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V. Összegzés 

 

 A Kísérleti Kriminológiai Osztály megmaradt ügyei táblázatos formátumban is 

viszonylag jól csoportosíthatóak a fentebb ismertetett gyűjtőkategóriák mentén:  

 

Bűncselekmény típusa Vizsgált ügyek száma 

Lopás 26 

Orgazdaság 8 

Más vagyon elleni bűncselekmények 8 

Testi sértés/gyilkossági kísérlet 8 

Emberölés 11 274 

Szexuális bűncselekmények 7 

Egyéb, a fentiek közé be nem sorolható 

bűncselekmények 

8 275 

 A Kísérleti Kriminológiai Osztály megmaradt ügyeinek áttekintő táblázata 

 

Kevéssé meglepő első ránézésre a vagyon elleni bűncselekmények primátusa, s azon 

belül is a lopási esetek kimagasló száma. Inkább annak fényében érdekes, mennyire 

húzódhatott meg a háttérben nem is annyira a tolvajoknak, mint magának a 

magántulajdonnak a vizsgálata. Az kimutatható az iratanyagból, hogy a vizsgálók egy része 

nyíltan azt az attitűdöt képviselte, miszerint szegény emberek megélhetésre irányuló lopásait 

nem tartották valódi bűncselekménynek. Egy fokkal még érdekesebb, hogy a karrier-

bűnözőknek is, nem egy esetben felajánlották az enyhe, inkább nevelő jellegű büntetéssel a 

jó útra térés lehetőségét. Inkább statisztikai torzításnak, mint vizsgálati tendenciának tudnám 

be viszont azt, hogy erőszakos vagyon elleni bűncselekmény (rablás, kifosztás) eseteivel 

gyakorlatilag nem találkozni az iratokban. 

Erőszakos bűncselekmények ellenben tekintélyes számban találhatóak az 

iratanyagban, s igazán ez sem mondható meglepőnek. A befejezett emberölés 

felülreprezentáltságát az magyarázhatja, hogy „mániásokat”, a társadalomból 

beszámíthatatlanság miatt kizárandó embereket kerestek, illetve azt vizsgálták, mi visz rá 

                                                           
274 Schmidt Anna szintén feldolgozott gyilkossági ügyét ebben a statisztikában nem tüntettem fel, mert maga 
az iratanyag egyáltalán nem maradt meg. Ez a magyarázata annak, hogy miért csak 76 ügy szerepel a táblázatban. 
275 Hasonló megfontolás alapján, ám éppen ellentétes előjellel bekerült viszont a statisztikába a két politikai 
vádlott elmevizsgálata. Noha nem az Osztály szűkebb anyagában voltak, szervesen hozzátartoznak ahhoz a 
szűknek mondható corpushoz, amely alapján az elemző vizsgálatra lehetőségem nyílt, így szerepeltetésüket 
indokoltnak tartom. 
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valakit arra, hogy embertársával végezzen. A fennmaradt esetekben őrültség, hirtelen 

felindulás, anyagi vagy érzelmi okból előre elterveltség egyaránt megjelenik. A testi sértés, 

illetve a nemierőszak nagyszámú esetei – ahogy a gyilkosságoké is – inkább frusztrált, 

kétségbeesett, agresszióját a pillanat hevében kiélő embereket mutatnak, mint aljas 

szörnyetegeket, bár néhány bűneset átlépi ezt a nehezen objektivizálható határt. Ezeknél az 

eseteknél érezhető talán leginkább a vizsgálók összehangolatlansága, s némileg talán magukra 

utaltsága. Rendkívül tarka ajánlások születtek ezen esetekben, s bizony korántsem 

mindegyiket érezheti az utókor olvasója igazságosnak. 

Az „egyéb” esetek rendkívüli sokfélesége azt mutatja, a két nagy számú és komoly 

közérdeklődésre is számot tartó bűnelkövetési forma mellett az Osztály „tapogatózott” más 

irányokba is, ám például a szerencsejáték-szenvedély vagy a becsületsértés társadalmi és 

pszichés motivációjának kutatásában aligha volt lehetőségük nagy ügycorpust felhalmozni. 

Mivel működésük napjairól és vizsgált ügyeikről pontos számok nem állnak 

rendelkezésre, a KKO munkatársainak leterheltsége nehezen mérhető. Ha az ügyek és 

működésük idejének nyers, becsült adatait vesszük alapul az ismert munkatársakra vetítve, 

akkor arra juthatunk, hogy egy orvos-jogász „páros”276 egy nap átlagosan 2–3 üggyel 

foglalkozhatott. Tekintve, hogy a komplettebben megmaradt vizsgálati anyagok jelentős idő-

ráfordításról tanúskodnak, ez komoly leterhelésnek mondható. A törvényszék utasítására 

végzett idegorvosi vizsgálatok pedig ebbe még nem is tartoznak bele, hiszen azok iratanyagát 

nem a KKO-n iktatták, így nem lehet velük még gondolatkísérletben sem számolni. 

A KKO-nak, mint az kitűnik, deklarált célja az volt, hogy egy, a korábbiakat 

meghaladó, „szociálisabb” jogszolgáltatási rendszer támasza legyen, a múlt bűnügyeibe is 

visszanyúlva, amennyiben ez a saját maguk által felállított elvek mentén szükségesnek 

látszott. Kiemelt szerepet szántak az osztálynak a Tanácsköztársaság büntetőkódexének 

létrehozásában, országos intézetté alakulásuk pedig egyértelműen abba az irányba tett lépés 

volt, hogy a tudományos segítséget más törvényszékek ítélkezésénél is meg tudják adni. 

Jogtörténeti csoportjuk révén pedig a korábbi büntetőjogi gyakorlatról is igyekeztek számot 

adni, jóllehet a tudományos célt meglehetősen elfogult eszközök kísérték. Tervbe vették a 

környezettanulmányi rendszer integrálását a büntetőeljárásokba is. 

 A KKO munkájában a radikális nézeteket valló, fiatal orvos- és jogászgeneráció volt 

a meghatározó: galileisták, illetve politikailag a polgári radikálisokhoz és a munkáspártokhoz 

húzó emberek alkották a személyi állományt, a jogászok körében bizonyosan, de feltehetően 

                                                           
276 Szintén egyszerűsítés: semmi nem bizonyítja, hogy a KKO munkatársai leosztott, állandó párokban 
dolgoztak volna minden ügyükön. 
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az orvosokat illetően is. Feltárásra váró, talán megoldhatatlan kérdés az, volt-e, lehetett-e 

olyan a KKO munkatársai között, aki egyáltalán nem szimpatizált a tanácshatalommal, 

inkább csak a szakmai kihívást látta az ügyekben. Mindenesetre a Tanácsköztársaság bukása 

után legtöbbjük, úgy fest, zavartalanul folytathatta életét és praxisát. Súlyos retorzió egyedül 

László Jenőt érte, s őt sem a környezeti vizsgálatokban betöltött szerepéért. 

 Munkájuk során a KKO munkatársai általában valóban törekedtek a minél 

megalapozottabb tudományos alátámasztásra és indokolásra, de ez nem ment 

zökkenőmentesen az orvosok képzettségi sokszínűsége, illetve a szociológusi feladatokkal 

megbízott jogászok feltételezhető képzettségi buktatói miatt. Gondot jelenthetett a 

rutintalanság is a törzsgárda fiatalabb korából adódóan, ezt is voltak talán hivatottak 

ellensúlyozni az olyan nagy formátumú szaktekintélyek előadásai, mint Moravcsik Ernő. 

Minden bökkenő ellenére a vádlottak vélhető vagy tényszerű ártatlanságának 

megállapításában jó hatékonysággal dolgoztak. 

 Mindemellett életben tartották azt a szándékot, ami a „krónikus” bűnözők 

társadalomtól való elzárására irányult. Krónikus bűnözőnek azonban nem csak azt 

minősíthették, aki tekintélyes priusszal rendelkezett: a léha, munkakerülő életmódot a 

karrierbűnözői léttel hozták összefüggésbe, s az ilyen esetekben szigorúan ítéltek. Prostituált 

vádlottak esetében is – némileg meglepő módon – nem az út szélén hagyott, de többre 

érdemes perditaként közelítettek a vádlotthoz, hanem kimondva-kimondatlanul azt olvasták 

a fejükre, hogy nem végeznek valódi munkát, csak gazdag férfit akarnak fogni és henyélni, 

ezért pedig társadalmilag haszontalanok. Ez a hozzáállás azért is érdekes, mert meglehetősen 

ellentétben áll a vizsgálók más esetben tanúsított szociális érzékenységével, vagy egyenesen 

naivnak mondható megközelítésével. 

Különösen nehéz az utókor dolga azon ügyekkel, ahol a KKO munkatársai 

vádelejtéssel egyértelműen bűnösnek bizonyult embereket engedtek szabadlábra, s nem csak 

a fentebb már említett lopási esetekben. Mindez arra enged következtetni, a „társadalmi 

veszélyesség” fogalmáról nem volt egy egyértelműen megállapított minimum, s nagyon sok 

múlt az egyes vizsgálók gondolkodásán, mentalitásán. Szintén elgondolkodtató, hogy a 

segítő szándék mellett a lenézés is megjelenik egyes vizsgálók részéről, amennyiben 

„alacsonyabb rendűnek” „gondolkodástól mentesnek” vagy egyszerűen testi jegyei alapján 

„degeneráltnak” minősítettek bizonyos vádlottakat. Nem mentesek a verdiktek, illetve 

megfigyelések az erősen sztereotip gondolkodástól sem: az öregembert „a közmondásos agg 

zsugoriság” miatt ítélték pénzbüntetésre, a cigány vádlott bűntettet tagadó magatartásán 
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pedig azért nem ütköznek meg, mert a tagadást nagyon jellemző cigány tulajdonságnak 

tartják. 

 Problémát okozott a rendelkezésre álló adatok valódiságának bizonyítása, vagy az 

elhallgatott adatok felderítése is. Vádlottak adott esetben letagadhattak neveltetésükből, 

iskolázottságukból, súlyosabb esetben börtönéveikből. Sok sebből vérző vallomásaik 

ellenőrzésére pedig nem mindig nyílt mód akár a hadi helyzet, akár egyszerűen csak az 

országban uralkodó közigazgatási káosz miatt. A hibás adatok hibás diagnózisokhoz és 

döntésekhez vezethettek. Olyan eset is előfordulhatott, hogy a rutintalan vizsgálókat a 

karrierbűnöző manipulálta, meggyőzte őket – valójában erősen kétséges – életmódváltási 

szándékáról és ilyenformán enyhe ítéletet csikart ki belőlük. Természetesen lehetetlen az 

ilyesmit bizonyítani, de valószínűleg ez történhetett azokkal a tolvajokkal, akik tekintélyes 

bűnlajstrommal kerültek a KKO elé, s aztán majdhogynem rögtön visszaestek. 

 A forradalmi törvényszék a KKO intézkedéseit bizonyíthatóan respektálta, 

elfogadta, s azok szerint ítélt. Akár politikai vádlottak is megmenekülhettek a súlyosabb 

retorziótól, ha a beszámíthatatlanságukat az osztály orvosai megállapították. Főleg ez jelent 

olyan többletinformációt, aminek fényében érdekes gondolatkísérlet lehet, hogy mivé 

forrhatta volna ki magát (egyáltalán kiforrhatta-e volna magát) a Magyarországi 

Tanácsköztársaság e kevéssé ismert kezdeményezése. 

A proletárdiktatúra bukását követően hozott ítéletek egyértelműen jelzik a két 

szankció-felfogás közötti különbséget, a királyi törvényszékek előtt a szociális helyzet és a 

szegénység nem volt kibúvó a bűncselekményekre, de sokszor még a zavart elmeállapot sem. 

Ugyanakkor az is látszik az ítéletek alapján, hogy a Horthy-korszak bíróságai is tettek 

különbséget gyilkos és gyilkos, tolvaj és tolvaj között. Az egyén jellemzőinek és életvitelének 

(például a bűnözői múlt vagy annak hiánya) bíróság általi megállapításához nincs feltétlenül 

szükség forradalomra; a „régi világ” bíróságai sok olyan jogszolgáltatási vívmánnyal 

rendelkeztek, amit a proletárdiktatúra újként tűzött a zászlajára. A különbséget az jelentette, 

hogy a Monarchia – és az ellenforradalmi rendszer – klasszikus, akaratszabadságon alapuló 

bűnözésfelfogása azt mondta: aki bűnös, szabad akaratából bűnözött, tehát bűnhődjön. Az 

„új eljárás” azonban azt mondta: aki bűnös, az sokszor csak a körülmények áldozata, s 

rehabilitációt érdemel, nem büntetést. A kriminológia-tudomány ezt a vitát, a szabad akarat 

kontra determinizmus kérdést a mai napig nem zárta le. A történésznek nem lehet dolga 

eldönteni a kérdést, csupán rögzíteni a történelmi felvetéseket, kísérleteket, s a 

megvalósulásukkal kapcsolatos eredményeket és problémákat. 



Erdős András Patrik: A Kísérleti Kriminológiai Osztály működése (1919) 74 

Clio Műhelytanulmányok, 2018/3. szám 
 

Végezetül egy régi „kérésről” kell említést tennem. Bónis György, a neves 

jogtörténész az itt többször is idézett tanulmányának végén megemlíti: “Részletes tanulmányt 

érdemelnének azok a javaslatok, amelyeket a kriminológiai osztály munkatársai az ügyek 

elintézésére tettek”.277 Jelen munka tehát egy közel 60 éves felvetést kíván teljesíteni, s 

megmutatni vele a magyar történettudománynak mindazt, ami a Tanácsköztársaság egy 

szinte teljesen elfelejtett társadalomformáló kísérletéből ránk maradt. 

  

                                                           
277 Bónis, 1959: 309. 


