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Komáromi László:

A bizánci hatás kérdése 
a középkori magyar 

büntetőjogban

A  magyar jogtörténetírás régóta kutatja középkori 
törvényeink -  főképp Szent István dekrétumai
nak -  esetleges idegen forrásait.1 Ennek során 

mindezidáig szinte kizárólag nyugati mintákról esett 
szó. A számos frank és germán világi, valamint nyuga
ti egyházi gyűjteménnyel való összevetés sok hasonló
ságra derített fényt, de bizonyítható átvételre viszony
lag kevés példa akad.2 Az eddigi kutatások azonban 
jóformán alig érintették azt a kérdést, hogy vajon 
mennyiben gyakorolt hatást a középkori magyar jogra 
a keleti impérium, Bizánc törvényhozása.

Első fennmaradt királyi dekrétumaink és zsinati ha
tározataink jelentős részét büntetőjogi rendelkezések 
teszik ki. ezért a következő rövid áttekintésben ezek
nek lehetséges bizánci előképeit keresem. A szakiro
dalom a kérdés kapcsán általában csak annyit jegyez 
meg, hogy hazánkban is használatosak voltak külön
böző bizánci büntetési nemek, mint a megvakítás, az 
orr, a nyelv és a kéz levágása, valamint a hajlenyírás.3 
Tételes összehasonlításra azonban mindeddig nem ke
rült sor. Mindenekelőtt lássuk tehát, mely bizánci jog
forrásokat érdemes számításba venni a két jogrendszer 
büntetőjogának összevetésekor.

lustinianus VI. századi nagy kodifikációját létrejöt
te után hamarosan gazdag, elsősorban oktatási célú, 
görög nyelvű kommentárirodalom követte; később 
összefoglalók és kivonatok sokasága növelte az amú
gy is hatalmas joganyagot. A VII. század elejére azon
ban mind a jogtudomány szintje, mind pedig a császá
rok törvényalkotói aktivitása jelentősen lecsökkent. 
Ezen a helyzeten az Iszauriai-dinasztiához tartozó III. 
Leó császár változtatott: bizottságot hívott össze, s 
tagjainak feladatul adta, hogy a föllelhető jogkönyvek 
összegyűjtése és áttekintése után állítsanak össze egy
rövid, tömör törvénykönyvet. E munka eredménye- 
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ként született meg 741-ben a mindössze 18 címből ál
ló „válogatás a törvényekből”, röviden: Ecloga, amely 
összefoglalta a legfőbb magánjogi es büntetőjogi 
szabályokat.4 A törvénymű elvileg a iustinianusi kod- 
ifikáción alapult, a kodifikátorok azonban a gyakorlat
ban annak későbbi görög feldolgozásait használták, 
azokat is inkább átfogalmazva, semmint szó szerint 
átvéve.5 A jogtudomány aztán a Makedón-dinasztia 
idején lendült fel újra. A jogtudósok és a császár terv
be vették a „régi törvények megtisztítását”, a jogi szö
vegek újrafeldolgozását, az eredeti iustinianusi tör
vénymű részeinek egy nagy, közös műben való össze
foglalását. A munkát a IX. és X. század fordulóján, 
mintegy 25 év leforgása alatt el is végezték. Ennek so
rán először (valószínűleg 885-ben vagy 886-ban, I. 
Baszileiosz császár uralmának végen) egy bevezetés
nek szánt, a császár szándéka szerint az Ecloga helyé
be lépő jogkönyvet állítottak össze -  „Bevezetés a tör
vénybe", röviden: Eisagoge0. Főkent a iustinianusi 
joganyagot tartalmazta, annak későbbi görög feldolgo
zásai alapján. Ezt követte 888 karácsonyán -  VI. Leó 
alatt -  a 60 könyvből álló „császári törvények" kihir
detése. A Baszilika7 az eredeti iustiniánusi törvénymű 
szabályait foglalta egységes rendszerbe, címenként a 
Digesta. a Codex majd a Novellák megfelelő részeit 
egymás után szerkesztve, immár az egészet görög 
nyelven. Az anakatharszisz utolsó állomásaként publi
kálták végül 907-ben az ún. „a törvény kézikönyve”, 
röviden: Prochiron8, amely 40 címében jórészt a ius
tinianusi joganyag egyes szabályait és Leó saját rende
letéit tartalmazta. A „hivatalos” bizánci jogot tehát lé
nyegében e négy törvénykönyv -  az Ecloga, az 
Eisagoge, a Prochiron és a Baszilika -  tartalmazta.9 
Később számos magángyűjtemény is keletkezett, ame
lyek vegyesen válogattak a hivatalos anyagból.10 A 
későbizánci kor aztán a világi jogtudomány hanyatlá
sát hozta. Az utolsó jelentősebb jogkönyv az 1345-ben 
kiadott, hat könyvből álló Hexabiblos volt.

A felsorolt bizánci törvénykönyvek rendszerint 
utolsó (vagy utolsó előtti) fejezete (címe, könyve) tar
talmazta a büntetőjog szabályait. Ezek alapját az Eclo
ga 17. címe képezte, amit szinte változtatás nélkül át
vett az Eisagoge és a Prochiron is, s az eredeti iustini
anusi büntetőjogra visszatérő Baszilika is részben tar
talmazott.11 Ez az anyag tehát -  főleg a birodalom-



szerte igen elterjedt Ecloga és Prochiron révén -  év
századokig a bizánci büntetőjog legjellemzőbb foná
sát képezte.

A bizánci törvénykönyvek azonban nemcsak a biro
dalom határain belül fejtették ki hatásukat. A kelet-eu
rópai szláv népek körében elsősorban a fontosabb ke
leti egyházi jogi gyűjtemények terjedtek el, mindenek
előtt az igen népszerű Nomokanon XIV Titulorum,12 
és a nagy keleti egyházjogász, Blastares Mátyás XIV. 
századi Syntagmája,13 de recepciót nyert a bizánci vi
lági jog anyaga is. A bolgárok legrégibb, IX. századi 
törvénykönyvének (Zakón sudnyj ljudem) legtöbb 
szakasza az Ecloga szabályaira vezethető vissza.14 A 
szerbek függetlenséget kivívó Nemanja István fia. Szt. 
Száva XIII. század elején elkészített nomokánon- 
fordításához mellékelte a Prochiron anyagát is. Dusán 
István XIV. századi törvénykönyvéhez (Dusanov 
Zakonov) hozzáfűzte Blastares Syntagmájának főként 
világi jogi anyagát (elsősorban a Prochiront, átvéve 
annak teljes büntetőjogi részét, mindezt kiegészítve a 
Baszilika és egyes császári rendeletek anyagával), va
lamint a Földművestörvény egy szerb kivonatát. 
Moldvában és Havasalföldön valószínűleg a XV. szá
zad óta ismerték és másolták Blastares Syntagmájának 
szláv változatát. Oroszországban először a XIII. szá
zad elején adták ki a Photiosnak tulajdonított görög 
nomokánon-gyűjtemény szláv szövegét: a XIV. szá
zadban megjelent a Földművestörvény orosz fordítása 
is.1-’’ A Kormcsaja Kniga XVII. századi nyomtatott 
példányai pedig tartalmazták az Ecloga szláv változa
tát és a -  szintén a bizánci jogra visszamenő -  Zakón 
sudnyj ljudem-et is.16

Nincs megbízható forrásadatunk arról, hogy bizánci 
jogkönyvek Magyarországon is közkézen forogtak 
volna. Tudjuk viszont -  elsősorban Moravcsik Gyula 
és tanítványai munkájának köszönhetőn - ,  hogy Bi
zánc már a vándorlás korától kezdve jelentősnek 
mondható kulturális hatást gyakorolt a magyarságra. 
Ez a hatás mindenekelőtt a keleti egyház működésével 
függött össze. Görög nyelvű püspökségi jegyzék tanú
sítja. hogy a konstantinápolyi patriarcha alá tartozó 
doroszi metropolita már a VIII. században missziós 
püspököket küldött az onogurok és a hunok vándorló 
népeihez.17 A Methód-legenda beszámol arról is, hogy 
az ugrok (magyarok) „királya” még a honfoglalás előtt 
kapcsolatba került Szent Methóddal, a szlávok apos
tolával.18 Ioannes Skylitzes XI. századi történetíró 
művében említi, hogy több türk fejedelem konstanti
nápolyi megkeresztelkedése után Gyula is Bizáncba 
érkezett, s a keresztség vétele után egy Hierotheos ne
vű szerzetest vitt magával, akit a pátriárka Turkia 
missziós püspökévé szentelt, s ő a barbár tévelygésből 
sokakat kivezetett a kereszténységre.19 Szent Gellért 
legendája szerint a marosvári Ajtony fejedelem szin
tén a görögök szertartása szerint keresztelkedett meg, 
s Keresztelő Szent János tiszteletére görög monostort 
épített. Miután István király vezére, Csanád leverte 
Ajtonyt, Csanád újabb monostort alapított Oroszláno
son. s a marosvári görög barátokat odatelepítette.20

Szent István korában egy sor további görög monostor
ról tudunk,21 melyek közül a veszprémvölgyi apáca
monostor görög nyelvű alapítólevele Kálmán-kori má
solatban maradt ránk.22 E görög kolostorok a XII. szá
zad végétől ellatinosodtak, de addig a nyugati és a ke
leti egyház békében éltek egymás mellett Magyaror
szág területén. A keleti egyház korabeli jelenlétéről ta
núskodnak a Bizáncban kedvelt szentek (Szt. Deme
ter. Szt. Miklós, Szt. György, Szt. Kozma és Damján, 
Szt. Pantaleon) tiszteletére emelt templomok is.23 A 
keleti egyház az ország déli részén később is erős ma
radt, saját püspökségei is voltak.24

A bizánci kultúra magyarországi terjedésének 
szempontjából jelentősége lehetett az Árpádok családi 
kapcsolatainak is. Tucatnyi házassági szálról tudunk, 
melyek az Árpád-dinasztiát a bizánci uralkodóházhoz 
fűzték.25 Közismert, hogy a Konstantinápolyban ne
velkedett III. Béla kis híján maga is bizánci császár 
lett. Említést érdemel még, hogy régészeti leletek ta
núsága szerint a magyar kereskedelem jelentős része a 
X-XI. században a Balkán és Bizánc felé irányult, Ma
gyarország is számos árucikket ebből az irányból szer
zett be. A leletek szépen mutatják, hogy a Bizánc felől 
az Alsó-Duna mentén Belgrádon át vezető kereskedel
mi út egyik ága a Tisza keleti partján észak felé, a má
sik Mohácson keresztül a Balaton irányába tartott.26

A keleti impérium tehát minden bizonnyal éreztette 
hatását az Árpád-kori Magyarországon. Kérdés, hogy 
mit jelentett mindez az ország jogéletének fejlődésére. 
Ha létezett e téren bizánci hatás, akkor annak hordozói 
elsősorban a keleti egyház papjai lehettek, akik -  nyu
gati társaikhoz hasonlóan -  vélhetőn megfelelő segéd
eszközökkel. könyvekkel, egyházi és talán világi jogi 
gyűjteményekkel érkeztek a számukra idegen, pogány 
nép körébe (akárcsak a különböző szláv népekhez). 
Nem teljesen alaptalan föltételezni, hogy a király köz
vetlen környezetében is jelen voltak közülük néhá- 
nyan. Dekrétumaink gyakran hivatkoznak egy vegye
sen egyházi és világi előkelőkből álló tanácsra, amely 
segítette az uralkodót törvényalkotó munkájában.27 A 
tervezetek előkészítése során vagy az azokról való tár
gyalás alkalmával szintén közreműködhettek kleriku
sok, nyugatiak és keletiek egyaránt, akik akár szóban 
is közvetíthették a döntéshozóknak saját jogrendjük 
egy-egy szabályát.

A vizsgálat tárgyát képező büntetőjog tekintetében 
Bizánc esetében mindenekelőtt az Ecloga 17. címe te
kinthető releváns forrásnak. Keletkezésétől fogva év
századokon át ez képezte a bizánci büntetőjog alapját, 
s ez a világi törvénykönyv terjedt el leginkább a kör
nyező népek körében is. Számításba kell venni az 
Eisagoge és a Prochiron büntetőjogi szabályait is, 
amelyek szinte teljes egészében átvették az Ecloga 
büntetőjogát, de ehhez hozzáfűztek még más rendel
kezéseket is. A Baszilika büntetőjogába szintén fölvé
telt nyertek e kisebb törvénykönyvek egyes szabályai, 
másrészt az eredeti iustinianusi joganyag vonatkozó 
passzusai, nehezen képzelhető azonban, hogy a 60 
könyvből álló hatalmas gyűjteményt valaki Magyaror-
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szagig hozta volna. Ezért az alábbi összevetés során 
elsősorban az Ecloga, másodsorban az Eisagoge és a 
Prochiron büntetőjogi szabályait veszem alapul. Ami a 
korabeli magyar jogot illeti, az összevetésben nem ter- 
jeszkedek túl Könyves Kálmán korán, egyrészt mivel 
az ő uralkodásának végéig keletkezett dekrétumok és 
zsinati határozatok tartalmazzák az Árpád-kori bünte
tőjog számunkra ismert anyagát,28 másrészt mivel a 
magyarországi bizánci kulturális hatás fénykora nagy
jából a királyság első két századára tehető.

Elsőként vegyük szemügyre a szakirodalom által is 
lehetséges bizánci átvételként említett büntetési 
nemeket.29 A halálbüntetés különösen kegyetlen római 
fajtáit (pl. keresztre feszítés, máglyahalál, állatviadal, 
lovakkal történő széttépés, vaskarmokkal való megnyú- 
zás, élve eltemetés) az Ecloga nem vette át; a kivégzés 
többnyire kard általi lefejezéssel történt. Halálbüntetés
sel szankcionálták a legsúlyosabb állam elleni bűncse
lekményeket, egyes élet elleni bűntetteket és eretneksé
geket. valamint a legsúlyosabbnak ítélt szexuális bűnc
selekményeket.30 Két esetben találkozunk kegyetlenebb 
halálbüntetési móddal: a városon belül szándékosan 
tűzvészt okozókat máglyán égették el, a rablógyilkoso
kat pedig az elfogás helyszínén felakasztották.31 A kö
zépkori magyar jogban is a fővesztés volt a halálbünte
tés általános módja.32 Kard általi büntetés járt pl. a 
kardrántásért, a karddal történő gyilkosságért, valamint 
az ispán által elkövetett házratörésért.33 Az akasztás is 
előfordult, a lopás szankciójaként, elsősorban Szt. Lász
ló törvényében.34 A kivégzés minősített fajai (mint a 
nyársrahúzás, kerékbetörés, vízbefullasztás, máglyán 
való elégetés) a városi jogokban bukkannak föl. "való
színűleg nyugati hatásra.33

A testi büntetéseknek széles skálája alakult ki a bizán
ci jogban. Legjellemzőbbek az ún. testcsonkító bünteté
sek voltak. Kézlevágással büntették a legtöbb vagyon el
leni bűncselekmény elkövetőjét;36 orrlevágás volt a sze
xuális bűncselekmények többségének büntetése.37 A fér
f i  nemi szerv levágását csak az állatokkal való fajtalan
kodás esetében alkalmazták;38 a nyelv kivágása a hamis 
tanúzás szokásos szankciója volt.39 Az Ecloga egy eset
ben írta elő a megvakítást . akkor, ha valaki az oltártér
ből lopott szent dolgot,40 de megjegyzendő, hogy ezt a 
szankciót a későbbi korban gyakran alkalmazták politi
kai bűncselekményekre is.41 Mindezek (a férfi nemi 
szervtől való megfosztást kivéve) a középkori magyar 
jogban is előfordultak. Szt. István első törvénye kézlevá
gással rendelte büntetni az esküszegőt, a László-kori 
szabolcsi zsinat azt, aki engedély nélkül távol maradt az 
ún. kalendás társaságtól.42 A tolvaj rabszolga büntetése 
Szt. Istvánnál és Szt. Lászlónál is orrlevágás volt; orrát 
vesztette a tolvaj férjes asszony is.43 Nyelvkivágással 
bűnhődött a hamis tanú és a cselszövő beszéd terjesztő
je, később az esküszegő és a tolvajt rejtő paraszt is.44 A 
felsorolt esetek többségében mód volt viszont a test
csonkító büntetés vagyoni megváltására. Megvakítást 
főleg a tolvajra írtak elő korabeli törvényeink 45 de a tör
ténelem tanúsága szerint politikai bűncselekmények ese
tén is több esetben így büntették az elkövetőt.

Testfenyítő büntetésként az Ecloga a pálcával, bot
tal vagy korbáccsal való megverést alkalmazta, általá
ban mellékbüntetésként a testcsonkítás vagy a szám
űzetés mellett. A bizánci jog megverést írt elő pl. a 
kettős házasságban élőre, a szajháskodóra, arra, aki a 
templomba menekült bűnelkövetőt erőszakkal kihozta 
onnan, továbbá a magzatelhajtási kísérlet elkövetőjére 
és az idegen nyájat elűzőre.46 A rendelkezések olykor 
azt is meghatározták, hogy az elkövetőt hány ütés ér
je. A magyar jog szintén sokféle bűncselekményre ír
ta elő a megverést (ostorozást, korbácsolást), enyhébb 
(pl. vallás elleni) és súlyosabb (pl. házratörés) tettek
nél egyaránt; utóbbiaknál többnyire más, súlyosabb 
büntetések mellett 47

A bizánci jog tipikus megszégyenítő büntetése a 
hajlenyírás volt, amit az Ecloga két esetben írt elő 
mellékbüntetésként: a templom hívek számára nyitva 
álló részéből való lopásra, valamint a hajadont meg
rontó vagyontalan elkövetőre, akivel a lány utóbb nem 
kötött házasságot48 A hajlenyírás mindkét esetben a 
megverés és a száműzés mellett került kiszabásra. Ko
rabeli magyar törvényeink szintén mellékbüntetésként 
alkalmazták, de többfajta cselekményre, az istentiszte
let elmulasztásától a más szolgájával való fajta
lankodásig.49 A magyar jogban előforduló további 
megszégyenítő büntetések azonban, mint pl. a temp
lom kulcsának a boszorkány testére való rásütése, 
vagy a hamis tanú arcának kereszttel történő megbé
lyegzése,''0 sem az Eclogában, sem pedig az Eisagoge 
és a Prochiron büntető rendelkezései közt nem kerül
nek említésre.

A mai értelemben vett szabadságvesztést a korai bi
zánci jog nem ismerte,51 az Eclogában egy helyen sze
replő. a császár ellen összeesküvőre alkalmazott „vizs
gálati fogság” csak átmeneti intézkedés volt.52 Ilyen 
ideiglenes szabadságvesztés Szt. László törvényében 
is előfordul, karddal való emberölés és lókiviteli tila
lom kísérlete esetén; a saját családja körében lopást el
követő nemest ugyané törvény szerint kényszermun
kára kellett ítélni.53 A kényszermunkát a középbizánci 
törvénykönyvek egyébként nem nevesítik, a gyakor
latban azonban alkalmazták, többnyire a száműzetés 
mellett.54 Időleges szabadságvesztésnek tekinthető 
még a magyar jogban a kalodába zárás,55 bizánci meg
felelője azonban nem ismeretes. Egyébként, ahogy Bi
záncban sem, úgy a középkori Magyarországon sem 
volt jellemző a börtönbüntetés. Gyakran előfordult vi
szont a rabszolgaságba vetés. Ezt a bizánci büntetőjog 
az ellenséghez átszökő, majd onnan visszatérő eseté
ben alkalmazta,56 a magyar jog azonban egy sor egyéb 
esetben, így a lopás és gyilkosság egyes alakzatainál, 
házratörésnél és hamis vádnál.57

A száműzetés a bizánci törvénykönyvekben vi
szonylag gyakran fordult elő, legtöbbször veréssel 
együtt, pl. a véletlen ölés vagy a puszta kézzel való 
ölés eseteiben, a papra kezet emelő tettesnél, a temp
lom szentélyen kívüli részében lopást elkövető sze
mélynél, továbbá a nyereségvágyból amuletteket gyár
tók és a magzatelhajtók esetében.58 A vizsgált magyar



törvényekben e büntetés kevésbé jellemző, a városi jo 
gok azonban esetenként alkalmazták.59

A vagyoni büntetések legsúlyosabbika a kelet-ró
mai jogban a vagyonelkobzás volt. A középbizánci 
törvénykönyvekben azonban már nem túl gyakori, az 
Ecloga egyedül a már említett amulett-gyártóknál al
kalmazta, száműzetés mellett. Az Eisagoge és a 
Prochiron halállal és vagyonelkobzással rendelte bün
tetni azt, aki az uralkodó ellen támadt, valamint azt a 
férjes asszonyt, aki saját szolgájával fajtalankodott.60 
A magyar jog a honárulás ill. hűtlenség esetén rendel
te el az általános vagyonelkobzást, a halálbüntetés 
mint főbüntetés kísérőjeként. Szt. Lászlónál vagyonel
kobzás volt a szankciója a hadjárat idején, valamint az 
előkelők rokona által elkövetett lopásnak. Kálmán tör
vénye ezen kívül tisztségének és vagyona kétharmad 
részének elvesztésével büntette a rabszolga- és állatki
viteli tilalmat megsértő ispánt.61

Ennél sokkal nagyobb jelentősége volt a vagyoni 
kompozíciónak. Ez ölthette egyszerű kártérítés jelle
gét: az Ecloga szerint pl. a tolvaj szolga gazdája vagy 
megtérítette az okozott kárt, vagy a kárt szenvedett tu
lajdonába adta a szolgát; a kölcsönkapott és a megha
tározott helyen kívül használt ló épségében esett kár 
szintén megtérítendő volt.62 Más esetekben a kártérí
tés duplumra ment.65 A károkozás egyszerű esetein kí
vül azonban egyes nemi bűntetteknél is alkalmazta a 
bizánci jog a vagyoni elégtételt.64 Az Árpád-kori ma
gyar jog ennél súlyosabb bűncselekményeknél is is
merte a kompozíciót, pl. szándékos és véletlen ember
ölésnél: de lehetséges volt a megváltás megrontásnál 
és egyéb esetekben is.65 Előfordult a kár többszörös 
megtérítése is. mint szankció.66

Bár a bizánci világi jog törvénykönyvei külön nem 
nevesítették az egyházi büntetéseket, a keleti kánonjo
gi gyűjtemények alapján gyakran alkalmaztak kiközö
sítést. különböző vezeklési feladatokat, klerikusok 
esetén a papi rend elvesztését vagy a felfüggesztést. A 
világi és az egyházi bíráskodás határai Bizáncban is 
elmosódtak, egyrészt mivel az állam bizonyos egyhá
zi és világi karaktert egyaránt magukon viselő bűncse
lekmények üldözéséről lemondott az egyházi bíróság 
javára,67 másrészt azért, mert a bizánci jog is ismerte 
az asylum intézményét, s azt az egyház úgy értelmez
te, hogy az államnak a menedékbe futó elkövetőre 
semmilyen további ráhatása nem lehetett.68 Korabeli 
magyar törvényeinkben is számos rendelkezést talá
lunk a különböző egyházi vezeklésekre, a kiátkozásra 
és kiközösítésre, egyházi és világi jellegű bűncselek
ményeknél egyaránt;69 a klerikusok szokásos bünteté
se pedig papi tisztségük elvesztése volt.70 Nálunk is is
merték továbbá az asylumot (első említése: Istv. II. 
17.), miként Nyugaton is, így az átvétel mindkét irány
ból történhetett.

Az áttekintés alapján megállapítható, hogy a bünte
tési rendszer tekintetében valóban számos hasonlóság 
van a két jogrendszer között, a büntetések bizánci faj
tái szinte kivétel nélkül előfordultak a magyar jogban 
is. Látható azonban, hogy ugyanazon szankció vi

szonylag ritkán vonatkozott mindkét jogban ugyanar
ra a bűncselekményre. A bizánci jog szankciórend
szere -  mint Troianos megállapítja -  az Ecloga óta át
gondolt koncepcióra épült, amelynek középpontjában 
a speciális prevenció állt: annak megakadályozása, 
hogy a tettes újabb hasonló bűncselekményt kövessen 
el. A hamisan esküvő nyelvének kivágása, a tolvaj ke
zének levágása, vagy az állatokkal fajtalankodóná! a 
nemi szervtől való megfosztás mind arra szolgáltak, 
hogy az elkövetőt fizikailag is meggátolják a bűnis
métlésben. A nemi bűntettek szinte mindegyikénél 
szokásos orrlevágás szintén a prevenciót szolgálta, 
megnehezítvén az elkövető számára az újabb csábí
tást, hisz mindenki láthatta, hogy megrontóval van 
dolga.71 Ilyen átfogó koncepciót, s annak következe
tes, tartós alkalmazását korabeli magyar törvényeink 
nem mutatnak. A király az aktuális helyzetet értékel
ve határozta meg a szankciót, nem ritkán megváltoz
tatva a korábbi törvényt, olykor a saját maga által al
kotott szabályt is.

Néhány bűntett és szankciója tekintetében azonban 
közelebbi hasonlóság is megállapítható a magyar és a 
bizánci jog között. Az alábbiakban ezek rövid áttekin
tése következik.

A hűtlenség és felségsértés büntetése a magyar jog
ban fej- és jószágvesztés volt: ugyanez a szankció il
lette az Eisagoge és a Prochiron szerint mindazt, aki a 
császár ellen tört ill. uszított.72

A bizánci jog nyelvkivágással büntette a hamis es
küt, Szt. István ugyanezzel a büntetéssel sújtotta azt. 
aki hamis bizonyságot vagy cselszövő beszédet terjesz
tett mások között, bár a szankció ez esetben megváltha
tó volt.'5 A hasonlóság azonban nem tökéletes: míg a 
bizánci rendelkezés kifejezetten a peres eljárásban fél
ként vagy tanúként tett esküre vonatkozik, a magyar 
törvény inkább a bíróságon kívüli rágalmazásra.74 Va
lamivel közelebbi analógiát találhatunk azonban a ma
gyar jogban arra a tömör bizánci rendelkezésre, mely 
szerint a hamis feljelentő ill. vádló ugyanazon bünte
téssel sújtandó, mint ami arra a cselekményre vonatko
zik, amelynek elkövetésével hamisan vádolt valakit. A 
Kálmán-kori esztergomi zsinat hasonló egyszerűséggel 
mondta ki, hogy ha a vádló nem tudja bizonyítani azt, 
amit állított, akkor ugyanazon vezeklés alá essék.75 Az 
általános rendelkezés konkrét esete volt, amikor a fele
ségét hamisan házasságtöréssel vádoló férjet büntették 
ugyanazzal a büntetéssel, ami a feleséget érte volna, ha 
a vádat sikerül bizonyítani. Ugyanezt a speciális sza
bályt mondta ki a bizánci jog is.76 Egyes cselekmények 
esetén már a korábbi magyar törvényhozás is tartalma
zott hasonló normát: így pl. Szt. László dekrétuma a bí
rót hamis ítélettel vádolóra írta elő, hogy ugyanazt a 
büntetést szenvedje, mint amit a bírónak kellett volna 
kiállnia a hamis vád miatt.77

Bár Szt. László szabolcsi zsinatának a papi nősü
lésre vonatkozó szabályait a trulloszi zsinat hasonló 
rendelkezéseivel is kapcsolatba lehet hozni,78 egy 
analógia az Ecolgával is mutatkozik. A szabolcsi zsi
nat 2. fejezete arról a papról szól, aki rabszolganőjét



vette maga mellé feleség helyett: a nőt el kellett ad
nia, s ha ezt nem tette, erőszakkal adták el, ára pedig 
a püspököt illette. A rendelkezés párhuzamos helye a 
keleti zsinat 3. kánonja, amely azonban nem írta elő a 
nő eladását, csak azt, hogy aki ágyast tartott, vagy 
rabszolganővel volt viszonya, az nem tölthet be papi 
tisztséget. Az Ecloga civilekre nézve azonban ki
mondta, hogy ha házas ember saját .szolgálónőjével 
folytat nemi viszonyt, az eset kivizsgálása után a he
lyi elöljáró köteles a rabszolganőt elkobozni és a pro
vincia határain túlra eladni, a vételár pedig a fiscusra 
háramlik.79

Szt. István törvénye többször is a talio-elvet érvé
nyesítette kardrántás, karddal való megsebesítés ese
tén. Ha valaki karddal embert ölt, ugyanazzal a kard
dal kellett kivégezni, ha pedig mást megcsonkított ki
rántott kardjával, testének hasonló sérelmét kellett el
szenvednie. Az I. dekrétum a puszta kardrántást is 
kard általi halállal rendelte büntetni.140 A bizánci jog is 
tartalmazott ehhez igen hasonló rendelkezést: aki mást 
karddal megsebesített és halálát okozta, kard által volt 
büntetendő, ha pedig a sérült nem hal meg, a tettesnek 
le kellett vágni a kezét, mivel egyáltalán használta a 
kardját.81

Szt. László decretuma előírta, hogy aki idegen várka
tonát vagy szegényt, ill. rabszolgákat tart vissza magá
nál, köteles azokat a királynak beszolgáltatni, ha pedig 
ezt vonakodnék megtenni, kétszeresen köteles vissza
adni. továbbá 55 penzát tartozik fizetni.82 A rendelkezés 
a király várkatonáinak stb. visszaadására vonatkozott, a 
bizánci jog azonban általánosságban mondta ki. hogy az 
idegen szolga elcsábítója ill. rejtegetője a szolga vissza
adásán kívül még egy további szolgát vagy az árát kö
teles a szolga gazdájának adni.83

A lopás szokásos bizánci büntetése a kézlevágás 
volt. a magyar törvények azonban legtöbb esetben in
kább akasztást vagy megvakításl alkalmaztak.84 A bi
záncijogban is előfordult viszont a megvakítás a lopás 
speciális esetében: a szentélyből valamely szent dol
got eltulajdonító tolvajt érte ez a szankció.85 Szt. Lász
ló a templomba menekült tolvajra írt elő megvakításl. 
kisebb értékű lopásnál az elkövető fél szemének kiszú
rását rendelte. Kálmán a templomba menekült tolvajt 
akkor sújtotta megvakítással (vagy tagcsonkítással), 
ha az ártatlannak vallotta magát, de azt bizonyítani 
nem tudta.86

J egyzetek______________________________________

1 A vonatkozó legfontosabb műveket felsorolja Ham/.a Gábor: 
Szent István törvényei és ajusztiniánuszi római jog (Jogtudomá
nyi Közlöny 1996. október hó 418. p.) és hivatkozza Jánosi Mó
nika: Törvényalkotás Magyarországon a korai Árpád-korban 
(Szeged, 1996. 60-66. pp.).

2 Szó szerinti átvétel csak Szent István I. törvénykönyvének 1-5. 
fejezetei esetében állapítható meg (a 847-cs mainzi zsinat és a 
Pseudo-lsidorusi gyűjtemény anyagából), de ez vélhctőn csak a 
későbbi másoló buzgalmára, nem pedig a törvényalkotó szándé
kára vezethető vissza -  v.ö. Bónis György: Szent István törvé
nyeinek önállósága (Századok 72/1938. 452. és 485. pp.). Bónis 
két fejezet esetében ismeri cl a bajor jogból való kölcsönzést (I.

A felsorolt esetek többsége tehát egyes konkrét 
bűncselekmények és a hozzájuk kapcsolódó szankci
ók tekintetében tartalmi hasonlóságot mutat a két jog
rendszer rendelkezései között. A vizsgált bizánci for
rásokból való szó szerinti átvétel (fordítás) ugyan 
nem található a magyar dekrétumokban ill. zsinati ha
tározatokban, nagymértékben hasonló megfogalma
zás azonban akad, pl. a kardrántásra vonatkozó bizán
ci és magyar szabályok esetében.87 Hogy ezek a köze
lebbi vagy távolabbi hasonlóságok, tartalmi párhuza
mok közvetlen keleti kölcsönzésre vezethetők-e visz- 
sza vagy csak véletlen egybeesésre, nem állapítható 
meg minden kétséget kizáró bizonyossággal (ahogy a 
nyugati hatás-gyanús szakaszok legtöbbjének eseté
ben sem). A szabály alapgondolata származhatott a 
bizánci jogból is, de az is lehet, hogy nem idegen for
rásból vették át. Egészében véve úgy tűnik, hogy bün
tető törvényeink a keleti impérium jogával összeha
sonlítva is inkább önálló alkotások, semmint betűhív 
kópiák. A korabeli magyar törvényalkotók nem kí
vánták szolgai módon másolni az idegen mintát. Az 
összevetés alapján azonban nem teljesen alaptalan 
föltételezni, hogy a bizánci büntetőjog egyes elemeit 
és szabályait, büntetési fajtáit -  direkt vagy indirekt 
közvetítés révén -  hazánkban is ismerték. Erre utal
hatnak a két jogrendszer között pl. a szankció-fajták 
vagy egyes konkrét tényállás-büntetés kapcsolatok te
kintetében észlelhető hasonlóságok. A társadalmi vi
szonyokat szabályozó valószínűleg uralkodó ott köl
csönzött a fülébe jutott bizánci megoldásokból, ahol 
megfelelő eszközt látott bennük az adott helyzet jogi 
rendezésére. Ha valamely keleti joggyűjtemény teljes, 
konkrét büntetőjogi anyagát nem is ismerte, annak ál
talános jellemzőit, szankciórendszerét, esetleg né
hány egyedi szabályát nagy valószínűséggel igen, s 
azt már szabadon használta, módosította saját elkép
zelései szerint. Csak esetenként merített a bizánci cor- 
pusból, de mint egészet nem vette át. Árpád-kori tör
vényeinknek a bizánci büntetőjoggal való összevetése 
tehát nagyjából ugyanarra a következtetésre vezet, 
mint a nyugati mintákkal való összehasonlítás: recep
ció helyett inkább önálló jogfejlesztés jellemezte a 
korabeli magyar törvényalkotás folyamatát, de ez a 
folyamat -  miként az a hasonlóságokból kitűnik -  
nagy valószínűséggel idegen, nyugati és keleti minták 
figyelembevételével zajlott.

32. a gyújtogatásról és II. 2. a hűtlenség és árulás miatti jószág
vesztésről -  uilt 453. p.). valamint további tíz kapitulum cselében 
tartja az átvételt elképzelhetőnek, de nem biztosnak (454. p.).

3 Moravcsik: Bizánc és a magyarság (Bp., 1953. 2. kiadás: 2003. 
103. p.); Jánosi: i. m. 52. p. -  okkal jegyzi meg azonban, hogy a 
testcsonkító büntetések Nyugat-Európában is ismertek és hasz
nálatosak voltak; Zlinszky János a más szolgálójával való vi
szony szankcionálásánál és egyéb szabályoknál gyanít bizánci 
hatást -  A magyar jogrendszer kezdetei (Jogtudományi Közlöny 
1996. július-augusztus 274. p.).

4 Kritikai kiadása: Burgmann. Ludwig: Ecloga. Das Gcsctzbuch 
Leons III. und Konstantinos' V. (Frankfurt am Main, 1983.); a



történeti szemle

bizánci törvénykönyvekre lásd: Pieler, Peter E.: Byzantinische 
Rechtsliteralur. in: Herbert Hunger: Dic hochsprachliche pro
fáné Literatur dér Byzantiner. Bánd II (München. 1978. 
341-480. pp.); Van Dér Van, Nikolaas -  Lokin. Johannes 
Henricus Antonius: Históriáé iuris Gracco-Romani delineatio. 
Les sources du droit romain de 300 á 1453 (Groningen, 1985.): 
Lásd továbbá: Burgmann: Juristische Buchproduktion in 
Byzanz. in: Juristische Buchproduktion im Miiteialter. hrsg. von 
Vincenzo Colli (Frankfurt am Main. 2002. 247-267. pp.). A ke
leti egyházi források összefoglalása megtalálható a következő 
műben: Beck. Hans-Gcorg: Kirche und theologischc Literatur 
im Byzantinischcn Reich (München. 1959. Ndr. 1977.). Az 
egyes jogforrások leírását és a rájuk vonatkozó legfontosabb 
szakirodalmat tartalmazzák az Oxford Dictionary of Byzantium 
(New York-Oxford. 1991.) megfelelő szócikkei is.

5 V.ö.: Burgmann: Ecloga 4-5. pp.
6 Kiadása: Zepos. J.-Zepos. P.: Jus Graecoromanum II. (Athén. 

1931; 2. kiad.: Aalcn, 1962. 229-368. pp.). Az ismertebb 
Epanagoge elnevezés valószínűleg tévedésre vezethető vissza -  
v.ö.: Schmink, Andreas: Studien zu mittclbyzantinischen 
Rechtsbüchern (Frankfurt am Main. 1986. 12-14. pp.); a felso
rolt törvénykönyvek datálásánál Schminck álláspontját köve
tem. Az Eisagoge bevezetője szerint egyébként ..a császári fen
ség teljességgel elvetette az iszauriaiaknak az isteni elvvel ellen
tétes és a megmaradt törvények megsemmisítése céljából kihir
detett ostobaságait" -  Eis. prooimion 33-36. Id.: Schmink: i. m. 
6-7. pp. Bár a Makedón-dinasztia ellenséges szemmel tekintett 
a képromboló iszauriaiak Eklogájára, annak elterjedését nem 
tudták megakadályozni.
Kiadása: Basilicorum libri LX. Text. 8 kötet. Scholia. 9 kötet, 
ed. Schcltema. H. J.-Van Dér Wal. N.-Holwcrda. D. 
(Groningen. 1953-88,).

s Kiadása: Zepos, J.-Zepos. P.: Jus Graecoromanum II. (107-228. pp.). 
Említést érdemel még négy speciális gyűjtemény: az ún. 
Földművestörvény, egy tengerjogi és egy katonákra vonatkozó 
törvény, amelyek nagyjából az Edogával egyidejűleg keletkez
tek. valamint VI. Leó császár novellái, amelyeket egy 113 ren
deletből álló gyűjteménybe foglaltak.

111 Az Ecloga különböző származékai: Ecloga privata: Ecloga pri- 
vata aucta: Epitome Marciana; Ecloga Lcunclavii. A Prochiron 
derivátumai: Ecloga ad Prochiron mutata: Prochiron legum: 
Prochiron Vaticanum. Eisagoge-származékok a következők: 
Epanagoge cum scholiis; Epanagoges tiluli XIII; Epanagoge 
cum Prochiro composita: Epanagoge aucta. A nagy kodilikációs 
munka után (valószínűleg 913-914 táján -  v.ö.: Schminck: i. m. 
127. p.) napvilágot látott még egy magánmunka, az Epitome 
Legum. amely a iustinianusi Codex. Digcsta. Institúciók és No
vellák anyagából, valamint a Prochironból merítette szabályait: 
utóbb ez is több változatot ért meg (Epitome ad Prochiron muta
ta; Epitome Laurentiana) -  Pieler: i. m. 440-444.. 449^450. és 
458-462. pp. A Baszilika óriási anyaga miatt nehezen kezelhe
tő volt. ezért ezt is különböző feldolgozások próbálták használ
hatóbbá tenni: Synopsis Maior Basilicorum: Tipukeitos; Ecloga 
lib. I—X Basilicorum; Florilegium Ambrosianum. A Baszilika 
szövegéhez kommentárokat is fűztek, amelyek részben még a 
Iustinianusi közvetlenül követő időszak jogtudósi műveiből 
származtak, részben a XI—XII. századi bizánci jogtudomány 
számlájára írhatók -  uott 462-464. pp.

11 Lásd a Burgmann-féle Ecloga-kiadás 121. oldalán és 
Sscheltema Baszilika-kiadásának 8. kötete 3134. oldalán talál
ható összehasonlító táblázatokat.

* A 14 címből álló nomokánon-gyűjtemény a VII. század első fe
lében keletkezett, majd több átdolgozást is megért, melyek kö
zül az elsőt (tévesen?) Photios pátriárkának tulajdonítják (883), 
a második (1090 körül) Theodor Bestes nevéhez fűződik. A XII. 
századi keleti egyházjogászok ezt a művet vették alapul -  v.ö.: 
Beck. Hans-Gcorg: i. m. 146. p.

Amibe a Nomokanon XIV titulorum mellett fölvételt nyertek a 
Prochiron és a Baszilika egyes szakaszai is.

IJ Megjegyzendő azonban, hogy a büntetőjogi szankciók sokszor el
térnek a bizánci mintától; sokkal inkább a szokásjognak megfele
lő vagyoni elégtételt alkalmazták -  v.ö.: Soloviev. Alexander V.: 
Dér Einflufidcs Byzantinischen Rcchts aufdie VölkerOsteuropas 
(in: Zeitschrift dér Savigny Stiftung für Rechtsgcschichte. 
Romanistische Abteilung 76/1959. 438-439. pp.). A Zakón sud- 
nyj ljudem egyes cseh kutatók álláspontja szerint nem a bolgárok, 
hanem a Nagymorva Birodalom jogi hagyatékához tartozik-v.ö.: 
Zásterová, Bohumila: Über zwei grossmahrische
Rcchtsdenkmáhler byzantinischen Ursprungs (in: Beitráge zűr 
byzantinischcn Geschichte im 9.-11. Jahrhundert, hrsg. von Vla
dimír Vavoínek. Prága. 1978. 361-385. pp ).

15 Soloviev: i. m. 444. 446, 454. 461. pp.
16 Burgmann: Ecloga 26. p. Ugyanott olvasható az Ecloga örmény 

és arab-kopt recepciójának rövid összefoglalása is.
17 Moravcsik Gyula: A honfoglalás előtti magyarság és a keresz

ténység. In: Emlékkönyv Szent István halálának kilencszázadik 
évfordulóján, szerk.: Serédi Jusztinján (Bp., 2. kiadás, 1988. 
173-212. pp.. a kérdésről különösen: 197-208. pp.).

18 Moravcsik: i. m. 209. p.: valamint Bizánc és a magyarság 38. p.
|v Moravcsik: Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai

(Bp.. 1984. 85. p.).
211 Legenda S. Gerhardi Episcopi 8. In: Scriptores Rerum 

Hungaricarum temporc ducum rcgumquc stirpis Arpadianae 
gcstarum. ed.: Emericus Szentpétcry (Budapestini. 1938. Vol. 
II. Reprint: Nap Kiadó. 1999. 489-492. pp.).

71 Az említettek mellett Veszprémben. Visegrádon. Dunapentelén 
és Szávaszcntdemetcren -  v.ö.: Moravcsik Gyula: Görögnyclvű 
monostorok Szent István korában (in: Emlékkönyv... 2. kiadás. 
387-422. pp.)

”  Szövegét közli: Moravcsik: Az Árpád-kori magyar történet... 
79-81. pp.

21 Mesterház)’ Károly: Adatok a bizánci kereszténység elterjedésé
hez az Árpád-kori Magyarországon (Debrecen. 1970.).

2'  Moravcsik: Bizánc és a magyarság 62. 64-65. pp.
Szent Imre herceg felesége nagy valószínűséggel bizánci her

cegnő volt: a bizánci uralkodóházból nősült I. Géza Synadéné bi
zánci hercegnővel. Theodulosz Szünadénosz leányával: Kálmán 
felesége, kijevi Eufémia ereiben negyedrészben bizánci vér csor
dogált: II. Béla felesége a valószínűleg Bizáncban nevelkedett 
Ilona. I. Uros szerb nagyzsupán leánya: Kálmán fia (?) Borisz 
Anna Dukaina bizánci hercegnőt vette feleségül: IV. István hit
vese Mária. Iszaakiosz Komnénosz lánya; 111. Béla öccse. Géza 
szintén bizánci hercegnővel házasodott: IV. Béla felesége Mária. 
I. Theodórosz Laszkarisz nikaiai császár leánya. 111. Béla kétszer 
tervezte, hogy a Komnénosz-családból nősül (I. Manuel lányá
val. Máriával, majd Theodora Komnénével. Manuel nőtestvéré
vel). Magyar hercegnők is beházasodtak a bizánci uralkodóház
ba: Szt. László leánya, Piroska II. Ióannész Komnénosz bizánci 
császár felesége lett: III. Béla leánya, Margit (Mária) II. 
Iszaakiosz Angelosz császár hitvese; V. István leánya, Anna 
(Ágnes) pedig II. Andronikosz Palaiologosz császáré -  V.ö.: 
KERBL, Raimund: Byzantinische Prinzessinnen in Ungarn 
zwischcn 1050-1200 und ihr EinfluB auf das Arpadenkönigreich 
(Wien, 1979.): valamint lásd az Árpádház és a bizánci uralkodó 
családok házassági kapcsolatait mutató ábrát Moravcsik: Bizánc 
és a magyarság c. műve végén.

26 Mcsterházy Károly: Régészeti adatok Magyarország 10-11. 
századi kereskedelméhez (Századok 127/1993. 450-468. pp.); 
UÓ: Bizánci és balkáni eredetű tárgyak a 10-11. századi magyar 
sírlcletckben I—II. (Fólia Archacologica 61/1990. 87-115. pp. és 
62/1991. 145-174. pp.); UŐ.: Dér byzantinisch-balkanische 
Handel nach Ungarn im 10-11. Jahrhundert im Spiegel dér 
Gráberfunden (in: Byzance et ses voisins. Mélange á la mémoire 
de Gyula Moravcsik á Foccasion du centiéme anniversaire de sa



naissance, rédigé pár Thérése Olajos, Szeged. 1994. Acta 
Universitatis de Attila József Nomiatae, Opuscula Byzantina 
IX. 117-128. pp ).

37 Szilágyi Loránd: A magyar királyi tanács első százada (Levéltá
ri Közlemények 18-19/1940-41. 157-169. pp.). A törvényalko
tás valószínű módjára, menetére lásd: Jánosi: i. m. 85-89. pp.

38 A magyar törvényeket és zsinati határozatokat a Lederer Emma 
által szerkesztett szöveggyűjtemény szerint idézem. Szilágyi 
Loránd fordításában: Szöveggyűjtemény Magyarország történe
tének tanulmányozásához I. rész 1000-től 1526-ig (Bp.. 1964.).

39 Az Eclogát ..E.", az Eisagogét ..Eis.” a Prochiront „P.” rövidí
téssel jelölöm, s a rá következő számok minden esetben az idé
zett törvénykönyv büntetőjogi címén (Ecloga 17. cím; Eisagoge 
40. cím; Prochiron 39. cím) belül található szakaszok számai.

50 így kard által büntették pl. a császár ellen összeesküvőket és 
merénylőket (E. 3.). valamint az ellenséghez átfutó dezertőröket 
(E. 53.). Ez volt a szankciója az előre megfontolt szándékkal va
ló ölésnek. mint pl. a megmérgezésnek (E. 42.) és a karddal el
követett gyilkosságnak (E. 46.). Halálbüntetés volt a 
manicheusok és montanisták. valamint a démonokat idéző va
rázslók szokásos büntetése (E. 52. és 43.); s halállal szankcio
nálták a közeli rokonok közti vérfertőzést (E. 33.) és a homosze
xuális kapcsolatot (E. 38.). Karddal végezték ki ezen kívül a vá
roson kívül szándékosan gyújtogatókat is (E. 41.).

11 E. 41. és 50. V.ö.: Troianos: Bemerkungen zum Strafrccht dér 
Ecloga (in: Afieróma szton Niko Szboróno 1. Rethymno. 1986, 
105. p.); UŐ: Die Strafen im byzantinischen Recht (Jahrbuch 
dér österreichischen Byzantinistik 42/1992. 64-65. pp.): 
Gregory. T. E.: The Ekloga of Leó 111 and the Concept of 
'Philantropia' (Byzantina 7/1975. 275. p.). A bizánci büntető
jogra lásd még: Zachariii von Lingenthal. Kari Eduard: 
Geschichtc des griechisch-römischen Rechts (Berlin. 1877. 
1892. Ndr.: Aalen. 1955. 323-349. pp.); Sinogowitz. Bcrnhard: 
Studicn zum Strafrccht dér Ecloga (Athén. 1956.): Patlagean. 
Evelyne: Byzance el le blason pénal du corps. in: Du chátimem 
dans la cité. Supplices corporels et pcinc de mórt dans le monde 
anlique (Paris. 1984. 405-426. pp.).
Timon Ákos: Magyar alkotmány- és jogtörténet (4. bővített ki
adás. Bp.. 1910. 414. p.): Hegedűs Géza: Anyagi büntetőjog az 
árpádházi királyok korában (Értekezések Eckhart Ferenc jogtör
téneti szemináriumából 4. szám. Bp.. 1935. 47-48. pp.).

33 Istv. 1. 16.35 és II. 12.
34 László II. 1-2. 6. 9. 12.
35 Timon: i. m. 414. p. és Hegedűs: i. m. 48. p.

Pl. a vagyontalan bűnismétlő tolvajt és az idegen nyáj elűzőjét. 
a holttest kifosztóját, a szabad embert rabszolgaként eladót és a 
pénzhamisítót, de azt is. aki mást karddal megsebesített -  E. II. 
13-14. 16. 18.46.

37 Így büntették pl. a házas asszonnyal való házasságtörés esetén a 
férfit és a nőt egyaránt, az apácával paráználkodó! (ilyenkor ma
gát az apácát is), továbbá az apácát vagy világi hajadon! elrablót 
és megbecstelenítőt, a saját keresztanyjával, ill. mással eljegyzett 
hajadonnal testi kapcsolatra lépőt, valamint azt. aki távolabbi ro
konnal létesített vérfertőző viszonyt -  E. 27. 23-26, 30-34.

38 E. 39.
39 E. 2.
40 E. 15.
41 Gregory: i. m. 274. p.
43 Istv. I. 17. -  de megválthatta kezét vagyoni helyzetétől függőn 

50 vagy 12 linóval; László I. 14. -  a tcstcsonkítás itt is megvált
ható volt 10 pcnzával.

43 Istv. II. 6. és László II. 2. 10. 14; III. 6.
44 Szt. Istv. II. 20.; László III. ld.
45 László II. 12b. és e; III. 4. 6, 8a-b; Kálm. I, 84.
46 E. 35. 19-20. 1.36. 13.
47 Megverték a vasárnapi szentmisét elmulasztókat (Istv. 1. 9. és 

László I. 11.). a pert 30 napnál tovább halogató bírót (László III.

történeti snmfe V ___J

újraszámozott 9. cikkely); a jóslással foglalkozókat a püspök 
megostoroztatta (Istv. I. 34.); korbács által bűnhődött a más 
szolgájával első ill. másodízben fajtalankodó is (haját is lenyír
ták -  Istv. I. 28.): a házratörő vagyontalan nemest lenyírták, 
megostorozták és eladták (László II. II.).

48 E. 15. és 29.
49 Hajlenyírást szabtak ki a misén mormogó közrendű fiatalokra és 

a vasárnapi istentiszteletet elmulasztókra (mindkettőnél a meg- 
verés kíséretében -  Istv. I. 19. 9.); arra. aki a bíró pecsétjét meg
vetve harmadszor sem ment el az ellene folyó per tárgyalására 
(László III. újraszámozott 9. cikkely, egyben el is adták tartozá
sáért); a leányrablóra, ha a törvényes elégtételt megfizetni nem 
tudta (Kálm. II. 55c. -  a lenyíráson felül itt is eladták az elköve
tőt); továbbá a más szolgájával első és másodízben fajtalanko- 
dóra (Istv. I. 28. -  a korbácsolás mellékbüntetéseként). Alkal
mazták még a lenyírást a házratörés bűntetténél, itt is mellék- 
büntetésként (László II. 11.).

50 Istv. I. 33. és Kálm. I. 83.
51 Troianos: Die Strafen... 70. p.
52 E. 3.
53 László II. 8. 16. 9.
54 Troianos: Die Strafen... 69-70. pp.
35 László I. 25.
56 E. 8. cím 4.2. pont.
' 7 Szt István rendelkezése szerint azt a szabad embert, aki a lopás 

váltságdíját nem tudta megfizetni, rabszolgának kellett eladni (II.
7. ). Külföldre adták el azt a nem nemes tolvajt, aki a bűncselek
ményt saját családtagja ellen követte el (László II. 9.). A templom
ba menekült tolvaj Szt. László törvénye alapján az egyház rabszol
gája lett. ha pedig onnan elengedték, eladták idegen országba (III. 
4.). Szabadságát vesztette a 110 pcnzánál kisebb értékű vagyonnal 
rendelkező gyilkos is (László II. 8.). valamint a más házára törő. 
magát megváltani nem tudó nemes (II. 11.). Rabszolgának adták 
el a rabszolga megbüntetését elmulasztó bírót, valamint azt is. aki 
a bírót hamisan vádolta meg ártatlan ember fclakaszlásával (fölté
ve. hogy gazdagabb volt. mim a bíró -  László II. 6.).

58 E. 47-48. 4. 15. 44. 36.
' 9 Timon: i. m. 417. p. 36-37. j.
h0 Eis. 12. -  P. 10.: Eis. 49, -  P. 43.. utóbbinál mellékbüntetésként
az orrlevágás, lenyírás és a városból kiűzés mellett.
61 Istv. II. 2.: László III. 10. és II. I.: Kálm. I. 77.
63 E. 12. és 7.
63 Pl- idegen állatok bezárása és éheztetése ill. elpusztítása esetén 

(E. 8.). de az idegen fa kivágóját is kétszeres értékben marasz
talták (E. 40.).

64 A hajadon! -  annak beleegyezésével -  megbecstelenítő tettes, 
amennyiben később nem kötöttek házasságot, vagyoni helyzeté
től függőn volt köteles vagy egy font aranyat, vagy vagyonának 
felét a sértettnek adni. ha teljesen vagyontalan volt. akkor meg
verve és lenyírva száműzték (E. 29.). A serdületlen (13 év alat
ti) hajadon! megrontó orra mellett vagyona felét is elvesztette a 
leány javára (E. 31.). Az idegen szolgálólánnyal paráználkodó 
tettes vagyona nagyságához képest volt köteles a szolga urának 
vagyoni elégtételt adni (E. 22.).

65 A szándékos emberölés vérdíja Szt. István törvénye szerint 110 
bizánci aranypénz volt. amiből 50 járt a rokonoknak. 50 a ki
rálynak, 10 pedig a bíráknak és közbenjáróknak. Véletlen em
berölésnél 12 aranypénzt kellett fizetni. Mindkét esetben egyhá
zi vezeklés is sújtotta az elkövetőt (Istv. I. 14-15.). Szt. László 
törvénye a karddal elkövetett gyilkosság tettesének vagyonából 
kétharmad részt a meggyilkolt rokonainak, egyharmad részt pe
dig a gyilkos gyermekeinek és feleségének juttatott (László II.
8. ). A leányrabló által fizetendő kiengcsztelési díj István törvé
nye szerint 10 tinó, szegény elkövető esetén 5 tinó volt; feleség 
megölése esetén 50. 10 ill. 5 tinót kellett a rokonoknak fizetni; 
a szolgát kereső küldött megverésének büntetése ugyancsak 10 
tinó (Istv, I. 27. 15, 25.). Példák sora hozható fel a fenyítő jelle



gű büntetések vagyoni megváltására, pl. az eskiiszegő vagyoni 
helyzetének megfelelő váltságdíj megfizetésével kerülhette el 
keze levágását (Istv. I. 17.).

“  Pl. a király részét elsikkasztó ispán az elsikkasztott rész visszaadá
sán felül köteles volt annak kétszeresét is megtéríteni (Istv. II. 8.).

('7 Pl. azok esetében, akik a hadifogságban megtagadták hitüket, 
majd hazatértek (E. 6.).

<,s Troianos: Dic Strafen... 63-64.. 72. pp.
W PI. vezeklés felcséggyilkosság. esküszegés esetén (Istv. I. 15. 

17.): kiátkozták és kiközösítették a király elleni összeesküvőt és 
cinkosát, továbbá a feljelentést elmulasztói (Istv. II. 17.).

70 Szt. László és Kálmán zsinatai a klerikusok különböző tiltott 
magatartásait gyakran a papi rend elvesztésével büntetik (Sza
bolcsi zsinat I, 29.; Kálm. I. 67.: Esztergomi zsinat 14. 71.)

71 Ha a törvényalkotó egyszerűen tükröző büntetési akart volna ki
szabni. akkor a szexuális bűncselekményekre is a nemi szerv le
vágását rendelte volna büntetésként -  v. ö.: Troianos: Die 
Strafen... 66-67. pp.

7: Istv. II. 2.: Eis. 12. -  P. 10. Megjegyzendő azonban, hogy a nyu
gati törvényekben is találhatunk ilyen szabályozást. V.ö.: 
Závodszky Levente: A Szent István. Szent László és Kálmán 
korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai (Bp.. 1904. 
Reprint: Pápa. 2002. 46. p.).

n  E. 2. -  Eis. 7 0 .- P .  46.: Istv. II. 20.
74 István I. 17, kézlevágással ill. vagyoni helyzettől függő megvál

tással büntette a hitszegőt. Kálmán törvénye szerint a hamis tanút 
tüzesvaspróbának vetették alá. s ha bűnössége bcbizonyult, ke
reszt alakú jelel sütöttek arcára, hogy többé ne fogadják el tanú
ságát - 1. 83.

75 E. 5 1 .-E is . 18. - P. 15.: Kálm. 11.54.
76 Kálm. II. 55b.; E. 27. A házasságtörés szankciója azonban elté

rő a két jogrendszerben: Kálmán megengedte, hogy az. asszonyt 
férje cltaszítsa, s ha nemes asszonyról volt szó. nem köthetett 
újabb házasságot, ha pedig a népből valóról, eladták. A bizánci 
jog egyszerűen orrlevágással büntette a házasságtörést.

77 Ha a hamis vádló tehetősebb volt a bírónál, szabadságát is elve
szítette (László II. 6.).

7S Závodszky: i. in. 58-60. pp.: Szentirmai Alexander: Dér Einlluss 
dcs byzantinsichcn Kirchcnrechts auf dic Gcsctzgebung Ungarns 
im XI.-XII. Jahrhundert (Jahrbuch dér Österrcichischen 
Byzantinischen Gesellschaft 10/1961. 73-83. pp.).

79 E. 21.
""II. 12-13.; I. 16.
Sl E. 46. -  Eis. 88. -  P. 82. Lehetséges, hogy mindkét szabályozás 

gyökere az Újszövetségi Szentírásban keresendő: ..Aki kardot 
ragad, az kard által vész el” (Mt 26. 52). Szí. László vagyoni 
elégtétellel ill. rabszolgaságba vetéssel bünteti a karddal elköve
tett emberölést (II. 8.).

s; László III. 2. Ugyané törvény máshol is rendelkezett a kérdésről 
(újraszámozott 5-6. cikkely). Kálmán törvénye pedig az elszö
kött várőrök visszatartására közelebbről meg nem határozott jó
vátételt írt elő (I. 39.).

8J E. 17.
S4 László II. 9. és Kálm. I. 84. említ tagcsonkítást.
1,5 E. 15. -  Eis. 6 9 .- P .  58.
*'• László II. 12.: Kálm. I. 84.
-s7 Istv. II. 12.: Si quis gladio hominem occiderit. eodem gladio 

iuguletur -  Závodszky: i. m. 155. o.: E. 46.

A XIX. századi magyar történelem, politikai és 
jogélet egyik meghatározó alakja, gr. Majláth 

György elleni „merénylet" nemcsak a közéletben 
kavart vihart, de a korabeli jogásztársadalmat is 
megosztotta: a neves korabeli büntetőjogászok kö
zül (Edvi Illés Károly. Fayer László. Finkey Ferenc. 
Wlassics Gyula) többen éles kritika tárgyává tették 
a legfőbb bírói fórum ítéletét. Az alábbi tanulmány
ban az eset történeti tényállásának bemutatásán túl a 
hangsúlyt a verdikt alapjául szolgáló elméleti ala
pok rendszerezett bemutatására, feldolgozására, és 
mindezek fényében az ítélet jogi értékelésére helye
zem.

Majláth György (1818-1883) mind a politikai, mind 
a jogélet méltán elismert személyisége volt. Politikusi 
karrierjét Baranya megye képviselőjeként kezdte, az 
1847/48-as országgyűlésen a konzervatívok egyik veze
tő személyisége lett. Közreműködött a Ferenc József ál
tal kibocsátott Októberi diploma (1860. október 20.) 
létrejöttében, s még ebben az évben a Helytartótanács 
elnökévé nevezték ki. 1861-ben a birodalmi tanács tag
ja, majd főkancellár, végül a főrendi ház elnöke volt. A 
XIX. századi jogéletben ismertté mint országbíró 
(1867), majd mint a Curia elnöke ( 1882) vált. Mindezek 
mellett a Budapesti Magyar Királyi Tudományegyetem 
(ma: ELTE) díszdoktorává avatta (1880/81), s tagja volt 
a Magyar Tudományos Akadémiának. A neves ország
bíró 1883. május 23-án kegyetlen bűncselekmény áldo
zata lett.

Mészáros Ádám:

A Majláth-eset

A M AJLÁTH-ESET 
TÖRTÉNETI TÉNYÁLLÁSA

A z országbíró elleni bűncselekménynek három sze
replője volt: Majláth inasa: Berecz János, Spanga 

Pál és Pitéli Mihály. A felderített tényállás szerint 
Berecz már jóval a bűncselekmény elkövetése előtt is
merte Spangát, s közösen elhatározták, hogy pénzt 
szereznek. Pitélit Spanga ismerte és ajánlotta 
Berecznek, mivel miután Pitéli tudomást szerzett a 
rablás tervéről, akként nyilatkozott Spangának, hogy 
pénzért akár embert is ölne. Berecz azzal, hogy „ilyen 
ember kell nekem” hagyta meg Spangának, hogy hoz
zon össze egy találkozót Pitéli vei. Erre a budai vár 
alatt került sor, ahol az elkövetők megállapodtak a 
cselekmény főbb mozzanataiban. Itt Berecz -  miután 
jól ismerte az országbírót -  arra figyelmeztette társait, 
hogy „az öreggel keményen kell bánni, meg kell kö
tözni”. Pitéli erre azt válaszolta, hogy „ha én megfo
gom, meg is fojtom”. Berecz felismerve Pitéli elszánt
ságát, erre akként reagált, hogy „ha csak kikerülhető, 
nem kell megölni”, Spanga felé pedig e szavakat in
tézte: „előbb kérj pénzt, s ha nem akar adni, vegyétek


