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Korsósné Delacasse Krisztina

A stellionatus 
meghatározásához, 

különös tekintettel 
a 18. századi magyar 

büntetőjogi irodalomra

Előfordul, hogy az ember ott bukkan rá egy újabb 
feldolgozandó témára, ahol nem is sejtené. Noha jó 
ideje már nem tudom anélkül olvasni Jókai regénye
it, hogy ne lássam meg benne a megoldandó jogtörténe

ti feladványokat, eseteket, arra igazán nem számítottam, 
hogy ezeket valamikor nem csupán az oktatás illusztrá
lásaképpen fogom felhasználni, hanem lesz olyan közöt
tük, amelynek teljes felgöngyölítése komoly utánajárást is 
igényel majd, mi több, további kutatásra inspirál. Íme az 
ominózus, továbbgondolásra okot adó részlet, amely A z  
elátkozott család című regény egyik alakjának, Kadarku- 
thy bárónak a jellemzésénél található: „A zugügyvéd fe l
hordott ellene minden ráférhető vádat, bebizonyítá, hogy 
nincs elég esze, hogy larvatus, stellionatus és perduellio 
bűneiben leledzik, hogy ateista és manicheus, hogy őr
jön g ő  és nyavalyatörős, bevádolta blaszfémiával, crimen 
laesaeval, actus majorissal, s egy időben csakugyan any- 
nyira vitte a dolgot, hogy az öregúr sequestrumot kapott, 
s először életében volt kénytelen elismerni, hogy ebben a 
játékban nincsen több aduja. ””

A többi -  viszonylag egyszerűbben meghatározható -  
„vádpontot” most mellőzve, felmerülhet a kérdés, vajon 
mit takar pontosan az itt szereplő stellionatus deliktuma, 
vagy egyáltalán létezett-e ilyen megnevezéssel a bűn- 
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cselekmény akkor, amikor a regény játszódik, tehát a 18. 
század közepének magyar nemesi jogában? Fel lehet-e 
lelni jogforrásainkban is a nyomait, vagy csupán a költői 
képzelet szüleménye ennek szerepeltetése e korszakban a 
báró bűnei sorában?

1. Amennyire egyszerűnek tűnik a stellionatus fordítás 
útján történő meghatározása, mint csalás, épp annyira le
het bonyolult pontos mibenlétének a magyarázata régi 
jogunkban. Ezt a vélekedést más, korábbi magyar, sőt 
idegen szerzők is osztották, amennyiben kijelentették, 
hogy „keine M aterie des Strafrechts ist so schwierig als 
die Lehre vom Betruge und von der Fálschung” 2 Nem 
utolsósorban azért is okozhat ez nehézséget, mert egyéb, 
csalárdságot feltételező esetektől (így például az előbbi 
idézetben szereplőhamisítástól) is el kell majd határolni.

Amennyiben -  első megközelítésként -  kizárólag a 
bűntett megnevezésének fordításából indulunk ki, a leg
elterjedtebb régi szótár a következő definíciót adja: „min
dennemű csalás vagy vesztegetés, hamisítás, a mely a tör
vényben nincs külön megnevezve ”.3 Ebből tehát úgy tűnik, 
a stellionatus egy szubszidiárius jellegű tényállás volt, 
amely azokat a csalárdul elkövetett cselekményeket fog
lalta magában, amelyek önálló deliktumként nem voltak 
definiálva, ám beletartoztak hamisítási esetek is. A meg
határozás azonban használhatatlan abban az értelemben, 
hogy nem tudjuk, mely korszakra vonatkozik. A szótár 
kiadásának idejében az 1878:5. tc., a Csemegi-kódex 
volt hatályban, és határozta meg a bűncselekményeket, 
méghozzá a „ nullum crimen sine lege ” modern elvének 
megfelelően; tehát csak az minősült bűncselekménynek, 
amit a törvény büntetni rendelt. Márpedig a Btk. nem a 
stellionatusról, hanem a csalásról rendelkezett, méghozzá 
a következőképpen: „379. §  A  ki azon czélból, hogy m a
gának vagy másnak jogtalan vagyoni hasznot szerezzen, 
valakit ravasz fondorlattal tévedésbe ejt, vagy tévedésben 
tart, és ez által annak vagyoni kárt okoz: csalást követ el. ” 
A további szakaszok pontosan részletezik a különféle el
követési magatartásokat és azok büntetését, majd pedig a 
következő fejezetek a hamisításokkal, a csalárd és vétkes
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bukással foglalkoznak. Az első magyar büntető törvény
könyv tehát nem visz közelebb a stellionatus fogalomma
gyarázatához. Így minden bizonnyal a kódex előtti bünte
tőjogunkban, végső soron a tradicionális jog idejében kell 
keresni az intézményt. Erre több megoldás is kínálkozik: 
a jogforrások e szempontból való áttekintése, kiegészítve 
a kodifikációs törekvések büntetőjogi tervezeteinek feltér
képezésével, a régi jogi irodalomban való kutakodás, il
letve utolsó lépésként majd természetesen a joggyakorlat 
megvizsgálása.

2. A forrásokból kiindulva hamar negatív eredményre le
het jutni. Sem az 1848 előtti törvényeinkben, sem a Tri- 
partitumban nem lehet találkozni a stellionatus, a csalás 
önálló deliktumával, noha a források számtalan esetben 
taglalnak más egyéb csalárd magatartást.4 A fent közölt 
tömör meghatározásból kiindulva célravezető vizsgálat 
alá venni minden ravasz, fondorlatos eljárást, amely má
sok becsapásával jár, akár származik belőle haszna az ezt 
megvalósító félnek, akár nem. Ide lehet érteni a különféle 
hamisításokat is.

A Corpus Juris Hungariciben több helyütt szerepel az 
oklevél- és a pecséthamisítás. Ezeken nem kizárólag a ha
mis oklevelek készítőit és a hamis pecsétek vésőit értették 
törvényeink, hanem azokat a személyeket is ide sorolták, 
akik, tudva az oklevelek vagy pecsétek hamis voltáról, 
ezeket bíróság előtt vagy akár bíróságon kívül felhasznál
ták. 1723-ig a hűtlenség esetei között találni őket, ame
lyek így fő- és jószágvesztéssel voltak sújtandók. Ez azt 
is jelenti, hogy -  noha a felhasználásuk által valakinek 
vagyoni hátránya is keletkezhetett ugyan -  ezek a cselek
mények nem tartoztak soha a kifejezetten vagyon elleni 
bűncselekmények közé.5 Majd 1723-ban veszi ki a 11. és 
a 12. törvénycikk ezeket a deliktumok e legsúlyosabb ka
tegóriájából, ám az okozott károk megtérítésén felül még 
továbbra is halálbüntetéssel fenyegeti a hamis oklevelek 
és pecsétek készítőit, valamint mindazokat, akik ilyen ha
mis levelekkel tudva a törvényszékeken élnek, ha ezáltal 
„mások életére leselkednek”. Amennyiben e tevékenysé
gükkel csak mások javaiban okoznak hátrányt, a vagyoni 
elégtételen felül becstelenséggel sújtandók. Ennél is eny
hébb esetben a hamis útlevelek vagy magánlevelek készí
tőit, még akkor is, ha ezzel másnak közvetlenül kárt nem 
okoznak, vagy más becsületét nem sértenék, bírói mérle
gelésre bízva kell büntetni.

Az egységes mértékekkel való visszaélés, illetve a 
mértékek meghamisítása szintén közbűncselekménynek 
minősültek a Zsigmond 1405. évi (II.) dekrétumának 6. 
cikkét megújító 1588:16. tc., majd 1655: 31. tc. alapján.6

A Tripartitumban a hűtlenségi esetekhez tartozó hami
sítási cselekményeken kívül több helyütt is előfordulnak a 
mások -  különösen a szerződő fél vagy a rokonok -  kiját
szásával kötött ügyletek és egyéb hamisságok, amelyek
ből a csalárdul eljáró személyek a maguk részére hasznot 
szereznek, előnyhöz jutnak. Más véleménnyel ellentétben 
az is kimutatható, hogy itt nem csupán a vértagadásról és 
az álorcásságról lehet szót ejteni.7 Mindezeket az eseteket 
összefoglalva: a Hármaskönyv e címeiben szó van csa
lárdságról (fraus), csalárd módon (fraudulenter, fraudu-

lenta modo), tettetéssel és színleléssel (liete et simulate) 
cselekvésről, álnokságról (dolus), vagy arról, amit valaki 
álnokul tett (dolosus), ravaszul mesterkedett (dolosa ma- 
chinatione).8 Nincs azonban minden esetben büntetés 
megszabva az ily módokon eljáróra, lehet, hogy egy
némely tett legfeljebb és pusztán magánjogi jogkövet
kezménnyel jár (pl. a birtok visszaadása), más cselek
mények viszont már súlyosabb megítélés alá esnek, és 
(többek között, gyakran a vagyoni hátrány -  pl. örök
ségtől elesés -  mellett) becstelenségben marasztalják el 
a megvalósítóját (vértagadás, gyámság hűtlen viselése, 
álorcásság). Meg kell azonban azt is jegyezni, hogy nem 
tekinthetünk a Hármaskönyv normáira úgy, hogy azok
ra a mai -  magánjogot és büntetőjogot egymástól élesen 
elválasztó -  szemléletmódot próbáljuk visszavetíteni, hi
szen a jogágak elkülönítése abban az időben még nem 
létezett. Ami viszont a leglényegesebb a téma szempont
jából (s ebben az ezt érintő szerzők véleménye is egye
zik)9: ezek a fent említett, hasonlóan megvalósított tettek 
nincsenek összefoglalva közösen, egy címszó alatt mint 
csalás(ok).

Az első jelentősebb országos forrás hazánkban, amely
ben már szerepel a stellionatus, a Ferdinandea nyomán, 
annak latin fordításával a 17. század végén keletkezett 
Praxis Criminalis. Magyarországon azonban e munká
lat nem vált törvénnyé, így a következő századtól csak 
szokásjogi úton terjedt, és -  általában -  nemesek büntető
ügyeiben nem volt alkalmazható, ám a joggyakorlatra és 
a kifejlődésnek induló magyar büntetőjog-jogtudományra 
is hatással bírt.

A PC. 94. artikulusa szól a csalásról, avagy stelliona- 
tusról, mint különösképpen ama álnokságról és csalárd
ságról, amit az értelmes ember sem láthat előre vagy 
kerülhet el: „De fraude astuta, et iniqua, quam etiampru- 
dens quispiam praevidere, aut praecavere non possit, seu 
Stellionatu. ”

A cikkely további szakaszai szerint a stellionatus lé
nyege a rosszindulat, álnokság, amely a gonosz emberek 
által terjed, és folyton szaporodik a földön, s olyan sok 
faja van, hogy azokat mind névvel nevezni szinte nem is 
lehet. Mindazonáltal a Praxis Criminalis megemlíti a leg
főbb módokat, ahogyan a csalók eljárnak, így: pénzváltás 
vagy pénz számlálásának színe alatt a pénzt a ruhaujjuk
ba rejtik, a zálogba adott javak valamelyikét titkon kicse
rélik, ugyanazon dolgot többször adják el, a megfizetett 
tartozást újból követelik, továbbá hogy „ a maguk nevét 
kockázatosán avégre adják, hogy a tényleges szerződő fél 
ki ne tudódjék, és ekként a harmadikat rászedjék” 1

E veszedelmes csalókat a közönséges tolvajoknál sú
lyosabban ítélte meg a Praxis, és akár főbenjáró büntetés
sel is lehetett őket büntetni. Ennek kiszabásánál a gonosz
ság és az okozott kár mértékét kellett alapul venni. Elj árási 
szempontból pedig a lopás, illetve hamisítás esetére meg
szabott rend szerint kellett eljárni.

A stellionatus körébe azonban nem tartoztak a hamisí
tások: a pénzhamisítás, pecsét- és levélhamisítás, továbbá 
a mérlegek, mértékek és hasonló, a kereskedésben hasz
nált dolgok meghamisítása. Ezekről külön artikulusok 
rendelkeztek.11
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3. A 18-19. századi magyar büntetőjogi irodalomban 
több, részben egymással ellentétes nézet találkozik a csa
lás mibenlétét illetően. Ezek némelyike a stellionatust
egyáltalán nem említi, hanem a csalárdság különféle, ré
szint a Praxis Criminalis vagy az országos jogforrások 
által már érintett eseteket más név alatt, úgymint falsum,
crimen falsi sorolja. A korai szakírók vizsgálata e kérdés
ben azért is érdekes, mert még csak kialakulóban volt a 
büntetőjog hazai tudománya és irodalma, így ezek a mun
kák a büntetőjogi dogmatikai kísérletek első lépéseit is je
lentik.

A stellionatust ismeri és tárgyalj a Bodó 1751 -ben meg
jelent könyvének XCIX. cikkében.12 A vele közel egy
időben, mindössze néhány évvel korábban megjelent 
munkájában Huszty viszont csak a crimen falsi eseteit és 
meghatározását ismerteti, s nála nem bukkan fel a stellio- 
natus kifejezés sem.13 Hasonlóképpen Vuchetich -  a 19. 
század elején írt, már a korszerű elméleti szakirodalom
ismeretében készült, tankönyv jellegű művében -  szin
tén elsődlegesen csak a falsumot tárgyalja, s emellett nála
egy speciális deliktum, a dolosa decoctio is megjelenik.14 
Majd ismét előfordul a kifejezés Szlemenics fenyítő törvé
nyében, noha jószerint csupán Bodóra történő hivatkozás- 
sal.15 Pauler Tivadar -  már fejlett dogmatikáról árulkodó 
-  büntetőjogi tankönyvében újra fellelhető a stellionatus 
elnevezése, amelyet a szerző a csalás kifejtésénél említ.16
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E szerzők írásai azonban több mint egy évszázadot fog
nak át, nyilvánvalóan nem lehet rajtuk egységes szemlé
letmódot számon kérni; időközben a büntetőjog maga is 
nagy változásokon ment keresztül, elég csak a kodifiká- 
ciós törekvésekre gondolni. Jelen írás keretei között első 
lépésként is csupán a 18. században született munkák át
tekintésére lehet vállalkozni. Ezek összehasonlítása egy
mással, illetve a korszak jogforrásaival viszont már nem 
ütközhet az anakronizmus kritikájába.

3.1. Bodó Mátyás a stellionatust különösen ravasz csa
lárdságként határozza meg, amit valaki figyelmesen sem 
láthat, vagy tételezhet fel előre. Definíciója szóról szóra 
megegyezik a Praxis Criminalisban szereplővel, csupán 
csak annyi a különbség, hogy míg ott maga a kifejezés 
a mondat végén szerepel, Bodó ezzel kezdi a meghatá
rozást: „De stellionatu, seu fraude specialiter astuta... ”3 * * * * * * * 11 
A továbbiakban lényeges, hogy a stellionatus esetében a 
csalárdság legfondorlatosabb fajtájáról van szó, s erről 
mint különnemű bűntettről szól. Oly deliktumokat ért ide, 
amelyek más cím alá nem esnek. Magyarázatként azt fűzi 
ehhez, hogy az ilyen nagyfokú, sőt legnagyobb fokú csa
lárdság miatt büntető törvényszéknek kell eljárnia, míg 
egyszerű csalárdság iránti keresetet polgári törvényszéken 
lehet indítani. Nála érhető tehát talán legkorábban tetten 
az, hogy a cselekménynek van magánjogi és büntetőjo-
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gi megközelítése is, és hogy 
ezeket egymástól külön lehet 
választani.

Érdemes még vizsgálat 
alá venni, mit jelenthetnek 
az olyan bűncselekmények, 
amelyeknek más címe nin
csen („altero titulo Criminis 
deficiente”). Noha a szerző 
maga is felsorolja az olyan 
tetteket, amelyeknél helye 
van a stellionatus megálla
pításának, nyilvánvalón nem 
tartozik ennek körébe számos 
olyan eset, amelyet ő maga is 
munkájában külön néven ne
vez és tárgyal. Így különösen 
a falsum vagy crimen falsi, 
amelyet a XCI. artikulusban 
magyaráz, s azt általában úgy 
határozza meg, mint az igaz
ság szándékos elferdítését 
azzal a céllal, hogy valaki 
másnak kárt és jogsérelmet 
okozzon, és amelyet a közjog 
büntetni rendel.18 Ám külön 
címben említi a hamis bírót, 
ügyvédet, tanút vagy vádlót,19 
az oklevél- és pecséthamisí
tást, illetve az ilyenek készítő- 
it,20 a mérlegek, súlyok, mér
tékek stb. meghamisítóit,21 
továbbá az álorcás személye- 
ket.22 Ezek tehát elvileg, mivel külön nevesített crimenek, 
nem tartoznak a stellionatus fogalmi körébe.

Túl a fentieken viszont a következőket szerepelteti, 
mint amelyeknél feltétlenül helye van a stellionatus meg
állapításának: amennyiben valaki másoknak elzálogosított 
vagy átadott dolgot ismét, a korábbi lekötelezést eltitkol
va, másoknak zálogba vagy fizetésképpen ad; aki pénz
váltás ürügyén értéktelent vagy hamisat rejtve elcserél; 
ugyanazt a dolgot többször adja el úgy, hogy a mutatott 
dolgot értéktelenre kicserélve adja át (nem látható módon, 
becsomagolva); aki megfizetett adósságot követel; továb
bá aki tulajdon nevét eltitkolván más nevét veszi fel, és az 
ő neve alatt mástól pénzt vesz kölcsön, vagy más szín alatt 
a szerződő felet becsapja, megkárosítja. Mindezeken felül 
külön pontban szintén idetartozóként említi, ha valaki a 
legyengült, beteg lábas jószágok betegségét, fogyatékát 
átmenetileg elleplezve azokat egészségesként és hibátlan
ként adja el akár vásáron, akár vásárokon kívül.23

A büntetés tekintetében -  első fordulatában ismét szó
ról szóra -  megegyezik az ismertetés a Praxis Crimi- 
nalisban foglaltakkal: a tett elkövetői súlyos esetekben 
főbenjáró büntetéssel is sújtandók, és a közönséges tol
vajnál szigorúbban ítélendők meg. Ez azonban az V-VI. 
szakaszban kiegészül azzal, hogy amennyiben közönsé
gesen követik el a cselekményt, akkor bírói mérlegelésre 
hagyva egyszerűen a pénz visszafizetésében, a csalárdul

eladott javak elvesztésében, 
illetve az okozott károk meg
térítésében marasztalandó 
az elkövető. Ha viszont eskü 
közbejöttével történt az elkö
vetés, akkor a tettes ezen felül 
a „vakmerőség miatt” vérdíj - 
büntetéssel is sújtandó, vagy 
más súlyosabb büntetésnek is 
lehet helye az eset súlyossága 
és minősége szerint.

A büntetéssel kapcsolatban 
emeli ki a stellionatus két, 
általa külön is nevesített ese
tét, amelyekről megállapítja, 
hogy azok a patvarkodás, il
letve az álorcásság alá esnek, 
és annak megfelelően bünte
tendők. Akik már megfizetett 
adósságot ismét követelnek, 
azokra a patvarra és annak 
büntetésére a Hármaskönyv 
II. 70. címét, valamint a Di- 
rectio Methodica 9. fejezeté
nek 16. kérdését idézi. Akik 
más neve alatt pénzt vesznek 
el kölcsön, azok pedig mint 
tolvajok vagy a bűntett mi
nősége szerint mint álorcás 
személyek büntetendők, s az 
ő büntetésük vonatkozásában 
munkájának ezt taglaló ko
rábbi artikulusára utal. Első 

látásra úgy tűnik ebből, mintha ezek a magatartások mégis 
olyan deliktumot valósítanának meg, amelyek különálló 
tényállásként is szerepelnek. Viszont, közelebbről meg
vizsgálva, valójában arról van szó, hogy ezek a valóban 
a stellionatus alá sorolt egyedi esetek csak rendkívül ha
sonlóak a patvar vagy az álorcásság definíciójához, s így 
azzal azonos büntetés alá esnek. Az előbbihez ugyanis a 
Hármaskönyv és a Directio Methodica is csupán azt az 
esetet említi, amikor valaki már elengedett tartozást kö
vetel vissza, ami noha nagyon hasonlatos, mégsem azo
nos a már megfizetett tartozás peresítésével. Úgyszintén 
az álorcásság meghatározásakor Bodó kifejezetten azok
ról szól, akik más nevét felvéve, e fiktív név alatt más 
családjába tolakodnak be, s okoznak kárt, sérelmet (pl. 
örökséget, családi javakat, előjogokat maguknak meg- 
szerezve).24 Látható, hogy ide csak tágabban kapcsolódik 
a XCVII. cikk II. szakaszában tárgyalt cselekmény, ahol 
ugyan valóban más neve alatt hamisan jár el az elköve
tő, viszont nem kifejezetten egy egész család (és az abba 
tartozó több személy) jogos érdekeit, vagyonát sérti (akár 
több tekintetben vagy huzamosabb időn keresztül), hanem 
egy-egy konkrét alkalommal a vele szerződő felet csalja 
meg -  így tehát ennek van egy egyszeri jellege is. Viszont, 
mivel érezhetően rokon jellegű elkövetési formákról van 
szó, ezért a jog (illetve Bodó) -  noha a stellionatus esetei 
között sorolja fel őket -  a patvarkodó, illetőleg a persona
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Szlemenics Pál: Elementa juris criminalis hungarici című 
műve magyar nyelvű kiadásának (Fenyítő Törvényszéki Magyar 

Törvény, Buda, 1836) címlapja
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larvata büntetésével sújtja ezek megvalósítóit. A későb
biekre nézve felmerülhet a kérdés, vajon melyik tényállás 
lesz az „erősebb”; vajon a stellionatus, a csalás foglalja 
majd magában a calumnia és az álorcásság összes eseteit 
is, vagy ezek bővülnek önálló deliktumként olybá, hogy a 
fenti tágabb értelmezéseket is szubszumálják.

3.2. Bodóval ellentétben Huszty egyáltalán nem ismer 
stellionatust, sem ez, sem a fraus astuta nem fordul elő 
nála. Könyve XXXI. címében „De crimine fa k i” szól.25 
Ez alatt a falsumot tágabb és szűkebb értelemben adja 
meg. Tágabban értelmezve álnokságnak (falsum általá
ban) nevezi mindazt, ami nem igaz, még akkor is, ha nem 
valakinek a csalárdságából és szándékából megy végbe, 
míg szűkebben a falsum bűntettének (voltaképpen crimen 
falsi) azokat a cselekményeket tartja, amelyek a jog sze
rint büntetéssel járnak. Idetartozónak tekinti a hitszegést 
(perjurium), az álorcát (larvata persona), a vérrokonság 
vakmerő megtagadását negyed ízig (temera negatio con- 
sanguinitatis carnalis intra quartum gradum), a vérálulást 
(proditio fraterni sanguinitatis), továbbá hamis levelek és 
hamis pecsétek készítését (confectio falsorum instrumen- 
torum, falsorum sigillorum), és a hamis levél szándékos 
felhasználását (usus dolosus falsi instrumenti). Ez a felso
rolás azonban nem taxatív, hanem minden bizonnyal csak 
a crimen falsi leggyakoribb eseteit említi meg. A követke
ző bekezdésben ugyanis meghatározza a „hamisság bű
neit”: „Definitur crimen falsi, quod sit veritatis immuta- 
tio, in alterius praejudicium facta, publico jure poenaliter 
prohibita. “ Majd ezt bontja ki, és részletezi, hogy afalsum 
megvalósításához előfeltétel volt a szándékosság (dolus), 
az igazság elferdítése, megváltoztatása (veritatis immuta- 
tio) és a másnak való károkozás vagy legalább jogsérelem 
okozása (damnum alicui, aut saltem praejudicium infera- 
tur). Még e kifejtés előtt azonban kitér a definíció negye
dik elemére is, és megjegyzi, hogy falsum mint közbűn
cselekmény körébe csak az tartozik, ami büntetéssel tiltva 
van (poenaliterprohibita). Nem ez tehát a hazugság, mert 
a hazugság önmagában jogilag nem tilalmazott és így nem 
is számít a crimen falsi körébe.

A későbbi, 19. századi büntetőjogi kodifikáció során 
Huszty crimen falsi meghatározását vetették össze a Bo- 
dónál található stellionatus fejtegetésével.26 Ez az össze
hasonlítás azonban nehezen tartható, mert annak megfo- 
galmazój a úgy tűnik, nem vette számításba, hogy a crimen 
falsi már Bodónál is szerepelt, méghozzá Huszty leírásá

hoz igen hasonló tartalommal. Ő is tágabb és szűkebb ér
telemben határozza meg a falsumot, akként, hogy előbbi 
szerint minden idetartozik, ami nem igaz, míg szűkebben, 
mint afalsum bűntette, azok, amelyeket a jog büntetni ren
del.27 Mind az idesorolandó esetek felsorolása -  az eskü- 
szegéstől a vértagadásig - , mind pedig a bűncselekmény 
ismérveinek a meghatározása (dolus, veritatis suppressio, 
damni, aut, praejudicii illatio) is egyértelműen egybees
nek azzal, mint amiket Huszty is ismertet. Így a fentiekből 
mindössze azt a következtetést lehet levonni, hogy e két 
18. századi szerző közül az egyiknél szerepel a stelliona
tus mint külön deliktum, a másiknál viszont nem.

Arra a kérdésre azonban, hogy vajon a stellionatus csu
pán elméleti fogalomként létezett, vagy jelentett-e valaha 
is ténylegesen élő és alkalmazott tényállást a magyar jog
ban, csak a gyakorlat megvizsgálása adhat választ. A ku
tatás későbbi fázisában ez tehát az egyik elérendő cél, ám 
nem szabad lemondani az elméleti munkák elemzéséről 
sem; így az 1800-as évekbe átlépve előbb a fentebb em
lített két század eleji szerzőt (Szlemenics Pált, Vuchetich 
Mátyást) és műveiket kell e szempontból egymás mellé 
állítani. Nem elhanyagolandó az sem, hogy a stellionatus 
a Ferdinandea fordítása révén, vagyis osztrák hatásként 
került be a magyar jogba, így feltétlenül érdemes lesz egy 
összehasonlítás erejéig legalább Mária Terézia és II. Jó
zsef büntető törvényeit górcső alá venni. A továbbiakban 
vizsgálandók még a korai magyar büntetőjogi tervezetek, 
amelyeknek már létezik egy részleges jelenkori feldolgo
zása is,28 és amelyek közül az 1795. évi javaslat azért sajá
tos, mert szó esik benne a stellionatusról, ám a falsummal 
azonosítva,29 míg az 1843. évi javaslat többek között azért 
lesz kiemelendő, mert ebben a csalás a hamisítás eseteitől 
elválasztva már mint önálló bűntett jelenik meg, s ezáltal 
a magyar büntetőjog megtette az első lépést e bűncselek
mény pontos körülhatárolása felé.30 Nem utolsósorban 
el kell majd jutni a polgári korszak szerzőinek a Cseme- 
gi-kódex megjelenését megelőzően, majd az azt követően 
e tárgyban írt értekezéseiig, hiszen a jogalkotás során fel
merülő vitákban és a csalás definiálásához kapcsolódó fej
tegetésekben újra meg újra felbukkan a stellionatus. A ko- 
difikációt követő korszak magyar büntetőjogában viszont 
Angyal Pál 1939-ben született munkája már eloszlathatta 
a kételyeket,31 sőt nemrégiben az azóta a büntetőjogban 
végbement változásokat és szemléletváltásokat feldolgo
zó és jogtörténeti előzményeket is bemutató tételes jogi 
monográfia is napvilágot látott.32

Korsósné Delacasse, Krisztina

Z ur Definition des stellionatus, mit besonderem Hinblick auf die ungarische Strafrechtsliteratur 
des 18. Jahrhunderts
(Zusammenfassung)

Nach dem stellionatus als selbststandigem Delikt sucht 
man in den Gesetzen vor 1848 oder im Tripartitum ver- 
geblich. Obwohl diese Rechtsquellen in zahlreichen Fal
len verschiedene arglistige Verhaltensweisen nennen, sind 
diese falsch, durch Tauschung anderer begangenen Taten, 
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die anderen haufig auch Vermögensnachteile hinzufügen, 
unter einem Titel -  als Betrug -  nicht zusammengefasst. 
Im ungarischen Landesrecht taucht das stellionatus zum 
ersten Mal im Artikel 94 des Praxis Criminalis auf. In der 
Literatur über das Strafrecht im 18-19. Jh. treffen viele,



teilweise gegensatzliche Anschauungen über das Wesen 
des Betrugs auf einander. Einige von ihnen erwahnen das 
stellionatus überhaupt nicht, sie zahlen die verschiedenen 
Falle der Arglist mit anderen Bezeichnungen als falsum, 
crimen falsi auf. Die Untersuchungen der frühen Fachau- 
toren sind auch schon deshalb interessant, weil die unga- 
rische Wissenschaft und Literatur des Strafrechts erst im 
Entstehen begriffen war. Mátyás Bodó kennt den Begriff 
stellionatus und behandelt ihn auch im Artikel XCIX sei- 
nes Jurisprudentia criminalis. In seinem beinahe zur glei- 
chen Zeit veröffentlichten Buch (Jurisprudentia practica) 
legt István Huszty nur Falle und Definition der crimen 
falsi dar, und bei ihm erscheint das Wort stellionatus gar 
nicht. Mátyás Vuchetich behandelt -  in seinem Werk (In-

stitutiones juris criminalis Hungarici), erschienen am An- 
fang des 19. Jh. als Lehrbuch -  ebenfalls nur das falsum, 
bzw. daneben auch die dolosa decoctio. Das stellionatus 
erscheint wieder im Züchtigungsgesetz von Pál Szleme- 
nics, obwohl fast nur mit dem Hinweis auf Bodó. Die 
Schriften der genannten Autoren umfassen fast ein halbes 
Jahrhundert, man kann von ihnen keineswegs eine ein- 
heitliche Anschauungsweise verlangen, und inzwischen 
durchlief auch selbst das Strafrecht erhebliche Ánderun- 
gen. Im Rahmen des vorliegenden Artikels konnte des
halb als erster Schritt nur ein Überblick über die Arbeiten 
des 18. Jahrhunderts, ein Vergleich der Anschauungen von 
Bodó und Huszty über den Betrug und ihr Vergleich mit 
den damaligen Rechtsquellen unternommen werden.
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