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Az első világháború elvesztése után a magyar történelem gazdasági, 

politikai válságokkal terhes évtizedei következtek. Tovább növekedett 

ugyan a városban élők száma, de nagy részük munka nélkül maradt, 
mivel az ipari munkahelyek száma nem emelkedett. Az újonnan alapított 

iparvállalatok tömegesen foglalkoztattak tanulatlan vagy betanított 
munkaerőt. Ebben az időben emelkedett a női munkaerő létszáma, a 

harmincas évek végére már minden harmadik munkás nő volt. Ferge 
Zsuzsa tanulmányaiból kiderül, hogy a harmincas évek közepéig, de 

később is a „szociális szegények” nagy része elesettebb volt, mint az első 
világháború előtt, és számuk elérte akár az 1 millió főt is.  

 

     Kriminológiai kutatások az I. világháború után 

 

Ebben az időszakban a kriminológiai kutatások új irányt vettek. A 

századfordulón uralkodóvá váló szociológiai irányzat, valamint a közvetítő 
irányzat tanai háttérbe szorultak, és egyre inkább előtérbe kerültek azok 

az irányzatok, melyek a nagymértékben növekvő bűnözésért nem a 
társadalmat tették felelőssé, vagyis nem a környezeti hatásokat 

tekintették a bűnözés kiváltó okának, hanem az örökletes 

tulajdonságokban keresték azokat. Ez az úgynevezett biopszichológiai 
irányzat Goddard és Healy munkásságával nyert teret. Szerintük a 

fiatalkori bűnözés fő oka a fejletlen értelmi képességekben, illetve a 
gyengeelméjűségben keresendő. A bűnöző magatartás elsősorban érzelmi 

zavarokra vezethető vissza, a környezetnek csak annyi szerep jut, hogy 
befolyásolja az egyén pszichés sajátosságainak alakulását: elősegíti vagy 

gátolja a bűnös megnyilvánulásokat. Az intelligencia foka határozza meg, 
hogy az egyén milyen mértékben rendelkezik bűnös hajlammal. Goddard 
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200 amerikai bűnöző fiatalkorún végzett kutatásokat, és megállapította, 

hogy a vizsgált személyek több mint a fele rendelkezik „szellemi 
defektussal”. Hasonló eredményekről számoltak be a Glueck házaspár 

vizsgálatai is, akik a fiatalkorú bűnözőknek 20, illetve 13%-át találták 

gyengeelméjűnek. 

Ezek a pszichopatológiai vizsgálatok fokozatosan kiterjedtek a bűnözők 
alkati ismérveire is. Ebbe a körbe tartozik Lenz és Vervaeck tevékenysége, 

illetve Kretschmer tipológiai vizsgálata is. Lange a bűnözés örökletes 
jellegének kutatásakor - hogy kiszűrje a környezet zavaró hatását -, 

ikreket választott a vizsgálat alanyául. Abból indult ki, hogy az egypetéjű 
ikrek biológiai szempontból teljesen azonos öröklött tulajdonságokkal 

rendelkeznek. Ha egyforma környezetben nevelkednek, akkor – ha a 
bűnözői hajlam öröklődik -, mindkettőnek bűnözővé kell válnia. Az általa 

vizsgált esetekben ez a feltételezés igazolódott is. Sok kutató elfogadta 

bizonyítékként, mások azonban a vizsgált ikerpárok kis száma miatt 
kételyeiknek adtak hangot.  

Lange munkájához hasonló kutatásokat végeztek Stumpf és Kranz is. A 

biopszichológiai irányzat általánossá válásával a kriminológiai 
kutatásokban új módszer alakult ki. A szociológiai irányzatnál statisztikai 

módszereket alkalmaztak, de egyre elfogadottabbá vált az ún. 
esetvizsgálat vagy klinikai módszer. Ennek az volt a lényege, hogy 

viszonylag kisszámú bűnözői csoport élettörténetének és életviszonyainak 
minél több részletét próbálták megismerni, és azokból következtetéseket 

levonni. Gyakorivá vált az ún. kontroll-csoportok alkalmazása. A bűnözés 

vizsgálatának másik alkalmazott eljárása volt az ún. genealógiai módszer, 
amely a bűnözés örökletes jellegének bizonyítására való törekvéssel 

kapcsolatban alakult ki. Lényege az, hogy különböző családoknál az 
egyenes és az oldalági leszármazottak között keresik a bűnöző egyedeket. 

Ilyen vizsgálatokat végzett Goddard, amikor a Kallikak-család két ágának 
hat nemzedékét tette vizsgálat tárgyává. 

A biopszichológiai irányzat képviselőit általában korlátozott 

szemléletmód jellemezte, mivel kutatásaik során az embert társadalmi 
környezetétől és annak hatásaitól elszakítva vizsgálták. Azzal, hogy a 

bűnözést örökletes jellegűnek tekintették, teljesen leválasztották annak 

társadalmi és jogi vonatkozásairól, ami lehetőséget teremthetett a 
bűnözőkkel szemben jogi kötöttségektől mentes kényszereszközök 

alkalmazására. Ezek a nézetek szolgáltak alapul a későbbiekben a fasiszta 
büntetőjogi törvények létrehozására és indoklására. A biopszichológiai 

irányzatot élesen bírálták a szociológiai irányzat egyes képviselői, ez 
elsősorban az Egyesült Államokban jelentkezett. 

A pszichológiai irányzatok, bár hatással voltak a magyar kriminológiai 

kutatásokra, mégsem váltak általánossá. Ez azzal magyarázható, hogy a 
magyar társadalmi élet fejlődése az első világháború után teljesen eltért a 

nyugati államokétól, valamint a háború előtti reformtörekvések még 
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erősen éreztették hatásukat. Így a háború utáni kriminológiai kutatások 

többnyire ezek eredményeit használták fel. Már 1908-ban megindult a 
züllött gyermekek és fiatalkorúak megfigyelése a Ranschburg Pál vezette 

pedagógiai-pszichológiai laboratóriumban. A vizsgálatok során 

megállapították, hogy az elzüllött gyermekeknek és fiatalkorúaknak szinte 
a fele belső jellemzőinél fogva – például gyengeelméjűség, elmebetegség, 

vagy pszichopata személyisége miatt –, hajlamosabb a kriminalitásra. 
Azonban Ranschburg hozzátette, hogy ezek a fiatalok nem ilyennek 

születtek, hanem az életmódjuk által váltak bűnözővé. Hasonló 
kutatásokat végzett Szana Sándor, a budapesti állami gyermekmenhely 

igazgatója. Ő a züllött gyermekek két nagy csoportját különböztette meg. 
Az egyik esetében a züllést a környezet okozta, a másikba azok tartoznak 

szerinte, akik indokolatlanul, vagyis patologikusan züllöttek: ők a 
javíthatatlanok. 

A pszichológiai irányzat a magyar kutatásokban nem nyert teret 
jelentős mértékben, a társadalmi tényezők vizsgálata mellett másodrendű 

szerepet játszott. A megfigyelések többsége a züllésnek indult fiatalok 
társadalmi, anyagi és családi viszonyait helyezte vizsgálódásai 

középpontjába. 

 Az 1910-es években Angyalföldön tanító Nemes Lipót a nyomorgó 
családok gyermekeinek életéről készített feljegyzéseket, és ezeket a 

kutatásokat a harmincas évek elején megismételte kétszáz hasonló sorsú 
családnál. A második vizsgálatkor már kiemelt figyelmet szentelt a bűnöző 

életmód kialakulásának. Szerinte a fővárost körülvevő szegények lakta 

terület termelte ki a bűnözők nagy részét. Meglepő hasonlóságot fedezett 
fel a bűnöző fiatalok és a nem bűnöző kültelki iskolás gyermekek szociális 

viszonyai között. Megállapította, hogy a családi kötelékek ebben a 
nyomorúságos környezetben felbomlanak Az itt élő gyermekek már 

nagyon korán arra kényszerülnek, hogy megélhetésükről maguk 
gondoskodjanak, ezt pedig többnyire koldulással próbálják elérni. Nemes 

arra is rájött, hogy míg korábban a szülők ragaszkodtak gyermekeikhez, 
és nem akarták őket állami gyermekmenhelyekre adni, a harmincas 

évekre ez a tendencia megváltozott. A nyomorgó családok már nem 
tudják eltartani gyermekeiket, akik ugyancsak nem tudtak hozzájárulni a 

család jövedelméhez, így a szülők könnyebben váltak meg tőlük. Az akkori 
állapotokat jól szemlélteti Illyefalvy Lajos, Nemes kutatásainak 

kommentátora: „Szomorú, de ez a város (Budapest) a pórázon vezetett, 
ápolt kutyák, s az elhagyott, a züllésbe kergetett, az utcára lökött 

gyermekek városa.”1 

Nemes bírálta azokat az irányzatokat, amelyek nem a társadalmi 

viszonyokban látták a bűnözés alapvető okait. Elutasította a „született 
bűnöző” kategóriát, és azt vallotta, hogy a gyermekek nem születnek sem 

jónak, sem rossznak, hanem a környezet neveli őket olyanná, 

                                                 
1 Vigh József: A fiatalkori bűnözés és a társadalom KJK 1964. 63.old. 
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amilyenekké válnak. Azért lesznek bűnözők, mert a saját környezetükben 

rossz példákat látnak maguk előtt. Elítélte a pszichológiai irányzat 
képviselőit, akik a fiatalkorú bűnözés okait az esetvizsgálat tapasztalatai 

alapján az értelmi és az erkölcsi fejletlenségre vezették vissza. Szerinte az 

erkölcsi fejlődést nem lehet laboratóriumi körülmények között vizsgálni, 
mivel azt csak az emberek életútjának tanulmányozásával lehet 

megismerni. Meg kell figyelni a bűnöző fiatalok viselkedését, és elemezni 
kell tetteiket az adott esetekben. Nemes a bűnözés elleni harc 

legmegfelelőbb eszközének ezért a gyermekek lelkére való állandó 
ráhatást tekintette. Szerinte a nagyfokú szegénység erkölcsi 

elnyomorodás eredményezett, ennek ellensúlyozására nagyobb szerepet 
szánt az iskoláknak. Úgy gondolta, hogy azoknak a kötelező tananyag 

leadása mellett jelentős hangsúlyt kell helyeznie a mostoha körülmények 
közül származó gyermekek erkölcsi nevelésére is. A legnagyobb 

veszélyben lévő, lezüllött fiatalok számára külön iskolák létrehozását 
javasolta, ahol az iskolanővér példájára gyermekvédelmi nővért kellene 

alkalmazni. Fontosnak tartotta az állami családvédelem kialakítását, illetve 
olyan tanműhelyek létrehozását, ahol az elhagyott 13-18 évesek szakmát 

szereznének. Ezek az elképzelések azonban a fennálló gazdasági 

körülmények között nem valósulhattak meg. Vigh József szerint Nemes - 
bár helyesen ismerte fel a társadalmi viszonyok és a bűnözés szoros 

kapcsolatát -, a bűnözés megszüntetésének módját azonban nem 
gondolta át reálisan. Idealistának tartotta azt a megállapítását, hogy „a 

bűnöző társadalom nagy számát csak úgy tudjuk alaposan csökkenteni, 
csak akkor számíthatunk eredményre, ha már hároméves korukban 

kiragadjuk a gyermekeket a romlott környezetből, s külön neveljük 
őket…”2 

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy az első világháború utáni 

kriminológiai kutatásokban, a legtöbb országban a pszichológiai irányzat 

vált uralkodóvá, azonban ez a hazai gyakorlatra alig volt hatással. Ennek 
egyik oka, hogy a háború előtti reformtörekvések még jelentősen 

befolyásolták a szakemberek gondolkodását, másrészt az ország 
gazdasági és politikai életének alakulása erősen korlátozta a tudományok 

fejlődését, a kriminológiát pedig egyenesen elsorvasztotta. A hazai 
kutatások ezért tekintették példának a századforduló reformtörekvéseinek 

eredményeit. 

 

           

 

 
                                                 
2 Vigh József: A fiatalkori bűnözés és a társadalom KJK 1964. 65.old. 
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Gyermekvédelem Magyarországon a két világháború között 

 

Már a századforduló időszakában tény volt a nagyarányú 

gyermekhalandóság, az elhagyott és csavargó gyermekek számának 
növekedése, illetve nagyon sötét képet mutatott a fiatalkorúak 

kriminalitása is. Az állami gyermekvédelem alapjait az 1901. évi VIII. és 
XXI. törvénycikkek rakták le, melyek valós társadalmi szükségletre 

reagáltak, amikor a menhelyek felállítását és az elhagyott gyermekekről 
való gondoskodást tűzték ki célul. (lásd a köv. old. táblázatát)3 Nagy 

hátránya volt azonban a rendszernek, hogy összemosódtak benne a 
differenciálást igénylő gyermekvédelmi feladatok. Az állami menhelyek 

lettek a gyermekvédelem központi intézményei, ahová válogatás nélkül 
kerültek az elhagyott, elhanyagolt, vagy már valamilyen bűncselekményt 

elkövetett gyermekek.  

A kor gondolkodói is megállapították, hogy a fiatalkorúak züllését több 

tényező is elősegítette. Balogh Jenő példaként hozta fel a családi 
kötelékek meglazulását, a család szétzüllését, illetve azt a tényt, hogy a 

gyermekek nagyobb mértékben kényszerültek kereső munkára, mint az 
előző évtizedekben. A züllésnek és a bűncselekménynek kiváltó okaiként 

szerepeltek még a kedvezőtlen lakásviszonyok és az alkoholfogyasztás 
emelkedése a fiatalok körében. „Ebben az időben már nyilvánvalóvá vált 

az összefüggés a családi körülmények és a gyermek- és fiatalkori, illetve a 
későbbi felnőttkori deviációk között.”4 

 A fenti okok tették sürgetővé, hogy a gyermekvédelem fejlődésnek 
induljon. A gyermekek és a fiatalkorúak kriminalitása elleni küzdelemnek 

két formája bontakozott ki: az erkölcsi züllés veszélyének kitett 
gyermekekről való gondoskodás és a javítóintézetek átnevelő 

tevékenysége, amely már a züllött és bűntettes fiatalokra irányult. 
Általában az erkölcsi elhagyatottság miatt állami gondozásba vett 

gyermekeket 12 éves kor alatt nevelőszülőknél helyezték el, az 
idősebbekről pedig patronázs-egyesületek gondoskodtak, illetve, ha 

szükséges volt, intézetben helyezték el őket. A gyermekekkel kapcsolatos 
problémák megoldására hazánkban a bűnözés megelőzésével és az 

antiszociális magatartás visszaszorításával törekedtek. A gyakorlat is 
ehhez próbált igazodni. A századfordulótól kezdődően létrejöttek az állami 

és társadalmi egyesületek által fenntartott menhelyek, lelencházak, 

javítóintézetek és fiatalkorúak területi fogházai, ezek feladata a 
fiatalkorúak kriminalitásának visszaszorítása, munkaerejük megmentése 

és a közbiztonság megvédése volt. 

                                                 
3 Volentics Anna: Gyermekvédelem és reszocializáció Nemzeti Tankönyvkiadó 1999. 21.old. 
4 Kerezsi Klára: A védtelen gyermek 22.old. 
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 Ranschburg Pál még 1899-ben alapította meg az első magyar 

„Psychophysikai Laboratórium”-ot5, melynek fő feladata az volt, hogy 
feltárja az abnormális értelmi és erkölcsi fejlődés törvényszerűségeit. 

1906-ban megalakult a Magyar Gyermektanulmányi Társaság, ez 

sokoldalú tevékenysége mellett jelentős gondot fordított az elzüllött 
gyermekek problémáinak, a fiatalkori bűnözés okainak és a nevelés 

hiányosságainak tanulmányozására. Az 1909-től 1920-ig Vértes O. József 
vezetésével működő „Ideges gyermekek alsó- és középfokú állami 

intézete” az elemi és középfokú iskolákban nehezen kezelhető és 
képezhető gyermekek nevelését vállalta. Hazánk első kriminálpedagógusa, 

Kármán Elemér 1915-ben alapította meg az I. Kriminálpedagógiai 
Intézetet, amely speciális intézményként működött, és a bűnelkövető 

fiatalok nevelésére dolgozott ki sajátos koncepciót. A javító nevelés egyes 
szakaszainak: a letartóztatás, a kihallgatás, a tárgyalás, az ítélet és a 

javító nevelés egységes kriminálpedagógiai szemléletének kialakítását 
kívánta elérni.   

 A Tanácsköztársaság rövid fennállásának idején a gyermekvédelem 
átfogó rendszerének kialakítását tűzték ki célul, mely kiterjedt az oktatás, 

a szakképzés, a világnézeti-erkölcsi nevelés, az egészségügyi gondozás, a 
sport és a népjóléti intézkedések egész területére. A Forradalmi 

Kormányzótanács LXXI. számú rendelete  kimondta, hogy: „A 
Tanácsköztársaság a gyermekek testi és lelki védelmét tartja legfontosabb 

feladatának. A bajokat megelőző gyermekvédelem leghivatottabb helye az 
iskola.”6A központi szerepet tehát az iskolának szánták, de egy sor egyéb 

gyermekvédelmi intézmény is megalakult. A megyei és városi iskolai 
gyermekvédelmi központokat az Országos Iskolai Gyermekvédelmi 

Központ irányította. Szakkérdésekben véleményező szervként hívták 
életre a Gyermekvédelmi Szaktanácsot. Az iskolai gyermekvédelem egész 

intézményhálózata kiépült: gyermekotthonok, internátusok, pedagógiai 

laboratóriumok jöttek létre Az egészségügyi gyermekvédelem 
intézményeiként szanatóriumok és gyógypedagógiai intézetek létesültek.  

A Tanácsköztársaság idején tehát a pedagógiai és az egészségügyi 

szempontok domináltak. Ezt nevezték az aktív gyermekvédelem 
rendszerének, amit az igazságügyi gyermekvédelmi rendszerrel 

egészítettek ki.  Ennek kapcsolatát a gyermekvédelem egyéb ágazataival 
a Forradalmi Kormányzótanács LXXII. számú rendelete szabályozta, amely 

„A gyermekek kisegítő szociális neveléséről” címet kapta. Az igazságügyi 
gyermekvédelem feladatának az erkölcsi romlás veszélyének kitett vagy 

társadalomellenes magatartást tanúsító gyermekek kisegítő szociális 

nevelését határozták meg. Szükségességét Kármán Elemér indokolta 
meg: „A társadalomban való lét szabályait, a megengedett és meg nem 

engedett társadalmi viselkedés szabályait ez idő szerint az a kormányzati 
ág határozza meg, melyet igazságügyinek nevezünk. Ebből kétségtelenül 

                                                 
5 Az intézet 1902-től „Állami Gyógypedagógiai Pszichológiai Laboratórium”-ként működött. 
6 Szabó András: A fiatalkorúak és a büntetőjog KJK 1961. 78.old. 
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következik, hogy az igazságügynek a társadalmi élet szabályozásával ki 

kell terjednie a gyermekekre is.”7 

A 18. életévét be nem töltött, erkölcsi romlás veszélyének kitett fiatalok 

nevelését az ún. gyermekügyi biztosságokra bízták. Ezek látták el az 
igazságügyi gyermekvédelem feladatát. Ilyenek csak a fővárosban 

létesültek, és működési területük a közigazgatási területbeosztáshoz 
igazodott. Személyzetét a gyermekbiztosok, a bizalmi személyek és a 

gyermekőrök alkották. Ez utóbbiakat a régi pártfogó tisztviselők közül 
nevezték ki. A gyermekbiztosságok kisegítő intézményei a gyermekmentő 

otthonok, a megfigyelő átmeneti otthonok és a Budapesti 
Kriminálpedagógiai Intézet voltak. Előírták a fiatalkorúak ügyeinek a 

felnőttekétől való elkülönítését, és az előbbiek ügyeiben csak a 
gyermekbiztosság járhatott el.  

Az intézeti nevelés végrehajtása igazságügyi nevelőintézetben történt, 
melynek nemei a következők voltak: „átmeneti nevelőotthonok olyan 

gyermekek számára, akik környezetükben erkölcsi romlás veszélyének 
vannak kitéve vagy társadalomellenes magatartást tanúsítanak, de sem 

testi, sem szellemi fogyatkozásban nem szenvednek; munkára nevelő 
intézetek ugyanilyen serdültek számára; intézetek erkölcsi fogyatkozásban 

szenvedő gyengeelméjűek és gyenge tehetségűek számára; intézetek 
erkölcsi fogyatkozásban szenvedő idegbetegek számára; illetve intézetek 

közveszélyesek számára.”8 A megfelelő intézkedés kiválasztását általában 
az egyén orvosi, pszichológiai és pedagógiai vizsgálata előzte meg, amit 

az átmeneti otthon vagy a Kriminálpedagógiai Intézet végzett. A 

nevelésügyi kísérlet és vizsgálat elvégzése mindig az utóbbi feladata volt. 
Egyszerűbb kísérletet a gyermekbiztos is végezhetett. A 

Kriminálpedagógiai Intézet „a bűnöző fiatalkorúak nevelésügyének 
klinikája és tudományos intézete” volt. Társintézetének pedig a Budapesti 

Forradalmi Törvényszék mellett működő Kriminológiai Intézetet 
tekintették.  

A Tanácsköztársaság idején létrejött gyermekvédelmi rendszer tehát 

erősen pedagógiai szemléletű volt. Ezt Kármán Elemér a következőképp 
foglalta össze: „Az alapelv, melyből az igazságügyi gyermekvédelemnek ki 

kell indulnia, az, hogy az erkölcsileg romlott és társadalomellenes 

gyermekek nevelése csak pedagógiai alapelvek szerint és csak pedagógiai 
módokon lehetséges. A züllött, erkölcstelen, bűnös, tolvaj és csavargó 

gyermekeket is csak azzal a módszerrel lehet nevelni, amivel általában 
embert lehet nevelni.” Az intézkedések rendszerében az igazságügyi 

nevelőintézetek átmeneti jellegűek voltak, és alkalmazásukra csak addig 
kerülhetett sor, amíg a fiatal más nevelőintézetbe való áthelyezése 

lehetővé vált. A végleges átnevelés és a jellem végleges átformálása az 
aktív gyermekvédelem nevelőintézeteiben történt. Az intézetek a bűnöző 

                                                 
7 Szabó A.: A fiatalkorúak és a büntetőjog KJK 1961. 80.old. 
8 Szabó A.: 85.old. 
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gyermekek pedagógiai eszközökkel való átnevelésére jöttek létre. Az 

igazságügyi intézkedések az aktív gyermekvédelem rendszeréhez képest 
másodlagos, kiegészítő jellegűek voltak, és fő céljuk a gyermekbűnözés és 

a fiatalkorú kriminalitás alapvető okainak megszüntetése volt. 

Vértes O. József és Kármán Elemér intézeteit a Tanácsköztársaság 

bukása után – szocialista jellegűnek tekintett – szemléletük miatt, 
ideológiai okokból szüntették meg. Az úgynevezett „proletár 

gyermekvédelem” ellen általában is támadás indult, mivel 
családellenesnek, vallásilag közömbösnek, ebből következően pedig 

erkölcsrombolónak tekintették. Megindult a magyarországi 
gyermekvédelem újjászervezése, amely a háború által szétzilált család 

intézményének megerősítését és védelmét tűzte ki célul. Az 1923-ban 
egymás után megalkotott rendeletek mind ezt szolgálták.9 A szakemberek 

azonban nem fogadták kitörő lelkesedéssel az újításokat. Schreiner Ferenc 

1929-ben például a következőket írta az ideges gyermekek védelmében: 
„Nevelésük normálisoktól teljesen elkülönült, önálló bentlakásos intézet 

keretében történjék, mert csak így kerülhető el megbélyegző 
minősítésük.”10  

Az első világháborút követő évek gazdasági nehézségei a 

gyermekvédelem meglévő intézményeiben is komoly gondot okoztak. Az 
intézetekben mindenütt zsúfoltság, nyomor és elhanyagoltság uralkodott. 

Javulás a 20-as években sem mutatkozott, a 30-as évektől pedig a 
fasizmus előszele is rányomta a bélyegét a gyermekvédelmi 

lehetőségekre. A Ranschburg Pál által vezetett „Psychophysikai 

Laboratórium” vezetését 1929-től munkatársa, Schnell János vette át, aki 
már korábban megállapította, hogy mennyire megnőtt a „turbulens, 

figyelmi zavarokkal, félelmekkel küzdő, összeférhetetlen, alkalmazkodni 
nem tudó, magányos, depressziós vagy a realitásoktól elzárkózó” 

gyermekek száma. Az ő kezdeményezésére kezdte meg működését 1929-
től a „Gyógypedagógiai Nevelési Tanácsadó Ambulancia”, melynek 

legfontosabb feladatát Schnell a megelőzésben látta.  

1934-ben meghatározó változás következett be a Laboratórium 
működésében. A Vallás- és Közoktatási Minisztérium rendelkezése alapján 

„Állami Gyermeklélektani Intézet”-té szervezték át, és a közoktatásügy 

szervezetébe akarták beilleszteni. Az intézet szervezésével azonos időben 
különböző klinikákon hoztak létre nevelési tanácsadókat, valamint a 

Patronázs Egyesület keretében is, kizárólag a súlyos lelki problémákkal 
küszködő gyermekek számára. A fenti próbálkozásokkal lehetőség nyílt 

volna egy minden speciális szükségletre kiterjedő gyermekvédelmi 
rendszer kialakítására, és ha ez a fejlődés töretlen lett volna, hazánkban 

az 1940-es évekre komplex gyermekvédelmi hálózat jöhetett volna létre, 
de a háború eseményei közbeszóltak. 

                                                 
9 MRT 1925.; MRT 1928.; 121/442/1929.NMM sz. Kormányjelentés 
10 Volentics Anna: Gyermekvédelem és reszocializáció Nemzeti Tankönyvkiadó 1999. 19.old. 
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 A fiatalkorúakra vonatkozó kriminológiai nézetek és 

irányzatok a II. világháború után 

 

A fiatalkorúak erkölcsi züllésének növekedése és bűnelkövetővé válásuk 

tömeges méretűvé válása a századforduló időszakától kezdődően jellemző 
tendencia volt. Ez a folyamat a II. világháború alatt és után érte el 

csúcspontját. A fokozatos és állandó növekedés valamennyi hadviselő 
országban megfigyelhető. Például Ausztriában egy 1953-as jelentés 

szerint „a fiatalkori bűnözés az 1902-1913-as időszakban 30%-kal, az 
1924-1937-es időszakban pedig 20%-kal lett magasabb.11 A fiatalkorúak 

kriminalitása meghaladta a felnőttek bűnözését, és folyamatosan növekvő 
tendenciát mutatott. Szabó András szerint nem egyszerűen arról volt szó, 

hogy a bűnözés méreteinek változatlan mutatószámain belül a 
fiatalkorúak részvételi aránya megnőtt, hanem, hogy a fiatalkorúak 

bűnözése a bűnözés általános méretű növekedésén belül tömegjelenséggé 

vált.12  

A II. világháború után a fiatalkori bűnözés tömegessé válása mellett 
más, eddig nem tapasztalt sajátosságok is jelentkeztek, ilyen volt például 

a fiatalok vandalizmusa. Ezt hosszú ideig a tulajdon elleni bűntettek egy 
hagyományos formájának, a tulajdonrongálás fokozottabb mértékű 

elkövetésének tekintették, később azonban tömeges és speciális, önálló 
büntetési formaként kezelték. Egyesek a bűnözővé válás kezdeti 

stádiumának és az antiszociális hajlamok megnyilvánulásának 
tulajdonították ezt a fajta magatartást. A vandalizmussal szoros 

kapcsolatban állt a fiatalkori bűnözés agresszivitásának fokozódása. Ez 

nemcsak az erőszakos bűntettek arányának növekedésében mutatkozott 
meg, hanem a kriminalitás támadó jellegében és a nyilvánosság 

keresésében is. Továbbá új jelenségként határozták meg a bűnözés 
szervezettségét, amely messze meghaladta a háború előtti arányokat. „A 

fiatalkori bandák működése kilépett <sporadikus társadalmi helyzetéből> 
és a gyerekkori játékközösségek jellegét levetette.”13  

A kriminális szubkultúrák kialakulásáról és a bűnözés kollektív formáiról 

készítettek statisztikát Shaw és McKay, akik szerint a Chicagóban elítélt 
fiatalkorúak 88,2%-a többedmagával együtt követte el a bűncselekményt. 

Lopás és más tulajdon elleni bűntettek esetében ez az arány még 

magasabb volt, 93,1 %-ra emelkedett. A fiatalkorúak csoportos 
bűnelkövetését vizsgálta Cohen is, aki az 1950-es évek közepén fejtette ki 

álláspontját a „Bűnöző fiúk: a gengkultúra” című munkájában. Azt 
tapasztalta, hogy a szubkultúrák igazi képviselői a gengekbe tömörült 

bűnöző fiatalok, akik a környezet hatására elsajátítják az itt uralkodó 

                                                 
11 Szabó András: A fiatalkorúak és a büntetőjog KJK 1961. 113.old. 
12 Szabó A.: 114.old. 
13 Szabó A.: 116.old 
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normákat, erkölcsöt és cselekvési módokat, és mindez a hagyományos 

polgári szemlélet számára normasértő. „A hagyományos kultúra a 
viselkedés terén olyan értékeket követ, mint ambíció, tekintélytisztelet, 

felelősség, uralkodás az agresszív ösztönök felett. Ezzel szemben a 

nyomornegyedek ifjúsága előnyben részesíti a munkakerülést, a 
csavargást, a tekintélyek semmibevételét, a fizikai erőszakot, a 

vagyontárgyak vandál rombolását, akár csak a <balhé> kedvéért is.”14  

Cloward és Ohlin a „Bűnözés és alkalom. A bűnöző gengek elmélete” 
című munkájukban megerősítették Cohen szubkultúra-elméletét. 

Szerintük a nyomornegyedek ifjúságának nincs meg az esélye arra, hogy 
a társadalmi életben sikeres, eredményes legyen. Az ebből adódó 

feszültség váltja ki belőlük a normaellenes magatartást. A szegénység 
meghatározza a fiatalok sorsát, és törvényszerűvé teszi bűnözővé 

válásukat. Az ilyen fiatalok szorosan kötődnek sorstársaikhoz, egymástól 

tanulják, hogyan lopjanak, raboljanak. A szubkultúrákat feltáró 
kriminológiai kutatások eredményeinek hatására az USA-ban a 

kormányzat igyekezett, elsősorban ifjúsági programokkal az „egyenlő 
esélyek” elvét minél nagyobb mértékben megvalósítani. 

A II. világháborút követő években Magyarországon is jelentős 

változások következtek be a gazdasági és társadalmi élet minden 
területén. A kriminálpolitikában és az igazságszolgáltatásban is új nézetek 

születtek. Az új kriminálpolitikai nézetek a kelet-európai országokban 
nagy hasonlóságot mutattak. A dogmatikus marxizmusra és a sztálini 

személyi kultuszra épülő büntetőjogi felfogás szerint a kriminológia 

burzsoá áltudomány, a bűnözés pedig az állammal együtt el fog halni. E 
felfogás szerint „a meglevő bűnözés okai nem az adott társadalmi 

viszonyokban, hanem a kapitalista környezetben és az egyes emberek 
kapitalista tudati maradványaiban keresendők.”15Éppen ezért ebben az 

időszakban a kriminálstatisztikai adatokat titkosították, még a kutatás 
számára sem voltak hozzáférhetőek. Ezért a bűnözés empirikus 

vizsgálata, a kriminológiai kutatások csak Sztálin halála után, a személyi 
kultusz felszámolását követően kezdődhettek újra. 

Az áltudományok mellőzésével létrejött új szocialista ideológia 

tükröződik a törvényhozásban is, és a maga módján befolyásolja a 

fiatalkori bűnelkövetők törvényi megítélését. 

 A II. világháború után került sor a Büntető Törvénykönyv Általános 
Részéről szóló 1950. évi II. törvény megalkotására, ez Btá rövidítéssel 

vált ismertté. A törvény alig rendelkezett a fiatalkorúakról, ugyanis csak 
annyit mondott ki, hogy nem büntethető, aki a bűncselekmény 

elkövetésekor még nem töltötte be a 12. életévét. A részletes szabályokat 
az 1951. évi 34. törvényerejű rendelet tartalmazta, mely a fiatalkorúakra 

                                                 
14 Vigh József: Kriminológiai alapismeretek Nemzeti Tankönyvkiadó 1998. 52.old. 
15 Vigh.: 88.old. 
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vonatkozó törvényhozás következő nagy állomását jelentette.16 Fő 

sajátossága, hogy mind az anyagi, mind az eljárási szabályokat 
tartalmazta, de természetesen csak azokat, melyek az általánosan 

alkalmazandó rendelkezésekhez képest eltérésként jelentkeztek. Célját a 

ma is hatályos szabályozással azonos módon jelölte meg: szükségessé 
vált olyan intézkedések megtétele, amely a fiatalkorúakat a társadalom 

hasznos tagjává nevelje. A törvény szerint fiatalkorú az, aki a 
bűncselekmény elkövetésekor 12. életévét meghaladta, de 18. életévét 

még nem töltötte be.  

A büntetési és intézkedési rendszer ellentmondásokat is tartalmazott. A 
deklarált céloknak semmiképpen nem felelt meg az a szabály, amely 

megengedte, hogy a fiatalkorúakra halálbüntetést vagy életfogytig tartó 
szabadságvesztést szabjanak ki. A főszabály szerint ugyan ez nem volt 

lehetséges, csakhogy gyengítette erejét a kivétel, miszerint mégis 

kiszabható volt akár a halálbüntetés is, „ha azt a törvény külön rendeli”. 
Egyébként az említett büntetéssel fenyegetett bűncselekmény esetében a 

kiszabható börtönbüntetés maximális tartama 15 év, legrövidebb tartama 
pedig bármely bűncselekmény esetén 30 nap volt. Pénzbüntetéssel 

fiatalkorút csak akkor lehetett sújtani, ha önálló keresete, jövedelme vagy 
vagyona volt. Az „önálló” jelzőt szigorúan értelmezték, nem vonatkozott 

tehát a szülőktől kapott pénzre. A cselekmény elkövetésekor 14. évét be 
nem töltött fiatalkorúval szemben a bíróság intézkedésként megrovást, 

próbára bocsátást, illetve javító- vagy gyógypedagógiai nevelést 
rendelhetett el. 

A megrovás a dorgálást váltotta fel, és akkor lehetett alkalmazni, ha 
elegendőnek mutatkozott a fiatalkorú nevelése érdekében. A próbára 

bocsátás a Büntetőnovella szabályaival egyezően itt is egy évre szólt. Nem 
lehetett alkalmazni azzal szemben, akit korábban egy évet meghaladó 

börtönbüntetésre ítéltek, vagy aki az ítélet meghozatalakor 17. életévét 
betöltötte. Ha a fiatalkorút nem lehetett addigi környezetében meghagyni, 

mert fejlődése ott nem látszott megfelelően biztosíthatónak, akkor a 
bíróság kétféle intézkedést hozhatott: vagy javítóintézkedést rendelt el, 

mely határozatlan időre szólt, de legalább egy évesnek kellett lennie, és 
nem volt alkalmazható a 17. évét betöltött fiatalkorúval szemben. Ha 

viszont a fiatalkorú terhelttel szemben értelmi fogyatékossága miatt a 
javítóintézeti nevelés nem mutatkozott célravezetőnek, helyette a bíróság 

gyógypedagógiai nevelést rendelt el. Ennek tartamára ugyanaz a szabály 
érvényesült, mint a javítóintézeti nevelésre. 

1947-ben törvény született a fiatalkorúak budapesti törvényszékéről.17 
Létrehozását a miniszteri indoklás a következőkben határozta meg: 

„kívánatosnak látszik a fiatalkorúak ügyeiben való bíráskodást 
szervezetileg is önálló bíróságokra bízni.” A budapesti törvényszék járt el 

                                                 
16 Ezt később módosította az 1954. évi 23. sz. tvr. 
17 1947. évi XXIX tc. 



15 
 

minden olyan ügyben, amely korábban a fiatalkorúak bírájának, illetve a 

fiatalkorúak törvényszéki tanácsának hatáskörébe tartozott.18A vádat a 
kijelölt államügyészségi tag képviselte.  

A szocialista Büntető Perrendtartás megalkotására 1951-ben került 
sor.19A rendelet az eljárási szabályok között első helyen a fiatalkorúak 

ügyében eljáró bíróságokról rendelkezett. Első fokon az igazságügyi 
miniszter által kijelölt járásbíróságok, mint a fiatalkorúak bíróságai jártak 

el, de csak azokban az ügyekben, amelyek nem tartoztak a megyei 
bíróság hatáskörébe. Garanciális rendelkezésként megjelent, hogy a 

fiatalkorú terhelttel szemben akkor is a fiatalkorúak bírósága jár el 
elkülönítetten, ha a fiatalkorú ügye felnőtt korú terhelt ügyével van 

összefüggésben. A szabály garanciális jelentősége azonban akadályba 
ütközött a bekezdés következő kitétele miatt, amely a járásbíróságnak 

megengedte, hogy általa fontosnak tartott okból a fiatalkorú ügyét is a 

maga elbírálási körébe vonja. Sőt, az ezt kimondó határozat ellen még 
fellebbezésnek sem volt helye.  

Szintén garanciális jellegűnek szánt szabály volt a fiatalkorúak 

tekintetében a bíróság összetételét szabályozó szakasz. Eszerint a 
tanácsban ülnökként a pedagógus szakszervezetek és a Magyar Nők 

Demokratikus Szövetsége egy-egy tagjának is részt kellett vennie. Ezt 
azzal indokolták, hogy a pedagógus tapasztalata, képzettsége, illetve a 

fiatalkorúakkal való napi kapcsolata segít annak megállapításában, hogy 
milyen intézkedés vagy büntetés a legmegfelelőbb a fiatalkorú 

megjavítása és további helyes fejlődése érdekében. A női ülnökök 

részvételének kötelező voltát pedig azzal magyarázták, hogy egy nő 
sokkal fogékonyabb a gyermekek problémái iránt, gyermeknevelési 

tapasztalataiból, anyai ösztöneiből eredően könnyebben átérzi és megérti 
a terhelt helyzetét, ami szintén a nevelési célok helyes kitűzése és a 

választott módszerek és eszközök megfelelő alkalmazása miatt szükséges.  

Megmaradt a fiatalkorúak ügyészének intézménye, emellett külön 
rögzítette a rendelet, hogy „fiatalkorúval szemben büntetőeljárásnak 

magánvádra nincs helye”. A kötelező védelem megfogalmazásához még 
1951-ben sem jutott el a jogalkotó. A törvény szövege kimondta, hogy a 

terhelt fiatal korára tekintettel védő részvétele a tárgyaláson nem 

kötelező. Szigorú szabály volt a fiatalkorúak előzetes letartóztatásával 
kapcsolatban, hogy e kényszerintézkedésnek az egyéb feltételek megléte 

esetén is csak akkor volt helye, ha az mindenképpen szükségesnek 
látszott. Az elkerülhetetlen szükséget indokolttá tehette egyfelől az 

elkövetett bűncselekmény különösen súlyos volta, másfelől pedig az a 
körülmény, ha a fiatalkorú nem volt meghagyható addigi környezetében. 

Amennyiben az előzetest a felnőttek letartóztatására rendelt 
intézményben foganatosították, a fiatalkorút el kellett különíteni. 

                                                 
18 Az 1913. évi VII. tc. alapján. 
19 1951.évi III.tv.;ezt az 1954.évi V.tv. és az 1957.évi 8.tvr.módosította 
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A tárgyalás nyilvánosságának korlátozását rögzítő rendelkezés a 

nyilvánosság kizárását az általános eseteken túl olyankor is kötelezővé 
tette, ha ez a fiatalkorú érdekében indokoltnak tűnt. Ezen kívül a 

tárgyalásnak a fiatalkorú erkölcsi fejlődésére esetleg káros hatással lévő 

része megtartható volt a fiatalkorú terhelt távollétében is. Csakúgy, mint a 
Büntetőnovella, a rendelet is megtiltotta a bűnösség kimondását nemcsak 

a próbára bocsátást, hanem a bírói megrovást, javító- vagy 
gyógypedagógiai nevelést elrendelő határozatban is. 

A fiatalkorúak megkülönbözetett büntetés-végrehajtása a II. 

világháború után erősödő szemléleti akadályokba ütközött. Az 1951. évi 
34. számú törvényerejű rendelet a Btá-val összhangban a korábbi 

fiatalkorúak fogháza helyett börtönbüntetés kiszabását tette lehetővé. A 
szigorítás nem csupán az elnevezésre vonatkozott, hanem a külvilágtól 

való elszigetelés növelésére, a feszesebb intézeti életrend előírásaira is. Az 

1954-ben megszületett 1105-ös minisztertanácsi határozat, mely az új 
büntetés-végrehajtási rendszer kereteit dolgozta ki, a szabadságvesztés 

két végrehajtási fokozatát különböztette meg: a börtönt és a büntetés-
végrehajtási munkahelyet. Az 1955. évi Büntetés-végrehajtási Szabályzat 

- továbbra is fenntartva a felnőtt korúakéhoz hasonló represszív elemeket 
-, bevezette az általános iskolai tankötelezettséget, a kötelező világnézeti 

és politikai nevelést, valamint a szakmai oktatást a fiatalkorúak részére. 
Ezt a Szabályzat a következőképp fogalmazta meg: „A börtönparancsnok 

állandóan ügyeljen arra, hogy az őrség tagjai a fiatalkorúakat bánásmód 
tekintetében a felnőtt korú letartóztatottaktól feltétlenül 

megkülönböztessék, és velük a nevelés céljainak fokozottabb szem előtt 
tartásával bánjanak.”20 A 8/1959. számú BM utasítás a nevelési 

törekvések előtérbe helyezésével némiképp enyhítette a fiatalkorú 
elítéltekre vonatkozó szankciókat. A közösségi nevelés bevezetésében 

érzékelhető volt a makarenkói pedagógia hatása, de szélesítették a 

külvilággal való kapcsolatot is, és lehetővé tették a középiskolai 
tanulmányok folytatását.  

A jogszabályi rendelkezések végrehajtását azonban akadályozták az 

embertelen elhelyezési körülmények és a felkészült szakszemélyzet 
hiánya. A háború után a fiatalkorú fiúkat Cegléden egy egykori 

huszárlaktanya lóistállójából átalakított épületben helyezték el, a lányokat 
pedig Kecskemétre vitték. A belügyminiszter utasítására 1954 végén a 

fiatalkorúakat a Sátoraljaújhelyi Országos Börtönbe szállították át, ahol a 
felnőttekkel közös intézetben nyertek elhelyezést. Innen 1958-ban 

telepítették át a közel 150 fiatalkorút a Budapesti Országos Börtönben 

kialakított intézeti részlegbe. 

Az 1951-es Büntető Perrendtartás érdekessége volt, hogy „Nevelők és 
gondozók felelőssége” címen tartalmazott egy különös részi tényállást, 

amely ma hatályos törvényünkben található „kiskorú veszélyeztetése” 

                                                 
20 Bv. Szabályzat 444 § 
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elnevezésű bűncselekménnyel állítható párhuzamba. E szabály előrelépési 

szándékot jelzett a gyermekvédelem területén, hiszen a nevelés során 
nem megfelelően eljáró személy bűncselekményi felelősségét alapozta 

meg. 

Az 1950-es évek végére a gyermek- és ifjúságvédelem a 

kriminálpolitika és a társadalompolitika legalaposabban vizsgált területévé 
vált. Az Országos Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tanács egy sor 

tényvizsgálatot végzett az ezen a területen felmerülő problémák feltárása 
és megoldása céljából. Az ezt követő időszakban egymás után jelentek 

meg a fiatalkori bűnözés témakörében írt monográfiák és tanulmányok. 

 

A gyermekvédelem helyzetének alakulása hazánkban a II. 
világháború után 

Hazánk politikai-közigazgatási szervezete a háború végső szakaszában 

teljesen felbomlott. A háború pusztításai nagymértékben sújtották mind a 
mezőgazdaságot, mind az ipart. Az ország lakásállományának több mint 

10 %-a lakhatatlanná vált. Az élelmiszer tartalékok kimerültek, 
megsemmisültek vagy nyugatra hurcolták őket. A közellátás a különböző 

mértékű korlátozások után teljesen megszűnt. Az évek óta tartó 
nélkülözés következtében a lakosság széles rétegei teljesen 

elszegényedtek. „Mégis a legszegényebbek és legkiszolgáltatottabbak 

azok a gyermekek voltak, akik árván maradtak, az országban kóboroltak, 
koldultak, könyöradományokon tengődtek” – állapítja meg Ferge Zsuzsa.21 

A háború befejezését követően több ezer gyermek maradt fedél és családi 
háttér nélkül. Ők kéregettek, loptak és kisebb-nagyobb csoportokban 

kóboroltak.  

 A háború utáni időszakot - az elhagyott és árva gyermekek nagy 
száma miatt -, a gyermekek megmentésének sürgető szükségessége 

jellemezte. A felügyelet és gondozás nélkül maradt kiskorúak helyzetét 
azonnali kormányzati intézkedésekkel kellett rendezni. Elhelyezésük a 

korábban is létező nevelőszülői hálózat felélesztésével, illetve 

gyermekotthonok kiépítésével történt. A háborús károk helyreállítása és a 
rendelkezésre álló források szűkössége miatt azonban új gyermekotthonok 

nem épültek, helyette régi kastélyokat és kúriákat vettek igénybe 
gyermekvédelmi célokra.  

Az első olyan intézkedés, amely valamilyen mértékben a segítségre 

szorulókat szolgálta, a 6300/1945. számú M.E. rendelet volt, amely előírta 
a községi szociálpolitikai bizottságok létrehozását, a megyeszékhelyeken 

pedig törvényhatósági bizottságok szervezését. Az 1946. évi XXIX. 
törvény kimondta a házasságon kívül született gyermekek teljes 

                                                 
21 Volentics Anna: Gyermekvédelem és reszocializáció Nemzeti Tankönyvkiadó 1999. 22.old. 
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jogegyenlőségét. A 12050/1948. számú Korányrendelet eltörölte a 

„menhely” elnevezést, és helyette az „állami gyermekvédő intézet” 
fogalmat vezette be. Ezzel egyidejűleg kiterjesztette az állami gondozás 

időtartamát a 18 éves életkor betöltéséig. Megszüntették az Országos 

Szociálpolitikai Intézetet, az egységes gyermekvédelem irányítását végző 
szerv neve ezentúl: Országos Gyermek – és Ifjúságvédelmi Tanács lett. A 

hatályos Alkotmány 52.§-a szerint: „A Magyar Népköztársaság különös 
gondot fordít az ifjúság fejlődésére és nevelésére, következetesen 

védelmezi az ifjúság érdekeit.”  

 A fenti állapotok okozták, hogy a gyermekvédelem 1945 után még 
évekig elsősorban szociális irányultságú volt, vagyis fő célja az anyagilag, 

erkölcsileg veszélyeztetett gyermekek megmentése, szociális megsegítése 
volt. Ennek a gyermektömegnek a gondozását megvalósító 

intézményrendszer az 1948-tól fokozatosan kiépített nevelőotthonok 

hálózata lett, ezzel egyidejűleg pedig csökkent a nevelőszülői rendszer 
szerepe. Az intézményes megoldások alkalmazásának, a nevelőotthonok 

építésének fő oka a nevelőszülői hálózat működésének sok rossz 
tapasztalata. „A gyermekotthonok melletti döntés született, mert végképp 

el akarták törölni a lelenc-sorsot, ami mindannyiszor fenyegeti a 
rászorulókat, amikor a nevelőszülői hálózatot kényszerűségből bővítik, s 

nem végzik el a szükséges szelekciót.”22  Az 1950-es évekig szokás volt az 
árvák parasztcsaládoknál való elhelyezése. A menhelyes gyermekek voltak 

a munkaerőhiánnyal küzdő paraszti lakosság leggyakoribb erőtartalékai. 
1948-tól kezdődően azonban soha nem látott módon szaporodtak a 

gyermekotthonok: 1948-ban 8, 1949-ben 4, 1950-ben további 9 otthon 
létesült.23  

Ebben az időben a problémakezelő gyermekvédelemnek különböző ágai 
bontakoztak ki. Újjászerveződött az „Állami Gyermeklélektani Intézet”, 

melynek fejlesztését annak érdekében kezdték meg, hogy a 
mentálhigiéniai gondozás intézményhálózatát az ország egész területén 

kiépítsék. 1945 és 1948 között sorra alakultak meg a gyermeklélektani 
állomások vidéken is. Ezzel egy időben több budapesti kerületben hoztak 

létre nevelési tanácsadókat. Ide olyan gyermekek kerültek, akiknek a 
személyiségfejlődésében valamilyen zavar mutatkozott. Ezek az esetek 

nagy részében külső okokból, környezeti ártalom hatására keletkeztek. Az 
erkölcsi fejlődésükben megzavart gyermekek egy része az úgynevezett 

nevelőotthoni hálózatba került, a súlyosabb zavarokkal küzdők és a 
bűnelkövetők pedig a javítóintézetekbe. 

1946-ban a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium a Népjóléti 
Minisztériummal együtt vállalta a kóbor gyermekek gondozásának 

megszervezését. Ennek eredményeként jött létre az első, tervek szerint 

                                                 
22 Volentics Anna: 23.old. 
23 Gergely Ferenc: A magyar gyermekvédelem története Püski, Bp. 1997. 72.old. 



19 
 

makarenkói elvek alapján működő gyermekváros Hajdúhadházon, ahol a 

szellemi képzés mellett a fiatalok munkára nevelése is folyt.  

Az otthonokban és a szegény családokban egyaránt hatalmas gondot 

okozott a nélkülözés, a télen tovább nehezedő életkörülmények. Kiépült az 
(ekkor még) demokratikus rendőrség, és visszaállították a Fiatalkorúak 

Bíróságát. A rendőrség gyermekvédelmi tevékenysége keretében már női 
munkatársakat is foglalkoztatott. Károlyi Mihályné közbenjárására sikerült 

40 gyermeket kihozni a börtönből, és számukra Rákospalotán – nem a 
mai és 100 éve működő Leánynevelőben –, gyermekotthont létesíteni. 

Az újjászervezett problémakezelő gyermekvédelem fő sajátosságai a 
következők voltak: tevékenysége elsősorban a problémák 

súlyosbodásának és halmozódásának megakadályozására irányult; 
többnyire az erkölcsileg veszélyeztetett, antiszociális fejlődésirányú 

fiatalokat célozta meg; preferált gondozási formája pedig a bentlakásos 
intézeti nevelés volt. Ennek a rendszernek legnagyobb hátránya az volt, 

hogy a nehezen nevelhető gyermekekkel való foglalkozás csak kis 
mértékben valósult meg. Ugyanakkor ebben a szakaszban fedezhetők fel 

leginkább azok a törekvések, melyek egy komplex problémakezelő 
rendszer kialakítására irányultak.  

 Az ötvenes években a „proletárdiktatúrában” a gyermekvédelemmel 
kapcsolatban kialakuló legjellemzőbb ideológiai tételek a következők 

voltak: 

- az épülő újfajta társadalmi rend jóságába vetett hit a 
kapitalista társadalmakkal szemben; 

- annak a feltételezése, hogy abban az emberek 
morálisan-intellektuálisan jobbá válnak; 

-  melynek következtében a gyermeknevelés feltételei és 
lehetőségei optimálisak lesznek; 

-  és ennek eredményként megszűnnek a gyermekvédelmi 

problémák, nem lesznek neurotikus, antiszociális és talán beteg, 
fogyatékos gyermekek sem. 

- Mindezért a gyermekvédelemre és annak intézményeire 
csak átmenetileg lesz szükség.24                

 

A „fordulat éve”, 1948 után a dogmává merevedett elképzelések 
következtében a gyermekvédelem szempontjából jelentős 

társadalomtudományok egy részének, a pszichológiának és a 
szociológiának a teljes elutasítás lett a sorsa, a gyógypedagógia 

hatáskörét pedig nagymértékben korlátozták. „Száműzték a <burzsoá> 
áltudományok hazai képviselőit, feloszlatták intézményeiket, társadalmi-

                                                 
24 Volentics A.: 26.old. 
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szakmai szervezeteiket. A pedagógia, pszichológia és a szociológia 

képviselői csak kis hatékonysággal, a szovjet tudomány külsőségei mögé 
húzódva tudtak működni, elzárva a tudomány eredményeitől. A 

gyermekvédelmet a szocialista pedagógia elvei hatották át, gyakorlati 

eszményévé pedig a makarenkói modellt tette. Az 1952. évi családjogi 
törvény megerősítette az intézeti gondozás szerepét, valamint ekkor 

változtatták meg az „elhagyott gyermek” elnevezést „állami gondozott”-
ra. Ez a kifejezés sokkal inkább igazodott a kor szelleméhez, mivel a 

szocializmus eszméi által irányított társadalomban senki nem lehetett 
elhagyott, „csak” állami gondozott.  

Az 1930-as évektől a gyermekvédelemben a pedagógia térnyerése 

figyelhető meg. Ez a folyamat a fejlettebb európai országokban - eltérő 
időpontokban ugyan, de az 1940-es évek közepére-végére -, megtörtént. 

Hazánkban ez nem volt ilyen egyszerű. Tény, hogy a szegénygondozás 

gyakorlatán sikerült túllépni, mivel a tanulás lehetősége minden gyermek 
számára adott volt, de a professzionalizálódás az uralkodó ideológiai 

háttér miatt nem valósulhatott meg, és a mai napig nem jött létre. Az 
ötvenes évek viszonyai sajátos visszarendeződést eredményeztek a 

problémamegoldó gyermekvédelem területén, így a gyermeklélektani 
intézetek bezárása vagy az erkölcsileg veszélyeztetett, antiszociális 

fejlődésirányú gyermekekről való gondoskodás lecsökkentése a 
századfordulós szintre negatív hatásként jelentkeztek. 

Az 1945 utáni rövid fellendülésben ideológiai okok miatt törés 

keletkezett, ez visszaszorította a területi gondozás intézményeit, a 

hangsúlyt az állami bentlakásos intézeti hálózat kialakítására helyezte. 
Ideológiai okokból elzárkóztak bármilyen szociális szakképzés 

alkalmazásától, így a gyermekvédelem a szocialista pedagógia hatókörébe 
került, és egy olyan sajátos, zárt rendszer alakult ki problémakezelő 

gyermekvédelmi hálózat néven, melyben a problémák súlyosbodását nem 
lehetett megakadályozni, és ez a merev rendszer a 60-as évek végéig 

ellenállt mindenféle változtatási igénynek.  
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