
Kedves, jó Andris! 

Hát mégis eljött a végső búcsú ideje. 
Egy átlagosan nyugalmas júliusi nap délutánján végleg itt hagytál bennünket. 
Ráborultál az íróasztalodra és örökre elaludtál. Nekünk, akik nagyon szerettünk, 
vigasztaló azt tudni, hogy éppen ilyen – búcsú nélküli – távozást kívántál magadnak. 
Méltósággal, szabadon, kiszolgáltatottságtól mentesen élted le az életedet, és így 
szerettél volna távozni is. Ez a kiváltság megadatott neked.
Amikor a barátok, a tanítványok és a magyar kriminológusok közössége nevében 
búcsúzom tőled, akkor tudomásul kell vennem, hogy már nem neked szólok, hanem 
rólad kell beszélnem. Megpróbálom. De nagyon nehéz a feladat, hiszen annyira 
gazdag – időnként kemény és küzdelmes, de – emberi és szakmai értelemben 
egyaránt eredményes, sikeres életút áll mögötted, hogy azt lehetetlen néhány 
búcsúzú mondatban felidézni.
Mindenki tudta rólad, hogy  jellemedet kemény, székely fából faragták. Egész 
életedben következetesen hű maradtál az általad kiválasztott erkölcsi, politikai 
értékekhez. Bár szüleid kadétiskolába, majd a marosvásárhelyi református 
kollégiumba írattak be, mégis forradalmár és ateista fiatalember vált belőled. Amikor 
47-ben áttelepültél Magyarországra, hivatásos katonaként folytattad ugyan, de 50-
ben már azért kellett távoznod a honvédségtől, mert nem voltál hajlandó bajtársad 
ellen vallani. Jellemedből és világnézetedből szinte törvényszerűen következett az, 
hogy az 56-os forradalom első napjaiban újra katona, a nemzetőrség egyik 
parancsnoka lettél. A megtorlások idején megfosztottak ugyan a szabadságodtól, de 
baloldali, liberális demokrata elkötelezettséged három év fogva tartás után is 
megőrizted. 
Kortársaidtól tudom, hogy már hallgatóként a büntetőjog tudományának nagy 
ígéreteként tartottak számon. Demonstrátorként vezettél érdekes szemináriumokat 
és tartottál kitűnő előadásokat. Miután azonban kivívtad a kollégák és a hallgatók 
elismerését, a szakmai féltékenység és a politikai óvatosság áldozata lettél. Óriási 
vesztesége az ELTE jogi karának, hogy – a másik nagy  ígérethez, Viski Lászlóhoz 
hasonlóan – sohasem válhattál a számodra oly  kedves alma mater tanárává.1 
Egyszer elmondtad, hogy ez a sebhely mindig sajgott a lelkedben. 
Hálásak lehetünk a sorsnak, hogy az akadémia Állam- és Jogtudományi Intézetének 
akkori vezetője felismerte képességeidet, az intézetbe invitált, és amikor 59-ben 
szabadon bocsátottak, megint csak szívesen látott az ottani közösségben. Nem is 
akármilyen közösség volt az. Ma is jól emlékeszem arra, hogy az 1970-es évek 
elején már akkor jókedvem támadt, amikor felszálltam a Várba induló buszra, hiszen 

1

1

1 Viski László (1929-1977) egyetemi tanulmányait az ELTE-n végezte. 1952-ben az MTA Állam- és 
Jogtudományi Intézetnek munkatársa lett. Fő kutatási területe a közlekedési büntetőjog volt, de jelentős elméleti, 
gyakorlati és oktatói munkát végzett a kriminalisztika területén is. Később tudományos főmunkatársként 
dolgozott az Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézetben, c. egyetemi tanár lett az ELTE-n, 1971-ben 
szerezte meg az állam- és jogtudomány doktora fokozatot. A büntetőjog és a kriminalisztika nemzetközi hírű 
művelője volt, megválasztották a Nemzetközi Büntetőjogi Társaság főtitkárhelyettesének. Fő művei: 
Szándékosság és társadalomra veszélyesség (Bp., 1959); Közlekedési büntetőjog (Bp., 1974); 
Kriminálszociológia és közlekedési bűncselekmények (Bp., 1975).



az intézetben veled meg Viski Lacival, Vermes Miklóssal,2  Wiener Imrével3  és 
Horváth Tiborral találkozhattam. Pedig te, Andris és Laci zsémbes mesterek voltatok. 
Miklós ugyan megértőbbnek bizonyult, mégis szorongtam mindegyikőtök szakmai 
igényességétől, és meg akartam felelni elvárásaitoknak. A látogatások után zsenge 
írásaimat újrafogalmaztam, feldolgoztam az általatok ajánlott újabb  és még újabb 
irodalmat. Aztán boldog voltam, amik „jóváhagytatok”egy-egy elkészült tanulmányt. 
Persze nem csak én köszönhettem sokat ennek a közösségnek, hanem az egész 
szakma. Hiszen a várbeli intézet büntetőjogi és kriminológiai osztálya – hosszú időn 
keresztül minden egyetemtől távol – a tudományág hazai fejlesztésének a motorjává 
vált. Tanúja voltam annak, hogy ti öten egymás között úgy folytattatok igen kemény 
szakmai vitákat, hogy közben az alkotói szuverenitást kölcsönösen tiszteletben 
tartottátok, barátként szerettétek és tiszteltétek egymást. Ennek a közösségnek a 
légköre az egész szakmára kisugárzott, és nyitott volt a következő generáció 
számára is.
Az l970-es években – Viski Laci tragikus és Vermes Miklós korai halála után – rád 
maradt a kormányosi szerep. Méltó módon őrizted az intézeti közösség örökségét. 
Sorsod úgy alakult, hogy régi barátaidtól megfosztva éppen ez idő tájt jutottál el 
kriminológusi pályád legtermékenyebb időszakába.
A büntetőjog tudományát szinte a pályád elejét társadalomtudományként művelted. 
Olvastál, feldolgoztál, idéztél filozófiai, szociológiai, történettudományi műveket. 
Elsősorban mégis büntetőjogászként váltál a magyar kriminológia XX. századi 
úttörőjévé. A kriminológia újjászületésének nyitányaként tartjuk számon az 1961-ben 
megjelent, „A fiatalkorúak és a büntetőjog” című munkádat.  Ettől kezdve pályád 
végéig azoknak a kriminológusoknak az egyike – vagy még inkább egyetlen 
képviselője – voltál, akik pontosan használták és történelmi szemléletben 
alkalmazták a büntetőjogi dogmatika fogalom- és elvi rendszerét. Ezzel a 
szemlélettel egyszer konfliktusba is kerültél saját közeli kollegáiddal. A  „Bűnözés – 
ember – társadalom” című munkádat olvasva a hazai kriminológia néhány 
képviselője úgy érezte, hogy megfosztottad őket kutatásuk tárgyától, és hogy a 
kriminológiát ezek után már csak büntetőjogként, kriminálpszichológiaként és 
kriminálszociológiaként lehetne művelni.4  Pedig az általad alkotott zárt logikai 
rendszer máig meghatározó struktúrába foglalta a bűnözés mint társadalmi jelenség, 
a bűncselekmény mint egyedi, egyszeri és megismételhetetlen jelenség 
vizsgálatának, megítélésének és kezelésének kérdését. „Bumerángból – írtad 
valamivel később – semmilyen ráolvasással és varázslattal nem lehet légvédelmi 
rakéta. A kriminológiának fel kell ismernie, hogy a büntetőjog legfőbb feladata nem 
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2 Vermes Miklós (1914-1984) az Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet egykori önálló 
csoportvezetője, legfőbb ügyészségi főtanácsos, az MTA Állam-és Jogtudományi Intézetének főmunkatársa, az 
állam-és jogtudományok kandidátusa, c. egyetemi docens, a Magyar Kriminológiai Társaság elnökhelyettese, a 
Nemzetközi Kriminológiai Társaság Tudományos Tanácsának tagja. Fő műve: A kriminológia alapkérdései. Bp., 
1971. 

3 Wiener A. Imre (1935-2008) az állam- és jogtudományok doktora, az MTA Állam és Jogtudományi Intézete 
Büntetőjogi osztályának vezetője, később igazgatóhelyettese volt. Az ELTE Állam-és Jogtudományi Kar 
Büntetőjogi tanszékén tanított, 1996-2000 között tanszékvezetőként. Megválasztották az AIDP Magyar 
Szekciójának vezetőjének és az AIDP helyettes főtitkárának. Fő művei a nemzetközi büntetőjog tárgykörében 
jelentek meg.

4 Szabó András: Bűnözés – ember – társadalom. Bp., 1980.



lehet a bűnözés létrejöttének megelőzése.”5 Akkor nem volt könnyű téged követni, de 
azóta rájöttünk, hogy a kriminológia trónfosztása helyett máig tartó, stabil kereteket 
teremtettél a legkorszerűbb  társadalomkutatás, bűnmegelőzés és kriminálpolitika 
számára. Az általad akkor szenvedélyes vitákban is képviselt elvek alapján mára már 
akár békés egymás mellett élésben is működhetnének együtt a jogdogmatikai és a 
társadalomtudományi szemléletű bűnügyi tudományok művelői. Te azonban csak 
rávilágíthattál a járható útra, többet nem tehettél. Munkásságod, benne a máig 
példaértékű módszertannal folytatott, a bűnözés társadalmi, gazdasági 
összefüggéseit feltáró empirikus, sőt nemzetközi kutatócsoportban végzett 
összehasonlító, elemző, tehát a szó szoros értelmében vett kriminológiai kutatásaid 
most is bizonyságul szolgálhatnának arra, hogy a jogot csak a valósággal együtt 
fedezhetjük fel. Nagy kár, hogy a szemléleted azóta sem vált általánossá a bűnügyi 
tudományokban.
Később, már alkotmánybírói minőségedben konfliktusba kerültél a büntetőjogi 
dogmatika képviselőivel is. Te vezetted be ugyanis az Alkotmánybíróság 
határozataiban megjelenő „alkotmányos büntetőjog” fogalmát. Válaszul a 
büntetőtudományok szinte valamennyi neves képviselője szinte minden szakmai 
fórumon kifejezte aggodalmát a felett, hogy az Alkotmánybíróság megsértette a 
büntetőjog-dogmatika szuverenitását és ezzel veszélyezteti a jogbiztonságot. 
Szerinted viszont az Alkotmány alapértékeire tekintettel értelmezett és alkalmazott 
büntetőjogi normák nem gyengítik, hanem ellenkezőleg, erősítik a jogállami 
büntetőpolitika fejlődést. Teszik ezt oly módon, hogy  az e szellemben született 
alkotmánybírósági határozatok nem a láthatatlan alkotmány tartományába kerültek,  
de nem is veszélyeztették a jogbiztonságot.6 
 Hosszú kutatói pályádon következetesen szuverén módon gondolkodó, alkotó 
ember voltál. Történelmileg jelentős pillanatokban is vállaltad és élvezted a 
szenvedélyes és termékeny vitákat. Így például a rendszerváltás idején az Ellenzéki 
Kerekasztal büntetőjogi bizottságában, amelynek elnöke voltál. 
A Magyar Kriminológiai Társaság üléseit elnökként és gyakori előadóként szakmai 
kérdéseiddel, néha provokáló, de soha nem bántó megjegyzéseiddel, ízes 
anekdotáiddal minden jelenlévő számára emlékezetessé tetted. Úgy láttuk, hogy 
otthon érezted magad közösségünkben, különösen az általad kezdeményezett 
vándorgyűléseken. 
Elegáns úrként mondtad el szakmailag tartalmas köszöntőidet az 54 országot 
képviselő 1300 kr iminológus je lenlétében az 1994-es kr iminológiai 
világkongresszuson, és a nemzetközi szemináriumokon is, így Budapesten és több 
alkalommal Miskolcon. 
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5 Szabó András: A társadalmi beilleszkedési zavarok és a bűnmegelőzés. In: A büntetőjog reformja. Bp., 1992. 
324-325.o.

6 Az alkotmányos büntetőjog funkcióját - leghűségesebb munkatársad, Palánkai Krisztina értelmezése szerint - 
csak a hatályos büntetőjog szabályainak teljes tiszteletével töltheti be. („Azonban vannak olyan kérdések, 
amelyek ’belűről’ nem válaszolhatóak meg, a rendszerből ki kell lépni. Ebből a szempontból az alkotmányos 
büntetőjog terminológiája annak idején számomra „felszabadító” hatású volt. Segített felismerni az állam 
büntető hatalmának jogi természetét,  jogrendszeri alapjainak meghatározó elemeit, az állam büntető hatalmát 
pozitív jogban öntő törvényhozó, a büntető, a büntető hatalmat a pozitív jog alapján gyakorló jogalkalmazó 
alkotmányos korlátait és alkotmányos kötelezettségeit.” Palánkai Tiborné: Alkotmányos büntetőjog. Néhány 
gondolat az Alkotmánybíróság büntető igazságszolgáltatást érintő határozatairól. In Tanulmányok Szabó András 
70. születésnapjára. Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 1998. 22. o.)



A belőled áradó eredeti szakmai gondolatok igényes gazdagsága, a humánum, a 
mindig előbukkanó derű és humor tett téged tekintélyes tudóssá és szeretetreméltó 
baráttá itthon és külföldön egyaránt. 
Néhány éve, amikor azt észlelted, hogy fizikai erőd már fogytán van, fokozatosan, 
méltósággal vonultál vissza a közéleti szerepléstől. Szomorúan tapasztaltuk, hogy a 
mi szakmai közösségünket is ritkábban és rövidebb  időre tiszteled meg jelenléteddel. 
A kapcsolat azonban végig megmaradt, és e közösség tudta, érezte, hogy az örökös 
elnök vigyázó és szeretve féltő tekintete rajta marad. 
Szenvedélyes emberként gyengéden, szemérmesen voltál képes ragaszkodni és 
szeretni másokat. Tanúsíthatja ezt Márta asszony, három felnőtté cseperedett 
gyermeked és sok unokád, a közeli barátok, mindazok, akik élvezhették odaadó 
gondoskodásodat. „Angyalom!”, szólítottad meg azt, akihez érzelmileg kötődtél. És 
ennek a szónak az alkalomhoz illően sokféle hangsúlya, üzenete volt. Nagyon ritkán 
egy kérést vezetett be, máskor elismerést vagy éppen csodálkozó megrovást fejezett 
ki.
Fájó a búcsú valamennyiünk számára. 
Most arra gondolok, hogy mit is üzentél volna nekünk, akik most koporsód körül 
állunk, ha megtehetted volna. Talán e versnek néhány sorát?

„ jó volna lenni még talán de 
mit tegyek ha nem lehet

a szótáradba írj be s néha
lapozz föl engem és leszek”7

Ígérjük, így lesz.
Nyugodj békével!
Emlékedet és tanításaidat szeretettel, gondosan fogjuk őrizni.

2011. 8. 26.

Gönczöl Katalin
a Magyar Kriminológiai Társaság elnöke
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7 Baka István: A szavak.


