történeti szemle

társadalmi viszonyok változása gyakran komoly
kihívások elé állítja a büntetőjog alkotóját. Minél
fejlettebb - civilizáltabb - egy társadalom, annál
több - a kialakult bonyolult viszonyrendszert sértő,
illetve veszélyeztető - magatartást kell szankcióval
fenyegetni, hiszen számtalan olyan magatartásforma
létezik, amely az egyre újabb és újabb viszonyokat
támadja, s a már létező tényállások nem nyújtanak
megfelelő védelmet A csalás „tulajdonképen a civilisationak, ha nem is gyermeke, ele legalább növendéke" állítja a Csemegi-kódex miniszteri indokolása.1
A hazai társadalmi változások, legalábbis tartalmi
szempontból, már nagyon korán, I. István idején szük
ségessé tették, hogy csalásszerű tényállás szülessen. E
magatartások generáltípusa azonban csupán hosszú idő
múltán nyerte el végleges - legalábbis napjainkig vég
legesnek tekintett - alakját, amely kielégítően szolgálja
feladatát, s nevében is csupán a legújabb időszakban ta
lálta meg helyét a „csalás” terminológiában.
De miért is mondhatjuk a csalás tényállásáról, hogy
Büntető Törvénykönyvünk egyik leghányatottabb sorsú
deliktuma? Ismert, hogy hazánkban a magyar nyelvű
terminológia kifejlődését hátráltatta a latin nyelv elter
jedtsége. A stellionatus és a falsam fogalmak hosszú év
századokig. ha nem is szinonimaként, de hasonló cse
lekményeket lefedő elnevezésként éltek a jogi köztudat
ban. s a magyar terminológia elterjedésével kezdetben
nem tudtak kilépni a csalás tényállásának önállóságáért
küzdők a hamisítás fogalmának bűvköréből, s nem
tudták a csalást önállósítani, a hamisítás tehát eleinte
lefedte a csalásszerű magatartásokat is. Ez pedig azzal
volt magyarázható, hogy sokáig a csalárd magatartások
ban is az igazság meghamisítását, az igazsághoz való
jog megsértését hangsúlyozták,2 azét a jogét, amely - s
ezt ma már bizonyosan tudjuk - nem létezik.
A hazai irodalmi álláspontokra utalva a Csemegikódex miniszteri indokolása megjegyzi, hogy „régibb
tudósaink nézetei is végtelenül különböznek e bűntettre
nézve"? Valószínűleg az említett tudósok több tényező
hatása miatt sem jutottak konszenzusra; ennek oka
lehetett az egységes, törvényben meghatározott tényál
lás hiánya, továbbá a latin nyelv fogalmi készletének
tartalmi változása, valamint a külföldi hatások felerő
södése egyaránt.
A csalás tényállásának rendezése felmerült már az
1795-ös javaslat elkészítése során is. A deliktum az
anyagi jogi szabályok körében, a második rész XL.
szakaszában, a ,.polgárok javait, vagyonát és szabad
ságát veszélyeztető bűntettek” között került megfogal
mazásra.4 A szakasz latin címe „De Stellionatu, seu
Falso", ezt Hajdú Lajos ,A csalárdságról, illetve a
csalásról” fordulattal említi a magyar fordításban.-’’
Az 1843. évi anyagi jogi javaslat - a csalás szem
pontjából - ellentmondásosnak tekinthető. Egyfelől
előrelépés például a hamisítástól való elkülönítés tekin
tetében, bár még nem teljesen letisztult formában, más
felől azonban nem érzékelhető a cselekmény vagyon el
leni jellegét előtérbe helyező, markáns jogalkotói állás
pont.
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a Csemegi-kódex és az
I. büntető novella
tükrében
A 1843. évi anyagi jogi javaslat újabb előrelépés volt
egy modern, az európai szellemi áramlatokból merítő, s
azokat bizonyos szempontból túlszárnyaló magyar
anyagi jogi szabályozás felé. Az ismert történelmi
események azonban lehetetlenné tették, hogy akár ere
deti, akár átdolgozott formában a hazai jogállamiság
kiépítését szolgálja. A forradalom és szabadságharc
után az osztrák büntetőjog lett a kötelező iránytű a ma
gyar tudomány és gyakorlat számára, mivel 1849-ben
az 1803-as. majd 1852 szeptemberétől pedig az 1852-es
osztrák büntetőtörvénykönyvet - melyet Finkey „ócs
kának” titulált6 - léptették hazánkban is hatályba.7
Az Ideiglenes Törvénykezési Szabályok megalkotá
sával a gyakorlat számára ismét nehéz esztendők kö
vetkeztek. tekintettel arra. hogy az 1861-es Országbírói
Értekezlet - az osztrák joggal szembeni oppozícióból
következően - az 1848 előtti magyar jogot rendelte
ismét alkalmazni. Ezzel nem csupán az 1843-as javaslat
szellemisége látszott veszni, de sok tekintetben még az
1795-ös javaslat elvei is háttérbe szorulni látszottak, és
a magyar büntetőjog visszatért a széttagolt, sokszor kö
vethetetlen szabályanyaghoz.
E sötétségben kívánt világosságot gyújtani Horvát
Boldizsár igazságügy-miniszter, amikor intenzív kodifikációs munkálatok megkezdését határozta el. E folya
mat hangsúly-, s nem egy esetben szemléletváltásokkal
ugyan,8 de elvezetett odáig, hogy hatályba lépett ha
zánk első büntető törvénykönyve, az 1878:5. törvény
cikk, a Csemegi-kódex. Úgy véljük, hogy a kódex - s
Csemegi - büntetőjog-történeti jelentőségét szükségte
len bemutatnunk, ezért csupán utalunk arra, hogy állás
pontunk szerint nem pusztán az az érdeme Csemeginek,
hogy megalkotott egy koherens normát, hanem az is - s
ez legalább ugyanolyan jelentőségű, ha nem nagyobb
hogy sikerült átküzdenie magát a magyar törvényhozás
útvesztőin, ami már akkoriban sem lehetett egyszerű
feladat.
Csemegi szemlélete - s ezt majd a csalás szabályo
zása kapcsán is látni fogjuk - több területen is pallérozódott, mielőtt a kódex megalkotásába fogott volna.
Bár nem volt kifejezetten elméleti szakember, de a
tudományosság is elismerte munkásságát, kodifikátorként szintén szerzett tapasztalatot, hiszen nevéhez
fűződik a 1869:4. törvénycikk megalkotása is, s végül a
gyakorlatot is jól ismerte, hiszen hosszú ideig ügyvéd
ként praktizált, így lehetősége volt a magyar büntető

jogszabályok hiányosságait és hibáit megismerni. Ez
utóbbi tényhez köthető az a körülmény, hogy - s így a
külföldi hatás hazai megjelenése a csalás szabályozása
kapcsán már egyértelmű - ügyvédi praxisában már az
osztrák büntetőjogszabályokat (is) kellett alkalmaznia,
tekintettel arra. hogy hazánkban 1849-től az osztrák
büntetőtörvénykönyv volt hatályban - egészen az
Ideiglenes Törvénykezési Szabályok hatályba lépé
séig.9 Érthető tehát, hogy Csemeginek már egy létező
kódex alkalmazása nyújtott alapot ahhoz, hogy a ma
gyar törvényt elkészítse. Pontosan tudta, hogy az alkal
mazandó szabályoknak melyek a hibái és erényei, mely
rendelkezések jelentenek nehézséget a bíró. az ügyész
és a védő számára.
Csemegi szemléletmódja tehát a gyakorlat oldaláról
közelítette meg a kodifikációs problémákat, a jogalko
tási légkör pedig - szemben a 1840-es évekbeli össztár
sadalmi változtatni akarással, amely egész Európára
jellemző volt10 - egy higgadt, szakmai jogalkotásnak
kedvezett.11
A csalás viszonylatában a kódexnek több kérdésre is
választ kellett találnia. Ilyen volt az. hogy a csalás ki
zárólag vagyoni érdekeket sértő cselekményként ke
rüljön szabályozásra, vagy esetleg nem vagyoni jogo
sultságokat is védjen a tényállás. Szintén kérdés volt,
hogy mennyire legyen az elkövetési magatartások köre
absztrahálva, illetve konkretizálva. S talán az egyik - a
kérdést történeti aspektusból vizsgálva mindenképpen
- legfontosabb állásfoglalást a csalás és a hamisítás vi
szonyának rendezése követelte. Többször utaltunk rá.
hogy a csalási és a hamisítási cselekményeket hosszú
időn át szorosan összetartozónak tekintették; páráiéi, s
gyakran elhatárolhatatlan módon szabályozták a tényál
lásokat. Csemeginek tehát ezt az alapvető problémát az általa oly jól ismert gyakorlat számára is kezelhető
módon - kellett uralnia.
A csalás tényállása a kódex második, különös ré
szében, a XXXI. fejezetben található, kifejezve a jog
alkotói markáns szemléletváltást, az okirat-hamisítás
előtt. Tekintettel arra, hogy a kódex szerkezete a mai
Büntető Törvénykönyvünk által alkalmazott felépí
téstől eltér, ezért - csupán a törvény szerkezetét szem
előtt tartva - nehéz egyértelműen állást foglalni a te
kintetben, hogy Csemegi milyen cselekményi kört
kívánt vagyon elleni cselekményként meghatározni. A
csalás fejezetét áttekintve látható, hogy az alaptényál
lás mellett több, minősített esetet is szabályoz a tör
vény.

A csalás szabályozása
alaptényállását a Csemegi-kódex a 379. íj
A csalás
ban szabályozta:12
,A ki azon czélból, hogy magának vagy másnak jog
talan vagyoni hasznot szerezzen, valakit ravasz fondor
lattal tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ez által
annak vagyoni kárt okoz: csalást követ el. "

Hosszú évszázadokon keresztül - mint erre már ko
rábban utaltunk - vita tárgyát képezte az. hogy a csalás
(stellionatus stb.) név alatt szabályozott bűncselekmény
miért is szükséges, milyen értéket véd. modern kife
jezéssel élve mi a jogi tárgya?
A Csemegi-kódex szakított azzal a még az 1843-as
anyagi jogi javaslatban is meglévő jogalkotói hezitálás
sal. ami álláspontunk szerint - egyebek mellett - gátja
volt annak, hogy egy modern, s a gyakorlat számára is
jól alkalmazható tényállást alakítson ki a törvényhozó.
A kódex egyértelműen a vagyon elleni jellegét hangsú
lyozza a cselekménynek, amit az indokolás is meg
erősít; „az általánosan megállapított tételek közt, első
helyen említettük, hogy a csalás vagyon elleni bűntettet
képez. Erre nézve ma már a hivatottak részén egyet
értés létez.”'* Angyal ehhez hozzáteszi azt, hogy a va
gyoni jognak „bármilyen alakja, tehát ágy a vagyonvé
delmet biztosító dologi jogok, mint a vagyonforgalmat
szabályozó kötelmi jogok. " u Finkey ezt tovább konk
retizálva így fogalmaz: ..jogi tárgya a tulajdonképpeni
elvételi cselekményeknél szélesebb, t.i. a vagyoni jogok
általában, tehát ágy a tulajdon, mint a követelési jo 
gok.” Később pedig kijelenti, hogy „a vagyoni jog
egész kiterjedésében, a dologi, idegen dologbeli és
kötelmi jogok általában”. 1*
Láthatjuk tehát, hogy kialakult egy olyan konszenzus
a büntetőjogászok között a csalás jogi tárgyára nézve,
amely nem csupán a Csemegi-kódex hatályának ide
jére, hanem gyakorlatilag napjainkig kihatóan körül
határolta a csalás tényállásával védett társadalmi
értékek terrénumát.16
Nem volt a korabeli szerzők között teljes összhang
a tekintetben, hogy a tényállásban mi tekinthető el
követési magatartásnak, ugyanis volt olyan álláspont,
amely a tévedésbe ejtésen, illetve tartáson túl a kár
okozást is elkövetési magatartásnak tekintette. Angyal
szerint a Csemegi-kódex tényállásában a csalás el
követési magatartása a tévedésbe ejtés vagy tévedés
ben tartás, míg a kár bekövetkezése - a modern dog
matikai szemlélethez hasonlóan - eredményként ra
gadható meg.1' Finkey eltérő véleménye szerint vi
szont a károkozás is a csalás „elkövetési tevékeny
sége”.18 Schnierer viszont mindkét állásponttal szem
ben áll, amikor azt írja, hogy „a tévedésbeejtés mellett
törvényünk a tévedésbentartást jelöli meg, mint a
csalás elkövetésének módozatát.”'9 A kódex indo
kolása sem fogalmaz egyértelműen: „a csalás végliezviteli módja, eszköze, a felhozottak után: ravasz fo n 
dorlatokkal véghezvitt tévedésbe-ejtés, illetőleg
ravasz fondorlatokkal véghezvitt tévedésben tartás
lévén'.20
A gyakorlat sem volt egységes a különböző elkö
vetési magatartások megítélésével kapcsolatban.21
Ilyen terület volt például a különböző súlyokkal való
visszaélés, amikor is az eladó hamis méréssel állapítot
ta meg a dolog súlyát. Az egyik esetben a vádlott
meszet adott el a sértettnek, azonban annak súlya tekin
tetében megtévesztette a sértettet, mert a mérlegre egy
vasdarabot is rátett, s így több pénzt kért az áruért, mint

valójában járt volna. A sértett azonban kézi mérlegén
elvégzett egy ellenőrző mérést, s így kiderült a vissza
élés. A Curia - szemben az ügyben korábban eljárt
bíróságok állásfoglalásával - felmentette a vádlottat,
arra való hivatkozással, hogy a sértett kifogásolása
alapján rögtön visszaadta a vételárat, visszavette a meszet, így a jogügylet nem teljesült, s a sértettnek nem
merült fel kára. Emiatt - a Curia álláspontja szerint téves a bűnösséget megállapító döntés (befejezett
csalás), s csupán csalás vétségének kísérlete állapítható
meg, amely - akkor még - nem volt büntetendő;22 egy
gabonakereskedő által megvalósított hasonló cselek
mény esetében - mivel még a vételár átadása előtt
felfedezte a megtévesztést - szintén csalás kísérletét ál
lapította meg a Curia.23
A tényállásban a tévedésbe ejtés vagy tévedésben
tartás képviselte - mint ahogy képviseli ma is - a biza
lom elleni momentumot azzal, hogy a ravasz fondorlat
tal történő elkövetés ezt tovább erősíti. ,A fondorlat
nem tételez fe l kéz-műveletet, mechanicai előkészítést,
tettleges intézkedést. Fondorlatnak nevezhető az ürügy,
a cselszövény, az ármánykodás, a kápráztatás, alatto
mos mesterkélés is”2A - található a miniszteri
indokolásban, amely maga is rendkívül sokat említi a
ravasz fondorlattal történő tévedésbe ejtést, illetve az
abban tartást, azonban a dilemmát - nyíltan megvallva
- nem tudta megoldani, ugyanis az elkövetési módra
vonatkozó fejtegetéseket követően ezt olvashatjuk: „azt
hisszük, ha nem is jelöltük meg biztosan és tüzetesen a
határvonalat, oly kifejezést használtunk, mely midőn
egyrészről határozottan kizárja a büntetendő csalás
fogalmának veszélyes túlterjeszkedését, úgy másrészről
a gyakorlatban előfordulandó eseteknél a kérdéses
elem helyes megítélésre, kellő irányt és útmutatást
nyújt:”2S
A ravaszság megítélése számtalan tényezőtől függ
hetett, s emiatt - amint fent említettük - maga az
indokolás sem foglalt állást a ravasz jelző mikénti
értékelése felől, s modern kifejezéssel élve, az eset
összes körülményeinek gondos vizsgálata alapján talál
ta eldöntendőnek a problémát.26 A ravasz fondorlattal
történő elkövetés kritériuma viszont azt is jelentette,
hogy ha megvolt ugyan a haszonszerzési célzat, és
bekövetkezett a kár, de az nem „ravasz fondorlattal"
történő tévedésbe ejtés vagy abban tartás miatt követ
kezett be, akkor az elkövető - csalás miatt - nem volt
büntethető.
Finkey egyetért a ravasz fondorlat használatával,
mivel szerinte így a bíró számára egyértelmű, hogy
kizárólag a kifejezetten csalárd típusú magatartásokat
vonja a csalás tényállása körébe, elhatárolván így a
fraus criminalist a fraus civilistől.27 Edvi Illés állás
pontja Finkeyéhez hasonló: mivel a fondorlat kifejezés
már önmagában is furfangos tevékenységet tételez fel,
ezért kijelenthető: a ravasz jelző a fondorlat intenzí
vebb fokára utal, mivel a jogalkotó ezzel a jogtechnikai
megoldással kívánta elérni azt, hogy a csalást szűk
körre szorítsa, s csak ott legyen megállapítható, ahol ezt
a társadalom védelme indokolttá teszi.28 Ezt tekint

hetjük modem szemlélettel a büntetőjogi ultima ratio
jelleg korabeli érvényesülésének.
Edvi Illés mellett mások, köztük Fayer is, kitérnek
arra, hogy a ravasz fondorlat abszolút vagy pedig re
latív fogalomnak tekintendő-e? Edvi Illés e tekintetben
különbséget tesz abszolút és relatív ravaszság között.
Előbbinek tekinti az olyan magatartásokat, amelyek
még a legkörültekintőbb embert is képesek tévedésbe
ejteni, illetve abban tartani. Utóbbi alatt azonban csak
olyan magatartásokat ért, amelyek a passzív alany
ismeret-, illetve tapasztalathiányára tekintettel alkalma
sak csak a tévesztésre, tehát egy adott területen isme
rettel vagy tapasztalattal rendelkezővel szemben alkal
matlan lenne annak megtévesztésére. Álláspontja sze
rint kizárólag a relatív ravaszság jöhet számításba a
tényállás alkalmazása során, mivel csupán így biztosít
ható az egyszerű emberek büntetőjogi védelme.
Csatlakozva az állásponthoz, Heil Fausztin kijelenti,
hogy azoktól a személyektől, akik élettapasztalatukat
figyelmen kívül hagyva hagyják magukat rászedni, „a
büntető védelmet méltán meg lehet tagadni”, míg az
egyszerűbb személyek büntetőjogi védelme fokozot
tabban indokolt.29
Fayer szintén a ravasz fondorlat fogalmát tartja a
csalás tényállása relativizáló fogalmának, amikor le
szögezi: „a mi a faluhelyről a városba vetődött emberek
irányában megállapítja a ravaszfondorlatot, az ct váro
si emberek irányában még nem lesz az.”30
A ravasz fondorlat definiálására nem vállalkoztak a
szerzők - maga Angyal sem. bár ő az I. büntető novel
la fondorlattá meghatározza - , azonban, a bírói gyakor
lat oldaláról közelítve meg a kérdést, képet kaphatunk
arról, hogy milyen típusú magatartásokat tekintett a
gyakorlat ravasz fondorlatnak. Feltétlenül meg kell
azonban jegyeznünk azt is, hogy - a korabeli irodalom
által is elismerten31 - a ravasz fondorlat, mint elkö
vetési mód vonatkozásában, meglehetősen ingadozó
volt a bírói gyakorlat. Nem egy döntés elméleti vitát is
generált. Az egyik ügyben a történeti tényállás szerint
sorsjegyárusok „valami kertész-község tudatlan pa
rasztlakosai” közül többeket becsaptak azzal, hogy
sorsjegyeket jóval értékükön felül adták el arra való
hivatkozással, hogy Budapest „főelnöke” bocsátja ki
azokat, és jelentős összegeket lehet velük nyerni. Az
ügyben ítélkező három fórum közül kettő felmentette a
vádlottakat, míg a Curia megállapította a ravasz fon
dorlattal történő elkövetést, s erre tekintettel az
elkövetők bűnösségét is. Az indokolás lényege szerint
azzal, hogy olyan településen követték el a bűncselek
ményt a vádlottak, ahol „jegyző vagy pap sem volt”,
kizárták azt, hogy a kevésbé tájékozott személyek
tájékoztatást kapjanak általuk hitelesnek tartott sze
mélytől.32
Ellentétesen döntöttek a bíróságok abban az esetben,
amikor a vádlott azzal csapta be a sértettet, hogy elő
ször 90 krajcárt kért, azt ígérve, hogy abból 6-7 forintot
varázsol, majd azt állította, hogy ha megbabonázza a
sértett tyúkjait, azok ezüstöt tojnak, végül ruhaneműket
és használati tárgyakat kért, s azt állította, hogy azok

számát megháromszorozza. A vádlott beismerte, hogy
kapott 90 krajcárt a sértettől, azért, hogy a tyúkjai
aranyat és ezüstöt tojjanak; beismerte továbbá azt is,
hogy a ruhaneműket is átvette a sértettől, azért, hogy a
sértett férjét megbabonázza, hogy a sértette el ne hagy
ja. Azt viszont tagadta, hogy azért vette volna át a 90
krajcárt, hogy abból 6-7 forintot, a ruhaneműket pedig
azért, hogy mindegyikből hármat csináljon. Az első
fokon eljárt bíróság felmentette a csalás vádja alól a
vádlottat, bár megállapította felelősségét közrend elleni
kihágásban. A másodfokon ítélkező debreceni íté
lőtábla egyetértett az elsőfokú döntéssel, mert a „vád
lott természetfeletti állításaiban ravasz fondorlat e he
lyütt sem ismertethetett fe l azért, mert beszámítható
elmeállapotban levő emberre nézve ezüstöt tojó lyuk
nak ígérete ravasz fondorlatnak egyáltalán nem te
kinthető.” A Curia a vádlottat csalás miatt marasztalta
el. Álláspontja szerint a vádlott kihasználta a sértett
műveltségi és életviszonyait, amikor „ígéreteinek
csábiró hatását a fent előadott tényállás szerint eléggé
ravaszul eszelte ki”\ ezzel a Curia megállapította - jelen
esetben - a csalás valamennyi tényállási elemének
fennállását.”
Láthatjuk tehát, hogy a csalárd, megtévesztő típusú
magatartás mindig is - legalábbis a Csemegi-kódextől
kezdve - immanens eleme volt a csalásnak.
A bűncselekmény eredménye a tényállásban meg
jelölt vagyoni kár. A ravasz fondorlattal történő elköve
téshez kapcsolódóan jeleztük, hogy a végleges tör
vényszöveg nem minden fordulatában egyezett meg
Csemegi javaslatával. Igaz ez az eredményre is.
Csemegi eredetileg az eredményt „és ez által vagyoná
ban megkárosít” fordulattal kívánta meghatározni a
törvényben, azonban a kódexbe ehelyett az „és ezáltal
annak vagyoni kárt okoz” fordulat került.34
Vagyoni kárról akkor beszélhetünk, ha a „vagyon
helyzete kedvezőtlenebbé vált, ha tehát az a kérdéses
esemény után értékében csökkent.”35 Az értékcsökke
nésnek pénzbelinek, tehát pénzben meghatározható
nak kellett lennie, tekintettel arra. hogy az szolgált annak 50 forintnál kisebb vagy nagyobb volta - a
bűncselekmény minősítésének alapjául: 50 forintot
meg nem haladó összegű károkozás esetén a cselek
mény vétségnek minősült, ezen összeg felett pedig
bűntettnek.
Feltétlenül említendő az irodalomból többek értel
mezése, amely szerint nem csupán a tényleges kár
(damnum emergens), hanem az elmaradt haszon (lucrum cessans)36 is a vagyoni kár fogalma alatt volt érten
dő.37 Hatályos Büntető törvénykönyvünk azonban nem
követi az említett példát, amikor a 137. § 5. pontjában
a kár fogalmát a következőképpen határozza meg: „a
bűncselekménnyel a vagyonban okozott értékcsökke
nés”. Szintén a 137. § 5. pontjában megjelenik a lucrum
cessans is jogunkban, azonban azt a vagyoni hátrány
keretében említi a törvény: „a vagyonban okozott kár és
az elmaradt vagyoni előny”.
A kár kérdése körében kell említenünk azt a prob
lémát, amelyet végül a gyakorlat oldott meg. A kérdés

az volt ugyanis, hogy a törvény szövege alapján („és
ezáltal annak vagyoni kárt okoz”) szükséges-e a
megtévesztett és a megkárosított személy fizikai
azonossága, vagy pedig elegendő a jogi azonosság.
Schnierer 1893-ban megjegyezte, hogy „a törvény ide
vonatkozó szavait azonban kiterjesztőleg kell magya
rázni, olykép, hogy a személyi azonosság nem tulajdon
képi értelemben véve, létezőnek akkor is tekintessék,
midőn a tévedésbe ejtett személy mint a sértett vagyoni
érdek képviselője járt el. ”3S Edvi Illés 1894-ben - bár
egyértelműen az utóbbi, tehát a jogi azonossággal meg
elégedő tételt fogadja el - megemlíti, hogy a gyakorlat
még ingadozó (vagy inkább ellentétes) volt az elméleti
konszenzussal, mivel felmentett olyan vádlottat, aki a
csalás valamennyi tényállási elemét megvalósította,
csupán a megtévesztett és a megkárosított személy volt
különböző.39 Finkey 1905-ben megjelent munkájában40
már egyértelműen kijelenti, hogy a praxis a második
tételt fogadta el, vagyis azt, hogy a csalás megál
lapításához elegendő a megtévesztett és megkárosított
személyjogi azonossága. Láthatjuk tehát, hogy a jogal
kalmazói szemlélet milyen irányban módosult, köszön
hetően talán a tudomány behatásának vagy esetleg
annak a gyakorlat által is felismert szükségszerűségnek,
amely az effektív büntetőjogi védelem érdekében a
csalás megállapíthatóságához megelégedett a jogi
azonosság meglétével.41
Az alapeset mellett több minősített esetet is rögzített
a kódex. Abban az esetben, ha a csalással okozott kár az
50 forintot nem haladta meg, akkor a csalást vétségnek
minősítette a törvény, ha a kár ezt az összeget megha
ladta, akkor bűntettnek. Fontos továbbá kiemelni azt,
hogy voltak olyan körülmények nevesítve a törvény
ben, amelyek fennállása esetén a jogalkotó a kár össze
gére való tekintet nélkül bűntettként rendelte büntetni a
cselekményt:
„381. § Tekintet nélkül az okozott kár összegére,
bűntettet képez a csalás, ha:
1. a csaló annak elkövetése végett, közhivatalnoki
jellegét vagy hatósági megbízást színlel;
2. közhivatalnok, ügyvéd, meghatalmazott, ügyvivő
vagy magánhivatalnok azt hivatala vagy megbízása
körében követte el;
3. a csaló, csalás miatt már két Ízben megbüntetve
volt, és utolsó csalása elkövetését megelőző bün
tetésének kiállása óta tiz év még nem telt el.
382. § Tekintet nélkül az okozott kár összegére, bűn
tettet képez a csalás: ha valaki azt, saját biztosított
vagyonának megsemmisítése vagy megrongálása által
követi el.”
A differenciálás a büntetés tekintetében is markán
san érvényesült; a csalás vétsége egy évig terjedhető
fogházzal és ötszáz forintig terjedhető pénzbüntetéssel,
a csalás bűntette pedig öt évig terjedhető börtönnel és
kétezer forintig terjedhető pénzbüntetéssel volt bünte
tendő. Ha az okozott kár értéke a kétezer forintot
meghaladta, illetve a visszaesőként elkövetett, és a biz
tosítási csalásként minősült esetekben a csalás öt évig
terjedhető fegyházzal volt büntetendő.

történeti siemle

Angyal - Finkey álláspontjával ellenkezve - kifejti,
hogy olyan „tartalmi elemekkel” kell felruházni a fon
dorlat fogalmát, amelyek „egyfelől nem járnak feles
Csemegi-kódex meghatározó jelentőségű alkotása
leges, s a mindennapi élet rendes menetét akadályozó
volt a magyar büntetőjog-történetnek. Dogmatikai
gátlásokkal, másfelől védelmet nyújtanak a bizakodó
rendszere, szemlélete napjaink büntetőjogában is
gyengébbeknek. ”43 E tényállási elem bemutatásánál
érzékelteti hatását.
kaphatunk képet Angyalnak a büntetőjogról, s annak
Korábban utaltunk rá, hogy hazánkban ez volt az
szerepéről, funkciójáról kialakított álláspontját illetően
első önálló, komplex egészet alkotó büntetőtörvény.
is. amikor azt állapítja meg, hogy a büntetőjog nevelő
Nyilvánvaló, s e tényből eredően természetes, hogy
funkciója is megfigyelhető a tényállás felépítésében,
nem volt - nem is lehetett - olyan alkotás, amely akár
ugyanis
a jogalkotó így próbálja a jogalanyokat a meg
a tudomány, akár a gyakorlat valamennyi képviselő
bízható,
korrekt magatartás tanúsítására rábírni.44
jének álláspontját tükrözi. A törvény érdemeinek elis
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meg a csalást:
E kijelentés egyik pontjával szemben feltétlenül kri
,A ki azon czélból. hogy magának vagy másnak jog
tikát
kell megfogalmaznunk, ugyanis nem a fondorlat
talan vagyoni hasznot szerezzen, valakit fondorlattal
maga
téveszti meg a passzív alanyt - szemben a Curia
tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart és ez által annak,
megállapításával
- , hanem az elkövetési magatartás ejti
vagy másnak vagyoni kárt okoz, csalást követ el.
vagy
tartja
tévedésben
a másik felet, a fondorlat - mint
A csalás vétségének kísérlete büntetendő.'’
elkövetési mód - az elkövetési magatartás eredmé
nyességét hivatott elősegíteni, annak mikénti végrehaj
A d 1)
tására utal, s az csupán támogatja a csalást, de nem
A ravasz fondorlat problematikáját a korábbiakban
önmagában az okozza, illetve tartja fent a tévedést.48
már érintettük, ezért most csupán utalunk arra a tényre,
A hivatkozott ügyben egyébiránt „a jós és kuruzsló
hogy milyen ingadozó, kiszámíthatatlan ítélkezést ge
hírében álló vádlott" több sértett - akiknek a „kezdet
nerált a törvényszöveg ilyetén fordulata. A jogalkotó leges értelmisége és szellemi gyengesége a vádlott előtt
meghallván a szakmabeliek álláspontját - ezt a
nyomban feltűnt” - kárára valósította meg a csalást49
következetlen bírói gyakorlatot kívánta kiszámíthatób
Tartalmi szempontból hasonló megközelítést tartal
bá tenni, amikor a normaszövegből elhagyta a „ravasz”
maz egy másik curiai döntés. A történeti tényállás
lényege szerint a sértett a hadkiegészítő parancsnok
jelzőt. ,A BTK. a csaláshoz a »ravasz« fondorlatot kí
vánta meg, a BN. törölte a »ravasz« jelzőt, jelezni akar
sághoz, fegyvergyakorlat alóli mentesítés érdekében
benyújtott kérelmének kedvező elbírálásában bízva
ván ezzel, hogy a csaláshoz valami különös, rendkívüli
ravaszságot nem kíván. Igaz, hogy a »fondorlat« maga
adott át a vádlottnak 400 koronát, azonban a vádlott már bizonyos ravasz mesterkedést jelent s így a BN.
bár ígéretet tett a közreműködésre - nem tett, és nem is
módosítása valami nagy jelentőségűnek nem tekinthető,
tehetett annak megvalósítására.
de a »ravasz« jelző elhagyása mégis figyelmeztetés a
Egy másik esetben a vádlott - egészségesnek mon
bíróra, hogy egyszerű (együgyii) emberek rászedését
dott, de valójában kehes - lovait adta el a sértettnek. A
akkor is büntetesse, ha azok kifosztása nem valami
Curia megállapította a fondorlattal történő tévedésbe
mesterkélt csalárdsággal, csak egyszerű hazugsággal
ejtést, mivel a szárazkeh jeleit általában nem lehetett
történt is. ”42
felfedezni a lovakon, valamint azért is. mert a sértett „a
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vádlott állításának valótlanságáról különös szakér
telem hiányában meg sem győződhetett".50
Angyal Pál azon kevés szerzők közé tartozik, akik
definiálták a fondorlat fogalmát: fondorlat a tévedésbeejtő vagy tévedésbentartó cselekményhez járuló
vagy azzal egyidőben jelentkező oly magatartás, mely a
tévedésbeejtő vagy tévedésbentartó cselekmény haté
konyságát fokozva, valamely harmadik személyben a
kételkedés készségét gyengíti vagy éppen kizárja, illető
leg erre alkalmas. ”51
A definíció két elemét feltétlenül hangsúlyoznunk
kell: az egyik a j áru lékosság, a másik pedig a hatás
fokozó jelleg. Az előbbi azt jelenti, hogy a tényállási
elemek fennállása esetén a tévedésbe ejtő. tartó maga
tartáshoz járuló32 olyan körülményt jelent, amely csu
pán ahhoz kapcsolódóan, annak megvalósulása esetén
jöhet számításba, amint egyébként az magából a definí
ció megfogalmazásából is kitűnik. Angyal itt a fondor
latot szintén magatartásnak nevezi, vélhetően azonban
az elkövetési mód megjelölés helyesebb lenne, tekintet
tel arra, hogy a fondorlat önmagában - ebben a relá
cióban - nem értelmezhető, hiszen csak akkor büntet
hető az elkövető, ha a tévedésbe ejtő, ill. tartó maga
tartást fondorlattal - más szóval fondorlatos módon valósítja meg. Tehát nem új elkövetési magatartást
kívánt a jogalkotó megjelölni, hanem a már a Csemegikódexben is meglévő magatartás megvalósítási módját
kívánta rögzíteni. A fondorlat hatásfokozó jellege alatt
pedig azt érthetjük, hogy az elkövetési magatartást
(tévedésbe ejtés, illetve tartás) mintegy kiegészítve,
annak hihetőségét nyomatékosítja, a passzív alany szá
mára könnyebben elfogadhatóvá teszi a hazugságot.

A d 2)
A Csemegi-kódexben szereplő csalás tényállását érő
kritikák jelentős része említette azt a gyakorlatban
problémát okozó tényt, amely abból eredt, hogy a nor
maszöveg megkövetelte a passzív alany és a sértett
azonosságát, mivel így szólt: .A ki... valakit ravaszfo n 
dorlattal tévedésbe ejt. vagy tévedésben tart. és ez által
annak vagyoni kárt okoz...” A törvényből egyértel
műen következett tehát, hogy kizárólag akkor lett volna
megállapítható a csalás elkövetése, ha a tévedésbe ej
tett, illetve abban tartott személy megegyezik a sértet
tel, vagyis azzal, akinél a kár bekövetkezett. Ez a
hiányosság már viszonylag korán érzékeltette hatását a
praxisban. Vargha Ferenc már 1892-ben így fogalma
zott: „tudvalevőleg a csalás tanában legtöbb vitára s
kritikára adott okot a károsított s tévedésbe ejtett sze
mély identitásának s ebből folyólag a csalás büntet
hetőségének kérdése. ”53

A gyakorlat - a kezdeti igen erőteljes ingadozást
követően, szétválasztva a fizikai és a jogi értelemben
vett azonosságot - végül megelégedett a passzív alany
és a sértett jogi azonosságával.'4
Schedius - egy korai novellatervezet kidolgozása
során - azt javasolta, hogy a tényállás szövegét egészít
sék ki a ..vagy másnak" fordulattal, azonban a novella
tárgyában összehívott enquéte-'5 ennél hosszabb módo
sítást javasolt: ,Azonosnak tekintetik a tévedésbe ejtett
és megkárosított személyt akkor is. ha a tévedésbe ejtettnél a dolog felett a jogi vagy tényleges rendelkezés
lehetősége fenforgott. "56 Fayer - különböző megfon
tolások alapján - egyik javaslattal sem értett egyet, ál
láspontja szerint az „és ezáltal másnak vagyoni kárt
okoz" fordulat lett volna a legcélravezetőbb.57
A Bn. végül az „annak, vagy másnak" fordulatot vá
lasztotta. s így már a norma szintjén is egyéitelmű volt az.
hogy a tévedésbe ejtett vagy abban tartott személy és a
sértett (károsított személy) azonos, de különböző is lehet.

A d 3)
A Csemegi-kódex a kísérlet vonatkozásában eltérő
szabályokat tartalmazott, mint a hatályos Büntető
törvénykönyv.
A Csemegi-kódex 65. §-a szerint:
,A cselekmény, melylyel a szándékolt bűntett vagy
vétség véghezvitele megkezdetett, de be nem végez
tetett: a megkezdett bűntett vagy vétség kísérletét ké
pezi.
A bűntett kísérlete mindig. - a vétségé azonban csak
a törvény különös részében meghatározott esetekben
büntetendő."
A hivatkozott normaszöveg alapján kijelenthetjük,
hogy Csemegi a kódex megalkotása során egyér
telmű álláspontot foglalt el; a csalás bűntettének
kísérlete - figyelemmel a kódex 65. § második mon
datára - generális jelleggel büntetendő volt, míg a
vétségé nem .'8
A csalás vonatkozásában már a büntető-törvény
könyvek módosítása tárgyában összehívott enquéte
azt az álláspontot foglalta el, hogy a csalás vétségének
kísérlete is büntetést érdemlő.59 Jogosnak tekinthető
elvárás fogalmazódott meg az I. Bn. ide vonatkozó
rendelkezései kapcsán, ugyanis például a Csemegikódex lopást szabályozó fejezete - s azon belül a 339.
§ - a lopás vétségi alakzatának kísérletét büntetni ren
delte.
A jogalkotó, egyetértve az elmélet és a gyakorlat
álláspontjával, az I. büntető novellában korrigálta a tör
vény hiányosságát, s immár büntetni rendelte a csalás
vétségi alakzatának kísérletét is.60
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Lévay Miklós

12. számában hirdették ki. Első fejezete 1908. október
1-jén, míg a fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezéseket
tartalmazó második fejezete 1910. január l-jén lépett
hatályba.

A z I. büntető novella
fiatalkorúakra vonatkozó
rendelkezései1
z 1878. V. tc.-nek a fiatalkorúakra vonatkozó
szabályai [...] sem nem igazságosak, sem
nem célszerűek, gyakorlatilag pedig káros
e^Cdménnyel járnak. [...] Minden irányban tehát a tételes
jog megérett a reformra"2 - írta Balogh Jenő, az I. bün
tető novella kidolgozója a Csemegi-kódex 12-16 évev
korosztályra vonatkozó, 1910. január l-jéig hatályban
volt rendelkezéseiről.
Bár a Csemegi-kódexnek az igazságügyi kormányzat
által már az 1880-as években tervbe vett átfogó reform
ja nem valósult meg,3 azonban a fiatalkorúakra irány
adó szabályokat gyökeresen átalakította az 1908:36. te.,
az első büntető novella (a továbbiakban: I. Bn.). A
tanulmány először bemutatja az I. Bn. szerkezetét, majd
vázolja a fiatalkorúakkal kapcsolatos szabályok kriminálpolitikai, illetve büntetéstani koncepciójának lénye
gét, a koncepció alakító tényezőit, áttekinti főbb ren
delkezéseit, végül pedig értékeli a fiatalkorúak hazai
büntetőjogának az 1908-as jogszabályban testet öltő
reformját.

A

7. A z I. Bn. szerkezete4
Az I. Bn. címe: 1908. évi XXXVI. te. a bün
tetőtörvények és a bűnvádi perrendtartás kiegészí
téséről és módosításáról. Az 52 szakaszból álló tör
vénynek öt fejezete van.
Ezek a következők:
- Első fejezet: A büntetés feltételes felfüggesztése
(1-14. §).
- Második fejezet: A fiatalkorúakra vonatkozó ren
delkezések (15-35. §).
- Harmadik fejezet: A mellékbüntetésekre és az
elkobzásra vonatkozó rendelkezések (36-38.§).
- Negyedik fejezet: Egyes büntetendő cselek
ményekre vonatkozó rendelkezések (39-51. §).
- Ötödik fejezet: Végrehajtási záradék (52. §).
Az I. Bn. szentesítést nyert 1908. július 30-án, s az
Országos Törvénytár 1908. évi, augusztus 6-án kiadott

2. A z I. Bn. fiatalkorúakra vonatkozó
rendelkezéseinek
kríminálpolitikai koncepciója;
a koncepció forrásai, ösztönzői
Az I. Bn. fiatalkorúakra irányadó szabályai kidolgo
zásának kiindulópontja az a felismerés vőlt, hogy a fia
talok erkölcsi romlástól való megmentése alapvetően
szociálpolitikai intézkedésektől várható. Ehhez azon
ban - a már bűncselekményt elkövetett fiatalok spe
ciális prevenciója érdekében - büntetőjogi reformnak is
társulnia kell. Az utóbbi sikeréhez pedig elengedhe
tetlenek a változások az eljárásjog és a gyermekvé
delem területén is.
A vázolt megközelítés nyomán az I. Bn. második
fejezete a következő alapgondolatokra épült:
„a, a büntetendő cselekményt elkövető gyer
mekekkel és fiatalkorúakkal szemben nem a megtorlás,
hanem a megmentés és a nevelés szempontját kell
érvényre emelni;
b, nem szabad fenntartani jelenlegi törvényhozá
sunknak azt az álláspontját, hogy a bíróság, illetőleg
közigazgatási hatóság a büntetőjogi beszámítás alá nem
eső (12 éven alóli), de az erkölcsi romlásnak kitett vagy
züllésnek indult gyermekek megmentése végett akkor
sem tehet semmi intézkedést, ha ezeknek züllött kör
nyezetéről és erkölcsi romlásáról hivatalos tudomást
szerzett is...;
c, a fiatalkorú bűntetteseknél a törvényjavaslat a
felső korhatárt tizenhat évről tizennyolez évre emeli
fel...;
d, a javaslat elejti a ... <a bűnösség felismerésére
szükséges belátási képesség> fogalmát...;
e, a mire a javaslat intézkedései közül a legnagyobb
súlyt kell helyezni, módot nyújt a bíróságoknak és a
kihágást elkövetett fiatalkorúak ügyében ítélő közigaz
gatási hatóságoknak arra, hogy a büntetendő cselek
ményt elkövetett fiatalkorúval szemben a rövid tartamú
szabadságvesztésbüntetést, a mely a gyakorlati tapasz
talatok szerint igen sokszor az elitéit erkölcsiségét is
veszélyeztette, lehetőleg mellőzhessék és ha a fiatalko
rúnak a büntethetőséghez szükséges értelmi és erkölcsi

