdu Lili, Balassa László, 
Schmiedt [?]. A korábbi kutatás 12–15 munkatársat állapított meg. Lásd: Gödöny, 1969: 80. 
39 Bónis, 1959: 308.  
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szintén a KKO hatáskörébe utalták.40 Gödöny József szerint más forradalmi törvényszékek 

is utalhattak az osztálynak ügyeket.41 

A cél tehát az volt, hogy a szociológiai és pszichológiai tényezőket, a vádlott 

jellemének, környezetének alapos vizsgálatát beemeljék a büntetőügyi ítélkezésbe. Mindez a 

korszak modern kriminológiai elveivel éppúgy összhangban állt, mint a Tanácsköztársaság 

jogszolgáltatási tabula rasa-ra vonatkozó szándékával. A vizsgálaton túlmenően egy komplett 

büntetésre, felmentésre, vagy a fegyelmezés valamilyen új formájára (pl. társadalmi felügyelet 

alá helyezés)42 tett javaslatot is várt a törvényszék az osztály munkatársaitól. A fennmaradt 

adatok azt mutatják, hogy teljesen megbíztak a KKO által tett javaslatokban, s az általuk 

javasoltak alapján ítéltek el vagy éppen engedtek szabadon vádlottakat. 

A proletárdiktatúra 1945 utáni történetírása szerint a „mélységesen humanista” laikus 

bírók maguk is részt vettek az osztály felállításában az által, hogy erre a vádlott sorsa iránti 

érdeklődésükkel megteremtették az igényt. Ez az állítás nyugodtan sorolható a „dicsőséges 

133 nap” más legendáriumai közé: amennyire adatolható, a munkásbírákat maguktól nem 

különösebben érdekelte vádlottjaik háttere. A Budapesti Forradalmi Törvényszék minden 

szempontból „proletárnak” minősíthető embert is ítélt halálra és nem csak a politikai foglyok 

közül.43 Fontosabb szerepet szántak a KKO-nak az új büntető törvénykönyv 

megalkotásában. Ilyen módon a modern kriminológiát közvetlenül a „szocialista 

törvénykezés” szolgálatába kívánták állítani, ám a magyar Vörös Hadsereg katonai veresége 

miatt az új büntető törvénykönyv sosem készült el.44 

A KKO-on a vizsgálat kétfelé oszlott: egyik felét a környezetvizsgálók végezték, 

másik felét az orvosok. A környezetvizsgálókat a KKO iratai „vizsgáló szociológusokként” 

vagy „kriminálszociológusokként” emlegetik, de ez nem azt jelenti, hogy ők valóban 

szociológusok lettek volna. Jogászok , titkárok, fogalmazók, ügyvédjelöltek, egy fiatal 

generáció radikális tagjai voltak. Feltételezhetően 1918–1919 előtt kezdtek szimpatizálni a 

(szélső)baloldali eszmékkel, minden bizonnyal érdeklődtek a társadalom alávetett rétegeinek 

helyzete iránt, tanulhattak is a bűnözés külső tényezőiről (talán éppen Vámbérytől), de nem 

voltak képzett társadalomtudósok. Nem véletlen, hogy időnként felbukkan az „igazságügyi 

                                                           
40 Szirmay, 1919: 79. 
41 Gödöny, 1969: 80. Konkrét nyoma ennek a fennmaradt iratanyagban nem található. 
42 A társadalmi felügyelet azt jelentette volna, hogy az illető a munkahelyi szakszervezet távolságtartó, de 
érezhető gyámkodása alá kerül; viselkedését, esetleges deviáns magatartását a bizalmiak figyelemmel kísérik, és 
vagy a KKO-nak, vagy a törvényszéknek jelentést tesznek róla. Az idő rövidsége miatt az intézmény kiépülése 
végül meg sem kezdődött a Tanácsköztársaság idején. 
43 BFL. XVI.2. 1. doboz. 70/1919. Schlacker Károly és Nick Gusztáv rablási ügye. Az állítás Kádár Imrénél 
szerepel (Kádár,1959: 469.) és átveszi Földvári is (Földvári, 1971: 69–70.). 
44 Kádár, 1959: 469. 
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megbízott” megnevezés az iratokban, ami a képzettségüket illetően közelebb áll a 

valósághoz. A minden bizonnyal leghíresebb munkatárs közülük László Jenő volt, akit a 

történelem elsősorban úgy ismer, mint a forradalmi törvényszéki szervezetet felügyelő 

politikai megbízottat. Lászlót utóbbi pozíciójáért a kommün főbűnösei között tartották 

számon, a kommunistaperekben halálra ítélték és kivégezték. 

A kriminálszociológusok feladata volt a környezettanulmány elkészítése. Ők 

végezték a gyanúsított és a tanúk kihallgatását, a vádlott környezetének, lakásának, 

munkahelyének feltérképezését, amennyiben ez módjukban állt. Az összeállított 

környezettanulmány a következő vázlatot kellett, hogy kövesse: 

„I. 1. Kérdések az apára, anyára, nagyszülőkre, testvérekre /hány?/ vérrokonra vonatkozólag: Előfordult 
és melyiküknél elme- idegbaj, öngyilkosság /kísérlet/, lues, iszákosság, morfinismus, karakteri 
rendellenességek, különcködés, bünözés, zsenialitás? 

2. Kérdések a terhelt születési körülményeire és csecsemő korára vonatkozólag: 
Rendesen született? Rendes időben? Hányadik szülött? A születésekor milyen korban voltak szülei? Nem 
voltak-e ittas állapotban a fogamzáskor? Voltak-e csecsemőkori betegségei /különös tekintettel a luesra/, 
görcsös-rángásos betegsége /frász/? Mettől meddig, kinek a tejét szopta? 

3. Testi és lelki rendellenességek a gyermekkorban? Óriási, törpenövés, angolkór, vizfejüség, visérülés, 
görcsök az első gyermekkorban vagy a fogamzásnál, éjjeli ágybavizelés, tulságos félénkség, bünözés kezdete, 
lopkodás, hazudozás, állatkínzás, szökés, alkoholizmus, fantáziálás; kivel aludt, meddig? Milyen 
viszonyban volt szüleihez, testvéreihez, pajtásaihoz? 

4. Az első gyermekkor miliőrajza: 

Szülők viszonya egymáshoz s a gyermekekhez /tulságos szigor, majomszeretet/, a szülők intelligentiája, 
társadalmi és gazdasági körülményei: a gyermek kedélyi élete, mikor kezd járni, beszélni? Falun vagy 
városon él? 

5. Első iskolázása: 

Hol, hogyan tanul, hányszor váltogatja iskoláit, miért? Hány elemit végzett? Hogyan viselkedett társaival 
és tanitójával szemben? Milyen tárgyakban volt különösen erős vagy gyenge? Esetleg miliőváltozás leírása. 

6. A nemi érés ideje: 

Mikor? /korán-későn/ Nőknél az első menstruáció szexualitásának megnyilvánulásai a nemi érés előtt és 
alatt /testi rendellenességek/ feltünő sápadtság, elhizás, makacs fejfájások; lelkiek: karakterváltozás, 
általános idegesség, visszavonultság, agresszivitás, onánia, bünöző hajlam, elmebaj elmosódott jelei 

7. Kérdések a serdült korra vonatkozólag: 

Gazdasági, socialis viszonyok: pályaválasztás kérdése, oka, mikéntje, szerelmi /sexualis/ életének további 
fejlődése; alkoholizmus, bünözés; intellektualitása, könyvek, ismeretek, társas élet, munka, fegyelmezhetőség; 
világnézet /politikai, vallásosság, szocialitás/, konfliktusok a környezettel, testi egészség, lelki problémák, 
szülői környezettől függetlenítés, öngyilkossági tervek, csavargás stb. 

8. Felnőttkor a mai napig: 
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Ösztönéletének megnyilatkozásai /sexualitás, házassági körülményei, abnormalitások, indokolatlan 
indulatkitörések/ 
Intellektualitásának foka /ismeretek, érdeklődési kör/ 

Érzelmi élet /vonzalmak, ellenszenvek családon belül és kívül, feltünőhangulatbeli ingadozások/ 
Elme- idegbaj, öngyilkosság /kísérlet/, lues,más nemi betegség, alkoholizmus, morfinismus, különcködés, 
bünözés, zsenialitás, karakter 

Külső életkörülmények /lakás élelem/, szociális helyzet. Sikertendencziák és ehhez viszonyított elért 
eredmények; nőknél az eddigi terhességek száma, lefolyása, abortus. 

II. A büncselekmény közvetlen miliőrajza”.45 

Kontroll-adatok hiányában (főleg a nem budapesti illetőségű vizsgáltak tekintetében) 

sok adatot bemondásra kellett felvenniük a vizsgálóknak, ami a vádlottak számára lehetővé 

tette a mellébeszélést. A kihallgatások leírásai alapján az sem kizárható, hogy a fiatal, 

rutintalan vizsgálókat a rutinos szélhámosok megpróbálták „megnyerni maguknak”, 

bebeszélni nekik, hogy bármit is mutasson a priuszuk, ők nem rossz emberek. 

Természetesen felderíthetetlen, hogy ez milyen eredményekkel kecsegtető próbálkozás volt. 

Az utókor kutatójának a csonka iratanyag fényében szintén nem egyszerű hazugságon kapnia 

az egykori vádlottakat, de egyes esetekben, a fennmaradt iratok segítségével mégis lehetséges. 

Mi több, arra is került elő példa, hogy kifejezetten az ellenőrizhetetlen hazugság miatt hozott 

a KKO kedvezőbb ítéletet.46 

Orvosi vizsgálók tekintetében szakszerűbb volt a KKO személyi állománya: ideg-és 

elmeorvosok, pszichológiailag képzett szakemberek alkották a KKO gárdáját. Nézeteik a 

lélektanról nem voltak egységesek: pszichoanalitikusok, a Moravcsik Ernő-féle 

„konzervatív” elmekórtani iskola tagjai, valamint Ranschburg Pálnak, a gyógypedagógia és a 

kísérleti pszichológia úttörő alakjának tanítványai egyaránt voltak soraikban.47 Ilyen módon 

a KKO fennállása alatt a vizsgálati módszerekről nem született konszenzus, csupán 

feltételezhető, hogy a bábeli zűrzavar elkerülése érdekében ugyanazokat a teszteket és 

vizsgálatokat hajtották végre minden alanyon. Mindez csak azonban csak feltételezés, mert 

a töredékes iratanyag sem pro, sem kontra nem bizonyíték.48 A „felemás iskolák” jelensége 

egyébként a jogász vizsgálók esetében is felbukkant, mégpedig az államszocialista kor 

történetírásának kritikájaként. Több, a KKO-val említés szintjén foglalkozó munka tesz 

                                                           
45 BFL, XVI.2. 7. doboz. sz.n./1919. Környezettanulmányi mintalapok. 
46 Drach Lázár lentebb ismertetett esete. BFL. XVI. 2. 7. doboz. 1751/1919. 
47 Kádár, 1959: 470. 
48 Bónis György egy lábjegyzetben utal arra, hogy a Gyermeklélektani Intézet akkori igazgatója, Dr. Molnár 
Imre pszichológus foglalkozott a KKO lélek- és elmekórtani anyagainak analízisével. Ennek a munkának a 
sorsa ismeretlen. Bónis, 1959: 307. 
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olyan megállapítást, hogy szerintük túlságosan kötődött még a „századfordulós determinista 

iskolákhoz” a tanácsállammal szimpatizáló jogászság büntetőjogi gondolkodása.49 

A KKO – vélhetően – heti rendszerességgel fogadott meghívott előadókat, akik 

valószínűleg a teljes apparátus előtt beszéltek. Révész Margit pszichológus több előadást is 

tartott, amelyekben az intelligencia és a bűnözés összefüggéseit vizsgálta, valamint a 

vádlottak ösztönéletének vizsgálati módszereit ismertette. Moravcsik Ernő a 

tanúvallomásokról és emlékezet szerepéről adott elő, azt a tanácsot adva, hogy kihallgatás 

során beszéltetni kell a kikérdezettet, hogy ne legyen lehetősége konfabulálni.50 

Neumann Antal, a KKO munkatársa a Proletárjog utolsó számában cikket jelentetett 

meg munkájuk hasznáról. Írásában azt állítja, az orvosok szerepe jelentősen megváltozott, 

mert amíg korábban csak a vádlott beszámíthatóságát (így büntethetőségét) vették 

figyelembe, most magát a vádlottat elemezhetik. Neumann szerint a vádlott lélektana – s 

ahogy eljutott a bűncselekményhez – jobb igazságszolgáltatási támpont, mint pusztán a 

beszámíthatóság kérdésének vizsgálata. Megállapítása szerint az orvoshoz szívesebben 

közeledik az elítélt/vádlott, mint a jogszolgáltatás képviselőihez, ezt pedig ki kell használni. 

Neumann amellett kardoskodik, hogy a környezeti vizsgálatokhoz az orvosnak is ki kell 

szállnia a szociológus vizsgáló mellett, mert az első kézből szerzett tapasztalatok fontos 

támpontot adnak a munkájához. Cikkét azzal zárja: „Az orvosi vizsgálat áthidalja azt, ami az 

egyén ösztöneinek játéka és szociális determináltsága között van. […] A kriminalpszichológiai intézet úgy 

dolgoz fel egy-egy bűnügyet, mint klinikus a beteget”.51 Vagyis az orvosok bevonása megtestesíti a 

közvetítést a mentalitás és a környezet vizsgálata között. 

Túlzás lenne azt állítani, hogy a KKO működése egészében visszhangtalan maradt a 

nagyközönség számára, ám működésükről mindössze két cikk jelent meg a korabeli sajtóban 

– a Proletárjog fentebb ismertetett publicisztikáit leszámítva. Az egyik egy egészen rövid hír a 

Pesti Hírlapban, mely csak a likvidációról számolt be, illetve arról, hogy a megmaradt ügyeket 

a KKO vette át.52 Annál nagyobb lélegzetvételű a Vörös Újság utolsó előtti számának 

riportja: a kommunista pártlap részletesen közölte két gazdagyilkos cseléd kihallgatását. A 

beszámoló, melynek lényege, hogy a két nő pusztán a deliktum körülményei alapján 

ugyanolyan büntetést kapna, arra futott ki, hogy „a proletár igazságszolgáltatás törődik az egyénnel” 

és figyelembe veszi a körülményeket. Hozzáfűzi, természetesen az egyéni esetek kezelése 

csak egy lépés: a végső cél „a bűnözés szociális előföltételét megváltoztatni” és „szociológiai alapú 

                                                           
49 Szabó, 1979: 180–181; Sarlós, 1961: 115. 
50 BFL. XVI. 2. 7. doboz. sz.n./1919. Dr. Révész Margit előadásai, Moravcsik Ernő előadása. 
51 Neumann, 1919: 91–93. 
52 Pesti Hírlap 1919. május 10. 8. 
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tudományos átnevelő munkát” folytatni.53 A cikkben leírt kihallgatások nem négy- vagy 

hatszemközt zajlottak, hanem egy nagyobb teremben, „az Alkotmány utcai törvényszék” (a 

Budapesti Forradalmi Törvényszék) épületében. Nem bizonyítható egyértelműen, de 

lehetséges, hogy a Kádár Imre által említett külön törvényszéki tanács üléséről van szó.54 Ez 

megmagyarázná, miért érvényesült mindig a KKO álláspontja a javasolt ítéletek terén, 

hiszen, ha a feltevés igaz, akkor a KKO alkalmazottai szerves részét képezték a grémiumnak. 

 A KKO a proletárdiktatúra utolsó napjaiban Országos Kísérleti Kriminológiai 

Intézetté (OKKrI) formálódott át, két vizsgálati részlege (kriminálszociológiai és 

kriminálpszichológiai) mellett létrejött egy harmadik, jogtörténeti részleg is. Utóbbi 

kompilálta A hadviselő kapitalizmus kriminalitása című Proletárjogban közölt cikket, s a 

megmaradt iratanyagban fellelhető dualizmus kori ítélet-kivonatokon is feltehetően ők 

dolgoztak.55 Más változásokra azonban nem jutott már idő.56 Az OKKrI tervezett jövőbeni 

jelentőségére főképpen a büntetőeljárásról szóló jogszabály-tervezetből következtethetünk. 

Az Igazságügyi Népbiztosság megbízásából készült tervezet, melyet Engel József és Komor 

Imre írtak, a bírósági eljárásokban jelentős szerepet szánt volna a vádlottakról szóló 

környezettanulmánynak. Ezeknek elkészítése az igazságügyi előadók (a tulajdonképpeni 

ügyészek) feladata lett volna. Bármilyen, a környezettanulmány által nyitva hagyott kérdés 

megvilágítására bűnügyi lélektani szakemberek bevonását tervezték, Budapesten belül pedig 

az OKKrI adhatott volna szakvéleményt az ilyen esetekben. A már említett társadalmi 

felügyeleti rendszert pedig úgy dolgozták ki, hogy annak nyolcfős országos felügyelő 

szervéből két széket az OKKrI munkatársai töltöttek volna be. Viszonylag részletesen 

kidolgozták a munkaterápia és a kényszermunka-büntetés tervezetét is.57 Ilyen módon a 

kriminológia – a tervek szerint – a büntetőeljárás, az ügyészi munka s a büntetés-végrehajtási 

szervezet (bár a társadalmi felügyeletet az elgondolás intézkedési, nem pedig büntetési 

nemként kezelte) berkeiben is jelentős szerephez jutott volna. Mindez azonban csak terv 

maradt. A megvalósítás pedig minden bizonnyal komoly nehézségekbe ütközött volna, elég 

csak arra gondolni, hogy az ügyészi funkciót ellátó vádbiztosok java nemhogy a 

kriminológiához vagy a szociológiához nem értett, még csak jogi végzettsége  sem volt. 

                                                           
53 Bűn vagy társadalmi hatás? Vörös Újság 1919. augusztus 2. 7–8. 
54 Kádár, 1959: 470. 
55 BFL. XVI. 2. 7. doboz. sz.n./1919. Büntetőtörvényszéki ügyek kivonatai, 1890. 
56 Az Az Országos Kísérleti Kriminológiai Intézet munkarendi alapszabálya fennmaradt az iratanyagban, 
azonban az valóban csak a lehető legáltalánosabb irányelvekről szól. Az egyetlen érdemben új információ, 
amihez hozzájuthatunk belőle, az annak a nyoma, hogy hetente tartottak (jobban mondva tervezhettek tartani) 
olyan megbeszéléseket, amiknek témája az esedékes előadásoktól a kezük alatt lévő esetek prezentálásáig 
bármilyen szakmai kérdés lehetett. BFL. XVI. 2. 7. doboz. sz.n./1919. Az OKKrI munkarendjének 
alapszabályai. 
57 Schönwald, 1974: 50–54. 


