
A  rablás makrotársadalmi okai

Mára világossá vált, hogy a magyar gazdaság csak akkor érhet el tartós ered
ményeket, ha folytatódik és kiteljesedik a húsz éve megkezdett reform. Annál is 
inkább, mert a gazdaságban kiéleződött ellentmondások részben okozói, részben 
következményei a társadalmi viszonyokban, a politikai intézményrendszer műkö
désében mutatkozó zavaroknak. A  közvélemény ezeket az ellentmondásokat tük
rözi, a lakosság elégedetlen a gazdasági és társadalmi fejlődés megtorpanása, a 
nehézségek megszaporodása miatt.1

Társadalmunk majd minden területén sűrűsödnek a válságjelenségek. Gaz- 
dasági-termelési struktúránk elavult, korszerűtlen. Ennek következtében hozzá 
kell edződnünk olyan — korábban elképzelhetetlen — fogalmakhoz, mint eladó
sodás, munkanélküliség, infláció, csökkenő életszínvonal.2 Oktatási-művelődési 
rendszerünk a megújítási kísérletek ellenére sem kielégítő. Terjed a piacképes, el
adható, de kevéssé értékes művek aránya. Tudományos életünk anyagi és erköl
csi szempontból is háttérbe szorult, eredményeink hasznosítása csökkent.3 S az 
1956 utáni évtizedben létrejött nemzeti egység, a politikai intézményrendszerrel 
együtt — immár több oldalról is megfogalmazottan — megújításra vár.4

A  társadalom ilyen átalakuló időszakában különösen fontos, hogy saját te
rületünkön, a bűnözés vonatkozásában olyan kutatásokat végezzünk, amelyek e 
jelenségek alakulását össztársadalmi összefüggésben vizsgálják. Látnunk kell, 
hogy nem elszigetelt jelenség társadalmunkban a nem kriminális jellegű deviáns 
magatartásúak körének bővülése és nem az a bűnözés terjedése és veszélyesebbe 
válása sem.

A  nem túl szívderítő diagnózis helytállóságát plasztikusan szemlélteti az el
múlt évtized devianciákra vonatkozó statisztikai adatainak bemutatása is.5 A  be
fejezett öngyilkosságok száma 1977 és 1981 között 4292-ről 4880-ra emelkedett, 
ez 100 000 lakosra vetítve 40,3-ról 45,6-re való növekedést jelent. Ha pl. 100 fo
kos égetett szeszben fejezzük ki az egy főre jutó alkoholfogyasztást, akkor az 
ugyanebben az időszakban 4,62 literről 4,97-re emelkedett. Ebből az adatból ki
indulva 1981-ben közel 300 000 alkoholista volt Magyarországon. Ezer emberből 
pedig több mint 110-et tartanak nyilván a hazai ideggondozókban. Egyes becslé
sek szerint a lakosság mintegy 40%-a küzd valamilyen szinten mentális zavarok
kal (pl. neurózissal, depresszióval) Magyarországon.

1 Az MSZMP Országos Értekezletének állásfoglalása. Népszabadság, 1988. május 23. Melléklet
3. o.

2 Vö. Antal L. — Bokros L. — Csillag I.—Lengyel L. — Matolcsy Gy.: Fordulat és reform. Közgaz
dasági Szemle, 1987. június. 642-664. o.

3 Hankiss E.: Társadalmi csapdák — Diagnózisok. Magvető Kiadó. Budapest, 1983.; Érték és 
kultúra. Mozgó Világ 1988. január. 53 — 58. o.

4 Vö. Gyurkó L.: A  magyarországi szocializmus válsága. Valóság, 1988. március 12—26. o.; Biha
ri M.: Reform és demokrácia. M TA Szociológiai Kutató Intézete. Budapest, 1987.

5 A  nem bűnözésre vonatkozó adatok forrása: Társadalmi beilleszkedési zavarok Magyarorszá
gon. Kossuth Könyvkiadó. Budapest, 1986. 27., 37—38., 44—46., 49. o.
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A  jövő perspektívájából alapvető jelentőségű, hogy mekkora azoknak a gye
rekeknek az aránya, akik veszélyeztetett helyzetben nevelkednek. Tapasztalati 
tény — s ezt kutatások sora igazolta —, hogy a deviáns magatartású felnőttek 
utánpótlását ők adják. Számszerű értéket csak 1980 és 1982 közötti időszak ala
kulásáról tudok. Ekkor a veszélyeztetett kiskorúak száma 94 171-ről 120 885-re 
nőtt, ez 28,3%-os emelkedést takar. A  szakemberek a háromszázezres, félmilliós 
számot sem tartják életidegennek.

A  nyolcvanas évek hazai bűnözésének alakulásában is meglehetősen felerő
södtek a negatív tendenciák. Különösen igaz ez a már több oldalról is vizsgálat 
alá vehető 1982— 1986 közötti időszakra. Ebben az ötéves periódusban az ismert
té vált közvádas bűncselekmények száma 30,6%-kal (139 519-ről 182 223-ra) 
emelkedett, úgy, hogy ezen belül leginkább a társadalomra nagy veszélyt jelentő 
bűntettek aránya nőtt 29,4%-ról 32,7%-ra.6

Az elkövetők számának bővülése azonban nem követte a bűncselekmények 
számának emelkedését. M íg 1982-ben 77 174 elkövetőt tartott számon az egysé
ges rendőrségi-ügyészségi statisztika, addig 1986-ban 93 176-ot. Ez még a 20%-os 
növekedési ütemet sem éri el, ami összevetve a bűncselekményi szám 30%-os 
emelkedésével, az elkövetői kör kriminogénebbé válására utal. Ugyancsak erre 
lehet gondolni abból, hogy a bűntettek aránya 34,0%-ról 35,1%-ra, a visszaesőké 
14,7%-ról 15,8%-ra, a veszélyes bűnözők aránya 2,2%-ról 3,1%-ra, a különösen ve
szélyes bűnözőké pedig 0,9%-ról 1,3%-ra emelkedett.

Az itt közölt adatokkal összefüggésben a szakirodalom többször is megpen
dítette, hogy egyre szignifikánsabb jelei mutatkoznak a magyarországi szervezett 
bűnözés kialakulásának.7 S akkor még nem is szóltunk a szinte teljesen látens 
módon, de mégis jó l érezhetően terjedő korrupcióról, továbbá a vagyon elleni, 
különösen a személyi tulajdon elleni bűncselekmények egyre növekvő számáról, 
s az e körben is észlelhető látenciáról, valamint a felderítetlen tettesek növekvő 
arányáról.8

A  bűncselekmények számának növekedése és a bűnöző kör veszélyesebbé 
válásának mintegy a metszéspontjában található a rablás. Az 1982-ben jegyzett 
1117 rablásból 1986-ra 1607 lett. Ez a 43,8%-os emelkedés nagy jelentőségű. 
A  bűncselekmény elkövetői között egyre nő azok aránya, akik kifejezetten rab
lásból, kifosztásból, üzletszerű kéjelgésből biztosítják részben vagy egészben 
megélhetésüket9.

A  rablások alakulása egyébként igen érzékeny barométere a társadalmi
gazdasági változásoknak. A  nemzetközi szakirodalom erős korrelációt állapított 
meg e bűncselekmény számának alakulása és a gazdasági helyzet változása kö
zött.10 Ezért érzem jelen körülményeink között aktuálisnak e kiemelkedően sú
lyos, a közrendre, az állampolgárok biztonságérzetére alapvetően kiható erősza
kos bűncselekmények részletekbe menő vizsgálatát.

Mivel a rablás tipikusan nagyvárosi bűncselekmény, és a társadalmi-gazda- 
sági változások is a fővárosban mutatkoznak meg a legmarkánsabban, ezért a bu
dapesti rablási helyzet alakulásán keresztül kísérlem meg feltárni azokat a mak- 
rotársadalmi tényezőket, amelyek — természetesen nem egy az egyben, hanem 
közvetetten hatva bizonyos oksági láncok beindításával — meghatározzák a rab
lások számának alakulását. Ehhez egy közel 100 éves idősort használok, mely a

6 A  statisztikai adatok a budapesti csendőrség és államrendőrség éves jelentéseiből, illetőleg az 
egységes rendőrségi-ügyészségi statisztika évkönyveiből származnak. A  táblázatot Sziki Lajos készí
tette.

7 Vö. Dános V.: A  szervezett bűnözés néhány elméleti kérdése .. . Magyar Jog, 1988. január. 
18-24. o.

8 Vö. Kránitz M.: A  korrupciós bűnözés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1988.
9 Nyíri S.: A bűnözés új tendenciái és okai. Kriminológiai Közlemények 8. 1985. 33. o.
10 Pusztai L.: Gazdasági ciklus és bűnözés. Belügyi Szemle, 1987. augusztus. 36—37. o.
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rablás miatt indított és befejezett nyomozások számát tartalmazza 1890-től
1986-ig, valamint — ezt kiegészítendő figyelemmel kísérhetjük a táblázatban — a 
fővárosban 1969-től elkövetett rablások alakulását is.

Az adatpárokat — viszonyszámaikkal együtt — nem csupán a statisztika 
módszereivel kívánom elemezni. A  büntetőjog, a szociológia, a közgazdaság és a 
társadalomlélektan tudományának eredményeit felhasználva szükségesnek tar
tom összevetni a statisztikai módszerrel nyert információkat az adott korszak tár
sadalmi-történeti változásaival. Hiszen a rablásra ható makrotársadalmi ténye
zők, illetve azok változásai, csupán egyik szeletét (oksági hátterét) képezik e 
bűncselekmény etiológiájának.

A rablás fogalma és statisztikai elemezhetősége

Rablást az követ el, aki úgy vesz el mástól idegen dolgot, hogy a megszerzéséért 
erőszakot vagy élet, illetve testi épség ellen közvetlen fenyegetést használ. Rablás 
az is, ha a tettes a jogtalan eltulajdonításért valakit öntudatlan vagy védekezésre 
képtelen állapotba helyez, vagy ha a tetten ért tolvaj a dolog megtartásáért erő
szakot, illetve élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz — szö
gezi le a hatályos Btk. 321. §-a.

A  rablás jogdogmatikai helyzete szerint trichotom jellegű. Célja alapján va
gyon elleni bűncselekmény. Alkalmazott eszközeit tekintve az erőszakos bűnözés 
része. A z esetek döntő többségében pedig a közterületi elkövetés és a bűncselek
mény súlya miatt közvetlenüll támadja az állampolgárok közrendbe, közbizton
ságba vetett hitét.

A  rablás jogtörténetileg a római jogban a legkasszikusabb vagyon elleni 
bűncselekményből, a lopásból fejlődött ki és vált elkülönült, az állam büntetőha
talma által üldözendő társadalomra veszélyes cselekménnyé.11 Ugyanez a jogtör
téneti fejlődés megismétlődött a magyar jogban is. A  Csemegi kódexben közvet
lenül a lopás után, a zsarolással egy egységben került megfogalmazásra a rablás
— melytől a fenyegetés súlya és közvetlensége miatt különült el idővel. A  rablás 
még az önbíráskodással és a kifosztással (markecolással) áll szoros kapcsolat
ban.12 Az önbíráskodástól az igényérvényesítés módjának jogtalansága választja 
el, a kifosztáshoz pedig az szükségeltetik, hogy az öntudatlan állapotba helyezés 
lerészegítéssel történjék, a védekezésképtelenséget pedig a tettes az általa már 
más bűncselekmény során elkövetett erőszakkal, illetve fenyegetéssel érje el.

A  rablás alaptényállása — mely a statisztikai mintavételek összevethetőségét 
meghatározza — figyelembe véve az 1950. évi BHÖ-t, az 1961-es és a hatályos 
Btk. rendelkezéseit — megszületése óta gyakorlatilag változatlan maradt. A  fe
nyegetés fogalma módosult kissé, de nem alapvetően. A  rablás vonatkozásában 
csupán a minősített esetek értelmezése, valamint a kiszabható büntetési nem és 
mérték változott. így a rablás dinamikájára vonatkozó statisztikai adatok — fi
gyelembe véve bizonyos jogszabályi, illetve bírói megítélésbeli változásokat is — 
a vizsgált 100 év során egymással sorba állíthatóak.13

A  tényleges elemzés előtt szükségesnek tartok néhány körülményt kiemelni. 
Az elemzés ún. összrablási nyomozati adatokra épül. Egyrészt azért, hogy a sta
tisztikai összehasonlítás a nyomozási számokról az elkövetési számokra való át-

11 Edvi Illés K.: A  büntető törvénykönyv magyarázata III. kötet. Révai testvérek. Budapest, 
1894. 90—91. o.

12 Viszokay L .: A  rablás, a kifosztás és a zsarolás szabályozása a Btk.-bán. Magyar Jog, 1983. au
gusztus. 733—739. o .; Csalay A.: A  rablás és az önbíráskodás elhatárolási kérdései. Belügyi Szemle, 
1988. január. 15—21. o.

13 Csalay A.: A  rablás kódexszintű szabályozásának fejlődése Magyarországon. Magyar Jog, 
1987. október. 886-891. o.
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téréssel ne szenvedjen csorbát, másrészt azért, mert a társadalmi tulajdon elleni 
rablásokra vonatkozó adatokat csupán 1955 óta gyűjtik, hisz jogilag ekkor külö
nítették el az ilyen jellegű bűncselekményeket.

A z 1955 és 1984 között elkövetett társadalmi tulajdon elleni rablás miatt le
folytatott nyomozások számát, ha ötéves átlagszámokban fejezzük ki, akkor 
100 000 főre vetítve a nyomozási szám 0,1 és 0,5 közötti értéket mutat. A  társa
dalmi tulajdon elleni rablások aránya az összrabláson belül nem tekinthető jelen
tősnek. Az elmúlt 15 évben csökkenő tendenciát tapasztalhatunk e vonatkozás
ban. M íg 1970 és 1974 között az összrablás számából 4,7% volt a részesedése, 
addig a következő öt év átlagszáma már csak 2,0%, 1980 és 1984 között pedig 
mindössze 1,4%.

A  társadalmi tulajdon ellen irányuló rablások száma csekély és csökkenő 
arányú. Ez annak tudható be, hogy az ilyen jellegű cselekmények végrehajtása és 
megszervezése lényegesen nagyobb előkészületet igényel, mint a személyi tulaj
don elleni rablótámadás. Nem beszélve arról, hogy a társadalmi tulajdon elleni 
rablás esetében az elkövetőnek a védekezési hajlandóság magasabb fokával kell 
számolnia, és a tett utáni „lebukás” esélye is nagyobb.

Ugyanakkor látnunk kell, hogy e bűncselekmény veszélyessége nem a rablá
son belüli arányától, hanem a végrehajtás körülményeinek sajátosságaitól és az 
eltérő nagyságrendű eredménytől függ. A  társadalmi tulajdon elleni rablásokat 
többnyire posták, pénzintézetek, üzemanyagtöltő állomások dolgozói ellen, illet
ve pénzszállítókkal szemben követik el. A  végrehajtás egyre gátlástalanabb mó
don lőfegyverrel, gázpisztollyal, álarcban történik, ezért e bűncselekmények ve
szélyesebbek, mint a személyi tulajdon elleni rablások.14

Az ilyen bűncselekmények nyomán fellépő kár is többszöröse a személyi tu
lajdon elleni rablások során keletkező veszteségnek. 1975 és 1984 között a szemé
lyi tulajdon elleni rablások éves átlagkára bűncselekményenként 4267 forint volt. 
Ugyanez a társadalmi tulajdon elleni rablás esetében már 14 180 forint. Végül, de 
nem utolsósorban az ilyen jellegű rablások helyszínük és jelentőségük miatt na
gyobb nyilvánosságot kapnak, ezért a közbiztonság stabilitásába vetett állampol
gári bizalom megingatására is fokozottabban képesek.

Fontos metodikai kérdés még, hogy tudjuk: a rablások és a miattuk lefolyta
tott nyomozások száma egy-egy évben eltér. Az egyik évben elkövetett rablás 
mint befejezett, lezárt nyomozati adat a következő évben bukkan fel. Ez teszi 
szükségessé, hogy bizonyos — általában éves — csúsztatással vessük össze a két 
statisztikai adatsort. A  rablási nyomozások száma az elmúlt 100 esztendőben 12 
és 907 között mozgott. Ha átlagoljuk az adatokat, évi 184 nyomozást kapunk. 
1969 és 1986 között az éves rablási-elkövetési szám alsó értéke 120, felső értéke 
704. 1970 és 1984 között pedig az éves átlagos rablási szám: 257 volt.

A  két számsor nagymérvű eltérése a rablások miatt lefolytatott nyomozások 
javára magyarázatot igényel. Feltételezem, hogy e szempontból az igazságügyi 
szervek által alkalmazott szigorúbb jogdogmatikai megítélés — nevezetesen, 
hogy milyen cselekményt minősítenek valóban rablásnak — tekinthető a legfon
tosabb módosító tényezőnek.

A rablás dinamikájára ható társadalmi-gazdasági tényezők

A z elmúlt majd 100 év alatt igen változatosan alakult a rablás sorsa. A  vizsgált 
intervallumban egyaránt megtalálhatók a fokozatos vagy éppen meredek növeke
dés, illetőleg a csökkenés szakaszai. A  nyomozati számok hosszú időn keresztül

14 Bakóczi A.: Az erőszakos bűnözésről. Belügyi Szemle, 1987. szeptember. 9. o.
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ingadoztak, de előfordult a nyomozások számának hirtelen kiugrása mind pozi
tív, mind negatív irányba. E szeszélyes változások sosem történtek a társadalmi 
környezettől függetlenül.

Hazánk történelme nem csekély mértékben determinálta ezeket a mozgáso
kat. Ez egész természetes, ha végiggondoljuk az 1890 és 1986 közötti időszakot: a 
kiegyezést követő békeévet, az első világháborút, a köztársaság, majd a Tanács- 
köztársaság kikiáltását, a fehérterror utáni konszolidációt, a nagy gazdasági vál
ságot, a második világháborút, a koalíciós időket, a személyi kultusz éveit, az el
lenforradalmat követő konszolidációt, végül a hetvenes évek óta tartó gazdasági, 
illetve a nyolcvanas évektől kezdődő társadalmi erózió szakaszait.

I. táblázat

A fővárosban elkövetett rablások, illetve a miattuk lefolytatott 
nyomozások száma 1890 és 1968 között

Év Nyomozások
száma

100 000 
lakosra 
vetítve

Év Nyomozások
száma

100 000 
lakosra 
vetítve

1890 12 2,3 1929 147 11,4
1891 15 2,7 1930 125 9,6
1892 16 2,8 1931 122 9,2
1893 19 3,2 1932 154 11,5
1894 29 4,7 1933 169 12,4
1895 50 7,7 1934 135 9,8
1896 51 7,6 1935 356 25,4
1897 58 8,3 1936 387 27,2
1898 70 9,7 1937 229 21,2
1899 62 8,3 1938 147 13,4
1900 78 10,1 1939 79 7,1
1901 79 10,1 1940 108 9,6
1902 75 9,3 1941 129 8,4
1903 72 8,8 1942 180 12,0
1904 85 10,2 1943 104 8,7
1905 110 12,9 1944 138 8,6
1906 97 11,2 1945 201 12,6
1907 122 13,8 1946 907 58,1
1908 134 14,7 1947 415 26,1
1909 154 17,1 1948 308 19,3
1910 160 16,8 1949 362 22,7
1911 193 19,7 1950 223 13,6
1912 139 13,0 1951 298 17,6
1913 133 12,0 1952 297 17,1
1914 123 10,9 1953 311 17,5
1915 66 5,7 1954 200 11,1
1916 61 5,2 1955 111 6,0
1917 232 5,5 1956 105 5,6
1918 354 30,1 1957 117 6,6
1919 715 61,6 1958 74 4,1
1920 606 52,3 1959 91 5,0
1921 138 12,0 1960 80 4,3
1922 132 11,3 1961 95 5,0
1923 44 3,7 1962 89 4,6
1924 131 10,9 1963 73 3,8
1925 75 6,2 1964 72 3,7
1926 58 4,7 1965 68 3,4
1927 51 4,1 1966 81 4,1
1928 166 13,1 1967 93 4,6

1968 93 4,6
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A  rablás első pregnánsan leírható időszaka Budapesten 1890-től 1911-ig tar
tott. Ekkortájt egyenletesen emelkedik a rablás miatti nyomozások száma. A  fent 
említett 22 év alatt a rablások miatt lefolytatott nyomozások száma a kezdő év 
adatának tizenhatszorosára, a 100 000 főre vetített értéknek pedig kb. 9,5-szörö- 
sére emelkedett. Vagyis megközelítőleg és folyamatosan évi 10%-os növekedés 
jellemezte ezt az időszakot. E kiegyenlített növekedésnek a hátterében többféle 
társadalmi tényező hatott. Ekkor született meg Budapest és szerveződött világvá
rossá. Vált a kiegyezést követően az ország gazdasági-kulturális középpontjává. 
Ugyanebben az időszakban indult meg a kapitalizálódás útján Magyarország, ha 
megkésetten és féloldalasan, a nagyvárosokra korlátozottan is.

Ezzel párhuzamosan jött létre hazánkban egy földet és rendszeres munkaal
kalmat nélkülöző réteg. A  késő középkor e réteget büntette az ún. csavargó, véres 
törvényekkel.15 De nemcsak ők, hanem a szegények széles rétege kereste — az 
iparosítás nyomán keletkező munkaalkalmak révén — a megélhetését. A  társa
dalmi fölemelkedés, de legalább a biztos kenyérkereset reményében e tömeg te
kintélyes része a fővárosba kezdett települni. Itt azonban számos frusztráció érte. 
Sem lakó-, sem munkahely nem állt rendelkezésére kellő mértékben, sokaknak 
nem sikerült az alapvető egzisztenciális létfeltételeket sem megteremteni. Ráadá
sul a korábbi létfeltételeitől elidegenített réteg nehezen tudta elfogadni, interiori
zálni az új életkörülményeket. A z új településforma, az arc nélküli, anonim sze
mélyi környezet és munkarend gyökeresen eltért attól, amit korábban megszo
kott.16

Ugyanakkor a gazdaságilag-társadalmilag utat kereső tömeg nagy részét — 
ha megkésve is — felszívta a főváros egyre inkább kiépülő manufakturális, majd 
nagyüzemi ipara, kereskedelme, közlekedése, illetve szolgáltatási ágai. A  társada
lom politikai-gazdasági átalakulása relatíve stabil környezetben szélsőségek nél
kül ment végbe. A  konszolidáció erős volt, az értékrend koherens, és mindehhez 
pozitív jövőkép társult. Vagyis az a társadalmi változás, amely kitermelte Buda
pesten a rablás szempontjából legnagyobb jelentőséggel bíró perifériára szorult, 
egzisztenciájában bizonytalan, értékeiben zavarodott, perspektívával nem rendel
kező réteget, az később a makrotársadalmi feltételek stabilizálódásával elő is se
gítette e réteg beilleszkedését.

A  vizsgált — majdnem százéves — idősorban az első törést 1912-ben tapasz
talhatjuk. Az addig folyamatosan emelkedő rablási nyomozások száma hirtelen, 
egyik évről a másikra megroppan. Az évi 10%-os növekedés helyébe kb. 25%-os 
csökkenés lép. Ez a lecsökkentett érték stagnál 1914-ig, 1915-ben pedig újabb ra
dikális leértékelődésnek lehetünk tanúi: amikor is két évig az 1911 — 1914-es ér
ték felét jegyezte fel a statisztika mind az abszolút szám, mind pedig a 100 000 la
kosra vetített érték vonatkozásában. A  háttér társadalmi tényezői között egyaránt 
ott találjuk a világháborúra való gazdasági felkészülés teremtette munkaalkalma
kat és a hadseregbe való belépéssel az agresszív ösztönök egy nemzeti-monarchi
kus eszme jegyében legalizált levezetését. Végül a világháború első két évében 
még az is hozzájárult a rablások miatti nyomozások számának csökkenéséhez, 
hogy e bűncselekményben — tettesi oldalról — leginkább érdekelt korosztályok 
túlnyomó része a frontra küldetett.

Idővel persze más irányba fejlődtek az események. A  háború értelmetlensé
ge és hiábavalósága egyre nyilvánvalóbb lett, majd kiegészült a katonai összeom
lással.

A  hatalom működésképtelenné vált, a társadalom szétzilálódott, az Oszt
rák-M agyar Monarchia megszűnt létezni. A  gazdasági élet csődjéhez az érték-

15 Bakóczi A.: Az emberölés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1984. 37. o.
16 Gödöny J.: A  társadalmi-gazdasági fejlődés és a bűnözés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 

Budapest, 1976. 158— 159., 201. o.
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rendszer anarchiája társult. Ilyen körülmények között ugrásszerűen megnőtt a 
rablás szempontjából leginkább releváns emberek rétege, s elszaporodtak a devi
áns magatartásmódok. Mindezek a társadalmi változások hozzájárultak ahhoz, 
hogy 1916-ban és 1917-ben a megelőző két év adatainak ötszörösét regisztrálta a 
statisztikai adatsor.

S ez a hihetetlenül megnövekedett rablási nyomozati szám 1919-ben és 
1920-ban még meg is duplázódott! Ez nem véletlen, 1918 és 1919 volt a legválsá
gosabb és leganarchikusabb év Magyarországon. Tükrözi ezt — a nyomozások 
befejezéséhez szükséges idő miatt természetesen kb. egyéves elcsúszással — a 
rablások számának alakulása is. Hozzá kell tennünk, hogy a Tanácsköztársaság 
és a fehérterror idején már úgy ahogy „üzemelt” az államapparátus. A  közrend 
helyreállítása ekkor nem csupán bűnüldözési, hanem politikai kérdés is volt. Te
hát az 1919-es, 1920-as kiugró értékek mögött nem csupán a rablások számának 
elszaporodását kell látnunk, de azt is, hogy a helyreálló államrend és államappa
rátus megpróbált egy fokozottabb ügyfeldolgozási ritmust felvenni.

1921-ben a rablási nyomozati mutatók értékei hirtelen a korábbi adat 
20%-ára csökkentek le. S innen egészen 1945-ig a rablások miatt lefolytatott nyo
mozások száma és 100 000 főre vetített értéke igen erős ingadozást mutat az 
1910-es érték körül. A  Horthy-rendszer stabilizálódása a társadalmat is konszoli
dálta. Megoldottnak tűnt a politikai hatalom kérdése, kiépült az új államappará
tus, ezen belül az új bűnüldözési és igazságszolgáltatási szervezet is.

A  gazdaság megerősödése szűkítette a rablás tetteseinek bázisát, a bűnüldö
zési apparátus a közrend-közbiztonság helyreállításával behatárolta a rablók le
hetőségeit, a régi értékek visszanyerték fontosságukat, s ezzel a társadalom-lélek
tani környezet pozitív irányba változott. így 1921 és 1927 között a rablások csök
kenő tendenciájáról beszélhetünk. A  gazdasági-társadalmi helyzet rosszabbodása 
1928 és 1934 között az 1925—27-es évekre jellemző értékek háromszorosa körüli 
ingadozást eredményezte.

Az 1932— 1934-es nagy gazdasági válság következtében a nyomozati számok 
1935— 1937-re a két és félszeresére nőttek. A  világválság hatása rontotta az élet- 
biztonság szintjét, növelte a munkanélküliek táborát, sokakat kényszerített csa
vargó, lumpen életformára, illetve terelt deviáns cselekmények elkövetése felé. 
Az egzisztenciális helyzet romlása, az értékrend anarchiája nélkül azonban a 
helyzet nem vált katasztrofálissá. Ónmagában nem emelte tartósan a rablások 
számát. 1938 és 1945 között ugyanis megközelítőleg ismét az 1932-es év adatai 
körül hullámzott a rablások miatt lefolytatott nyomozások száma, illetve a 
100 000 főre vetített értéke. Mindez azt bizonyítja, hogy e bűncselekményt nem 
csupán a gazdaság állapota, s az ebből következő egzisztenciális biztonság szintje 
determinálja, hanem legalább ilyen súllyal befolyásolja az értékrendszer stabili
tása, a politikai közhangulat feszültsége, s nem utolsósorban a lakosság közrend
be vetett hite.

A  második világháborúra való gazdasági felkészülés felszívta a munkanél
küliek tömegét, így apadt a rablási nyomozások száma. Az új világháborúban is
mét csökkent a rablások miatt lefolytatott nyomozások száma. Hogy e csökkenés 
a korábbihoz képest kisebb mérvű volt és főként szeszélyesebben jelentkezett, va
lószínűleg abban keresendő, hogy a II. világháború előtt nem volt a társadalom 
értékrendje és szemlélete stabil, mint a „boldog békeidőkre” támaszkodó I. világ
háború előtt, s ezen túlmenően az új világháború nem teremtette meg azt a nem
zeti egységet, amit a régi 1914— 16-ban még létrehozott. Ez pedig természetszerű
leg visszafogta a háborúkkal „együtt járó” rablási nyomozások számának csökke
nését, amit az ilyenkor bekövetkező gazdasági felfutás, a társadalom potenciáli
san legaktívabb rablóinak frontra vitele, valamint a legális keretek közé szorult 
agresszió levezetésének lehetőségei képesek előidézni.
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A felszabadulás utáni első teljes békeévet, 1946-ot jellemezhetjük a közel 
100 éves idősor legkiemelkedőbb értékével. Ekkor 907 nyomozást folytattak le 
rablás miatt, s ez 100 000 lakosra vetítve 58,1%-ot jelent. Ehhez hasonló értékeket 
csak 1919— 1920-ban regisztrálhattunk. Szembeötlő, hogy a korabeli magyar tár
sadalom mindkét időszakban anómiás állapotban volt. A  politika, a gazdaság, a 
társadalmi értékek rendje, a közhangulat egyszerre élt át — egymást is erősítve
— válságos korszakot.

Azt, hogy a második világháború befejeztével milyen körülmények között 
kezdte meg az ország az életet, aligha kell külön ecsetelni. Az anyagi alapok tel
jes hiánya, az élet szervezetlen, anarchikus jellege, egy összedőlt világ és egy új 
élet reménye kavargott — a mindennapi életben. S ez határozta meg akkoriban a 
társadalmi értékeket, magatartásformákat, illetve azok elfogadottságát. E ténye
zők szinte kitermelték az ún. vetkőztetés korszakát. Sokan az éhségtől űzve, so
kan spekulációs célzattal folyamodtak szükségleteik e deviáns kielégítéséhez. 
A  rablások nagymérvű elszaporodása közbiztonsági kérdésből politikaivá vált, 
így a magas nyomozási szám egyszerre tükrözi a korszak rablási helyzetét és azt, 
hogy a bűnüldözési apparátus erre milyen erővel igyekezett reagálni.

Ezután 1947 és 1955 között a rablás miatt évente lefolytatott nyomozások 
száma folyamatosan és lépcsőzetesen 50-100 esettel csökkent — majd 10 éven ke
resztül! Ez az egyébként igen magas rablási szám — mely évi 415-ről zsugorodott 
111 -re — nem csupán azt jelzi, hogy e mozgás követte a társadalmi rend stabili
zációjának folyamatát, amikor is a szocializmus politikailag és ideológiailag is 
egyeduralkodóvá vált, hanem utal a korabeli büntetőpolitika szigorára is, melyet 
igen jó l jellemez pl. az 1950. évi 24. tvr., mely a társadalmi tulajdon elleni rablás 
esetében előírta a feljelentési kötelezettséget is.

1955-től egészen 1968-ig a rablások miatti nyomozások száma, illetve a 
100 000 főre vetített aránya évi 95 eset és 5,0 körüli érték közelében stagnált. Ez 
pedig az 1958-as, az 1915 — 1916-os és az 1923 — 1927-es gyakorisági értékekkel 
esik egybe! Az itt jelzett alacsony rablási értékek igen erős társadalmi kiegyensú
lyozottságról tanúskodnak. Az ország ekkor már túljutott a személyi kultusz idő
szakán, az erőszakos szövetkezetesítésen, 1956-on. Létrejött a társadalmi köz- 
megegyezés. Az olyan kifejezések helyébe, hogy pl. „az osztályharc folyamatosan 
élesedik” , „a nemzetközi helyzet fokozódik” , az „aki nincs ellenünk, az velünk 
van” jelszava került. E tények társadalom-lélektani hatását nem lehet lebecsülni. 
Ráadásul az ötvenes évek vége jelentős életszínvonalbeli javulást is fel tudott 
mutatni, a gazdaság pedig a hatvanas években tartani tudta a lépést. S ez nem 
csupán a jelenre hatott pozitívan, a jövő is perspektívával bírt.

A  büntetőpolitika is liberalizálódni kezdett. Első lépésként megszűnt a társa
dalmi tulajdon elleni rablás önálló nevesített bűncselekményi alakzat lenni. 
Majd megszűnt az előkészületre vonatkozó feljelentési kötelezettség és a felbujtó 
üldözése is. Végre a bűnözés, mint társadalmi tömegjelenség is kezdett a helyére 
kerülni, elvesztette osztályellenes minősítését. Ezen hatások együttese, illetve ere
dőjük okozta a rablások, illetve a miattuk lefolytatott nyomozások korábbinál lé
nyegesen alacsonyabb szinten való stagnálását.

1969-ben a rablások miatt lefolytatott nyomozások számának és 100 000 fő
re vetített értékének mintegy 25%-os növekedését figyelhetjük meg. Azután folya
matos emelkedést észlelhetünk enyhe ingadozással kiegészítve. A  növekedés üte
me évi 5-10% körüli. 1979-től kezdve azonban felgyorsul a növekedés üteme. M íg 
korábban 1969-től 1978-ig a gyakorisági mutató tíz év alatt 7,0-ről 11,4-re emel
kedett, addig 1979 és 1986 között, vagyis nyolc év alatt 15,1-ről 35,3-ra, az előző 
évtized majd kétszeresére. A  trend a jelenlegi erős növekedés folytatódását sejte
ti. Az 1969— 1979 közti korszakot már nem jellemezte gazdasági prosperitás.
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A  termelés szerkezete elmaradt a követelményektől, ugyanakkor csökkent a tár
sadalom erkölcsi-politikai stabilitása. Egyre nyilvánvalóbb lett, hogy a szocializ
mus keretei között is újratermelődnek azok a társadalmi feszültségek, amelyek 
megszűnésére sokan számítottak. E felismerésben jelentős szerepet játszottak a 
társadalomtudományok, s ezek sorában az önálló tudománnyá váló kriminoló
gia.

II. táblázat

A fővárosban elkövetett rablások, illetve a miattuk 
lefolytatott nyomozások száma 1969 és 1986 között

Év rablások
száma

nyomozások
száma

100 000 
lakosra jutó 

rablás

100 000 
lakosra jutó 
nyomozás

1969 120 137 6,0 7,0
1970 135 141 6,7 7,2
1971 138 163 6,8 8,3
1972 139 174 6,8 8,8
1973 142 164 6,9 8,0
1974 193 228 9,4 8,5
1975 170 209 8,2 10,1
1976 225 250 10,8 12,0
1977 182 237 8,7 11,3
1978 182 238 8,7 11,4
1979 228 313 11,0 15,1
1980 315 398 15,2 19,3
1981 355 440 17,2 21,3
1982 313 394 15,1 19,0
1983 427 509 20,6 24,6
1984 704 853 33,9 41,3
1985 570 721 27,6 34,7
1986 564 732 27,2 35,3

1968-ban bevezették a gazdaságirányítás akkorra már meglehetősen aktuá
lissá vált reformját. De ez nem terjedt ki a gazdaság egész szerkezetére, a társa
dalmi szintű reformok pedig elmaradtak. 1972-ben ez a féloldalasra sikeredett 
gazdasági átalakítás is megtorpant. Visszarendeződtek a korábbi állapotok. Mi 
több, ebben az időszakban indultak meg a világgazdaságban azok a folyamatok 
(pl. az alapanyagok árának csökkenése, a termékszerkezet-váltás stb.), melyekre 
nem sikerült időben és adekvát módon reagálni.

E tényezők 1979-ig csak a makrogazdaságban éreztették hatásukat. A  lakos
sági szféra — többnyire hitelekből finanszírozott — életszínvonal-emelkedése 
először 1979-ben tört meg igen drasztikusan. Az áremelkedések újdonságként ha
tottak, az embereket megrázta az infláció. S mivel mindezek a jelenségek a legin
kább hátrányos helyzetben lévőket sújtották, egy fejletlen szociálpolitikai intéz
ményrendszer közepette egyre bővülő mértékben kezd újratermelődni a rablás 
szempontjából leginkább releváns, társadalmilag marginális helyzetben lévő ré
teg. Az ide tartozók pedig nem csupán szociális létbizonytalanságuk miatt veszé
lyesek a közrendre, hanem deviánsnak mondható értékrendjük miatt is.

Itt kell megjegyezni, hogy a hatvanas években meghirdetett cigánypolitikai 
lépések, törekvések sikertelensége már a hetvenes évek végére kiderült. De helyé
be, részint anyagiak, részint koncepció hiányában új, jobb nem került. Márpedig 
a cigány elkövetők döntő módon határozzák meg a rablások számának alakulá
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sát (arányuk az elkövetők között 62% volt az évtized első felében).17 S várhatóan 
a most beinduló gazdasági szerkezetváltásban is ők lesznek az elsők, akik iskolá
zatlanságuk, szakképzetlenségük miatt bizonytalan egzisztenciális körülmények 
közé kerülnek majd. A z elmúlt évek gazdasági hanyatlása, az egzisztenciális lét 
ezzel járó romlása, a megélt létbizonytalanság, az értékzavarodottság és értékvá
kuum ismét jelentős mértékben megnövelte a rablások számát.

összegzés — tanulságok

A  rablás dinamikájára ható társadalmi tényezőket a következőkben foglalhatjuk 
össze. Fontos faktor a társadalom gazdasági helyzete, mivel ez határozza meg, 
hogy a társadalom tagjainak mekkora hányada kerül egzisztenciálisan válságba. 
A  gazdasági destabilizáció szociálisan, majd morálisan is a társadalom perifériá
jára szorítja a legrosszabb körülmények között élőket. Ezt támasztja alá az is, 
hogy egyre kisebb anyagi érték megszerzésére irányulnak a rablások.

De a magyar rablási helyzet közel száz évének vizsgálata más társadalmi té
nyezők jelentőségére is felhivta a figyelmet. A  politikai rendszer kiegyensúlyo
zottsága, a társadalom erkölcsi-morális értékeinek szilárdsága egyenértékű a 
gazdasági helyzettel, abból a szempontból, ahogy a rablás intenzitására hatnak. 
Ez utóbbi tényezőktől függ ugyanis, hogy hányán választják romló gazdasági 
helyzetük javítására a rablást mint bűncselekményt.

Nagy horderejű kérdés Magyarországon, hogy milyen gyorsan, milyen szer
vesen sikerül a hazai cigányság társadalmi integrációját megvalósítani, tekintettel 
arra, hogy részvételük meghatározó a rablás tettesei között, társadalmi integráci
ójuk elakadása pedig jelentős mértékben járul hozzá a honi rablási helyzet rom
lásához.

Az államszervezet működése és elismertsége is hat a rablások számának ala
kulására. Ezen belül kiemelendő a bűnüldöző-igazságszolgáltatási szervek haté
konysága. A  sikeres nyomozás, a felderítések aránya, A  közrend biztosítása ön
magában is behatárolja az elkövetők mozgásterét, a közrendbe vetett hiten ke
resztül pedig mindezek befolyásolják az állampolgárok együttműködési készsé
gét, mely elengedhetetlen feltétele a hatékony büntetőpolitikának.

Megállapítható, hogy a rablások száma mindig akkor emelkedett ugrásssze- 
rűen, amikor az egzisztenciális helyzet romlása értékválsággal, társadalmi szintű 
bizalmi válsággal párosult. A  gazdasági, politikai konszolidáció mindig a rablás 
visszaszorulásának, stagnálásának, esetleg szolid növekedésének a tendenciáját 
erősítette, akárcsak a társadalmilag egy irányba pl. kifelé vezérelt agresszivitás 
(lásd az első világháborút). De nem elhanyagolható szempont az életkilátások 
perspektívája sem. Egy nehezebb, de távlatokat ígérő korszak rossz anyagi felté
telek között sem termel ki nagyarányú társadalmi slumosodást és tudati dezorga
nizációt, tehát nem lesz melegágya e súlyos, társadalomellenes bűncselekmény
nek.

*
Napjaink társadalomtervezésében, büntetőpolitikánk alakításában remélhetőleg 
fel lehet használni az e tanulmányban számba vett makrotársadalmi összefüggé
seket. Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy társadalmi életünket jelenleg — s 
várhatóan még évekig — meghatározza a gazdasági recesszió, a csökkenő élet- 
színvonal, a növekvő infláció, a munkanélküliség problémája, az értékek zavara, 
s az egyre szervezettebbé és veszélyesebbé váló bűnözésen belül a negatív ten
denciák erősödése. Dr Csalay András

17 Gödöny J.: A  bűnözés kutatásáról. Ügyészségi Közlöny, 1986. április. 3. o.
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