
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



történeti sietnie

el a bugyellárist, száját be kell tömni, meg kell kötni, 
s ha nagyon ellenszegül, meg kell ölni”.

A bűncselekmény elkövetésének napján, 1883. má
jus 28-án este az előzetes tervnek megfelelőn Berecz 
beengedte két társát az országbíró házába, s elrejtette 
őket a saját cselédszobájában. A bűncselekményt az el
követők úgy akarták beállítani, mintha a tettesek kívül
ről hatoltak volna be az épületbe: kötélhágcsón, az 
üvegajtó betörése által. A bűncselekmény elkövetésé
hez Pitéli kést vitt magával, azt azonban Berecz elvette 
tőle és Spangának adta, attól tartva, hogy Pitéli meg
szúrná Majláth-ot. A bűncselekmény elkövetésének 
órájában Berecz kinyitotta a hálószobába vezető terem 
ajtaját, itt azonban azt tapasztalták, hogy az országbíró 
hálószobájában még ég a villany. Ebből arra következ
tettek, hogy Majláth még ébren van -  Berecz tudomása 
szerint az országbíró esténként újságot szokott olvasni. 
Ekkor Berecz felszólította két társát, hogy menjenek be. 
Ennek eleget téve, „az ágy lábánál ülő Mailáthoz érve. 
ehez Spanga a késnek feléje irányzásával azon szavakat 
intézte, hogy „uram, mi pénzért jövünk" és a mint erre 
Mailáth felugorva. Spangát megfogta, és a neki szege
zett kést megragadva, Spangával viaskodni kezdett” 1. 
Ezután Spanga torkon ragadta Majláth-ot, majd Pitéli 
megkötözte az országbíró kezét és lábát. Ekkor Spanga 
Majláth szájába tömte azt a törülközőt, amit Pitéli adott 
át neki. egészen az országbíró garatáig. A szájbetömés
sel egyidejűleg Majláth nyakát is összekötötték. Ezt kö
vetően különböző vagyontárgyakat tulajdonítottak el az 
országbíró szobájából, aki az erőszak következtében 
életét vesztette.

AZ ESET MEGÍTÉLÉSÉNEK 
ELMÉLETI HÁTTERE

A Majláth-ügyben született ítélet, illetve annak a vitá
nak a megértéséhez, amit a verdikt kiváltott, az el

követők, főként a részesség XIX. századi szabályainak 
az ismerete szükséges. A következőkben ezeket tekint
jük át röviden, különös figyelmet fordítva egy korabeli 
elkövetői kategória, az ún. fősegéd esetére.

A BŰNCSELEKMÉNY ELKÖVETŐI 
TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSÁNAK 
RENDSZERE
A bűncselekmény elkövetőinek törvényi szabályozá

sával kapcsolatban alapvetően kétféle megoldás külön
böztethető meg2. A monista rendszerben a törvény az 
elkövetők között nem differenciál, hanem minden köz
reműködőt tettesnek tekint, és ugyanazon büntetési tétel 
szerint rendel büntetni3. Differenciálásra csupán a bün
tetéskiszabás során van lehetőség. A dualista rendszer 
törvényi szinten különbséget tesz a bűncselekmény 
központi alakja, a tettes (vagy bűnszerző), és a részes 
(vagy segéd4) között5. A dualista megoldáson belül tar
talmilag további két alrendszer között lehet különbséget

tenni. Az ún. valódi dualista rendszerben az elkövetők 
között nemcsak elnevezésbeli, hanem konkrét, a bünte
tőjogi felelősséget is érintő differenciálás történik. Ilyen 
volt korábban hazai viszonylatban az 1878. évi V. tör
vénycikk (továbbiakban: Csemegi-kódex), illetve nap
jainkban a német büntető törvénykönyv (továbbiakban: 
StGB)6. Az ún. áldualista rendszerre az jellemző, hogy 
bár megkülönbözteti a tettest és a részest, azonban a 
büntetésük tekintetében előírt szigorú pariflkáció miatt 
gyakorlatilag asszimilálja őket. Erre szolgál példaként a 
francia Code pénal7.

A magyar büntetőjog kezdetektől fogva megkülön
böztette az elkövetők között a bűncselekmény központi 
alakját (alakjait), illetve az annak alárendelt elkövető
ket. A Csemegi-kódex óta érvényesül az elkövetők tet
tesre, illetve társtettesre (tettesekre), és felbujtóra, illet
ve bűnsegédre (részesekre) történő felosztása8. Témánk 
szempontjából azonban vissza kell nyúlni a Csemegi- 
kódex előtti időkre, nevezetesen az 1843. évi javaslat 
elkövetőket érintő jellemzőihez. Itt a bűnszerzőség ta
nára és a fősegédre szükséges a hangsúlyt helyezni.

A BŰNSZERZŐSÉG
Az elkövetők XIX. századi kategóriáit a bűnszerzőség 

tanával kell kezdeni. A bűncselekmény központi alakja
it a XIX. század közepéig Tirtmaiw nyomán9, illetve né
met hatásra előszeretettel nevezték bűnszerzőnek 
(Urheber), s ezalatt tulajdonképpen a tettest (társtettest) 
és a felbujtót értették. A bűnszerzőség tana határozta 
meg a korabeli francia10 és belga" (auteurs principaux). 
illetve a magyar felfogást is, az 1843-as Deák-féle javas
lat bűnszerzőnek tekintette a tettest és a „felbojtót" (50. 
§]- A XIX. század közepétől azonban egyre többen. így 
a német Mittermaier, az olasz Carrara, illetve Csemegi 
Károly és Wlassics Gyula is felhívta a figyelmet12, hogy 
nem szabad összevegyíteni és egy kategória alatt tár
gyalni a tettest és a felbujtót. Csemegi Károly főbb érvei 
ezzel kapcsolatban azok voltak, hogy a bűnszerzőség 
nem eléggé tüzetes. így sok ellentmondásra ad okot. és 
felesleges is. Bűnszerzőnek ugyanis Csemegi értelmezé
sében az minősült, aki saját elhatározásából vált a bűn
cselekmény tényezőjévé, anélkül tehát, hogy más által 
felbujttatott volna. Lévén Csemegi szerint e meghatáro
zás csupán a felbujtóra és fel nem bujtott tettesre illik, a 
felbujtott tettesre nem, ebből az következik, hogy a bűn
szerzőség nem fejezi ki azt, amit ki kellene fejeznie13. A 
Csemegi-kódex mindezeknek megfelelően elvetette a 
bűnszerzőség tanát, és az elkövetőket mint tettesek és ré
szesek (felbujtók és bűnsegédek) határozta meg. Megje
gyezendő, hogy a társtettesek elkövetői minősége soká
ig vita tárgyát képezte, többen a részesek egy külön cso
portjaként kezelték14.

A FŐSEGÉD ÉS A Z ELKÖVETŐK 
BÜNTETÉSI ELVE
A bűnszerzőség tanával hozható összefüggésbe az el

követők egy XIX. századi külön csoportja, az ún. 
fősegéd15. Fősegéd alatt azt (a bűnsegédet) értették, aki



olyan segítséget nyújtott, amely nélkül a bűncselek
ményt nem is lehetett volna elkövetni. Ez a kategória 
mind- az elméletben, mind a törvényekben ismeretes 
volt. Hazánkban az 1843-as javaslat a segéd szabályai 
között tartalmazott rá vonatkozó rendelkezést (ez azon
ban nem lett törvény). Franciaországban az ACP. Né
metországban az 1871-es birodalmi büntető törvény 
nem kodifikálta ezt az elkövetői kört. de az elméletben 
ismeretes volt, és a bűnszerzők közé sorolták16. Az 
1867-es belga Code pénal azonban expressis verbis a 
bűnszerzők közé sorolta azt, aki a cselekményével a 
bűntett vagy vétség végrehajtásához olyan segítséget 
nyújt, amely nélkül azt nem lehetne elkövetni [66. cikk 
3. bek.]. A Csemegi-kódex az 1843-as javaslattól elté
rően, nem kodifikálta a fősegédi kört, azaz nem tett kü
lönbséget a bűnsegédek között.

A fősegédi kategóriának az 1878. évi V. törvényben 
való mellőzése az elkövetők büntetésére vonatkozó sza
bály miatt adott esetben problémát okozhatott. A bűn- 
cselekmény elkövetőinek büntetésére vonatkozóan 
alapvetően két rendszer különböztethető meg: a pari- 
fikáció. illetve az elkövetők differenciált büntetési elve. 
A parífikáció elve a tettesség -  részesség vonatkozásá
ban a bűncselekmény elkövetőinek azonos büntetési té
tel alá vonását jelenti. Ezen büntetési elv következetes 
érvényesítésére szolgál például Franciaország, ahol 
mind a korábbi, mind jelen hatályos büntető kódexben 
a parífikáció elve érvényesül17. Az ezzel szembeni meg
oldás a differenciált büntetési elv. amely az elkövetők 
között különbséget téve. csupán a felbujtót (bűnszer
zőt18) rendeli a tettesi bűncselekmény büntetési tételé
nek maximumával büntetni, a bűnsegédekre azonban a 
törvény rendelkezése folytán ennél enyhébb büntetés 
irányadó. A német StGB és a belga Code pénal a XIX. 
századtól kezdve ezt az elvet érvényesíti. Hazai vi
szonylatban a francia, a belga és a német megoldásra 
jellemző következetesség nem figyelhető meg. Az 
1843. évi Deák-féle büntetőjogi törvényjavaslat és a 
Csemegi-kódex a differenciált büntetési elv talaján állt. 
ezen az 1950. évi II. törvény (Btá) változtatott, s napja
inkban is a parifikációs megoldás érvényesül [Btk. 21. 
§ (3) bek.]. Bár az 1843-as javaslat és a Csemegi-kódex 
ugyanazon büntetési elvet érvényesítette, az elkövetők 
körének eltérő meghatározásából adott esetben problé
mák merülhettek fel. Az 1843-as javaslat a bűnszerző
ket (tettes és felbujtó) az elkövetett bűntett bevégzésére 
rendelt büntetés teljes mértékével rendelte büntetni [53. 
§], a segédek tekintetében azonban a büntetés kötelező 
enyhítését rendelte el [69. §]. Ez alól kivételt az az eset 
jelentett, ha a segéd olynemű segítséggel járult a bűntett 
elkövetéséhez, amely nélkül az a fennforgó körülmé
nyek között el nem követtethetett volna. Ez esetben a 
segéd a bűntettre rendelt büntetés egész súlyával is bün- 
tethetővé vált [70. §].

A Csemegi-kódex azonban nem kodifikálta külön a 
fősegédi kört. csupán annyit tartalmazott, hogy a tette
sek és azok felbujtói a elkövetett bűncselekményre ha
tározott büntetéssel büntetendők [71. §], a segédek bün
tetésének megállapításánál pedig a kísérletre vonatkozó

szabályok vonatkoznak [72. §]. A Csemegi-kódex a kí
sérletet enyhébben rendelte büntetni, mint a véghezvitt 
bűncselekményt [66. § (I) bek.].

Az állapítható tehát meg, hogy az 1843-as javaslat a 
büntetést tekintve a tettessel és a felbujtóval egy szintre 
emelte azt. aki olyan segítséget nyújtott, amely nélkül a 
cselekményt nem lehetett volna elkövetni, a Csemegi- 
kódex azonban kötelezően enyhíteni rendelte a segéd, 
így a fősegéd büntetését. Ezzel tehát megszűnt a lehető
sége annak, hogy a fősegéddel szemben adott esetben 
olyan súlyos büntetést lehessen kiszabni, mint a felbuj
tóval szemben. A segéd büntetésére vonatkozó szabály 
(a kísérlet kapcsán) azt tartalmazta, hogy amennyiben a 
véghezvitt bűntettre halált határoz a törvény, a kísérlet 
büntetése határozott ideig tartó fegyház, amely öt évnél 
kevesebb nem lehet [66. § (3) bek.].

A TÁRSTETTESSÉG 
ÉS A FIZIKAI BŰNSEGÉLY, ILLETVE 
A FELBUJTÁS ÉS A PSZICHIKAI BŰNSEGÉLY 
ELHATÁROLÁSA
Az eset megértéséhez röviden szó kell ejteni a 

társtettesség és a fizikai bűnsegély, illetve a felbujtás és 
a (pszichikai) bűnsegély elhatárolásáról.

A társtettesség és a fizikai bűnsegély közötti határvo
nalat a XIX. század végén (akárcsak napjainkban) alap
vetően a törvényi tényállás (tényálladék) szolgáltatta. 
Ennek megfelelően társtettesnek az minősült, aki a tör
vényi tényállás alá eső cselekményt hajtott végre. A 
tényálláson kívüli közreműködés bűnsegélyként nyert 
értékelést. Éppen emiatt az objektivista megközelítés 
miatt nem lehetett a Majláth-ügyet úgy megoldani, 
hogy Berecz a másik két elkövető társtettese lett volna, 
hiszen ő maga nem valósított meg a gyilkosság tekinte
tében tényállási elemet19.

Felbujtó alatt tradicionálisan azt a személyt értjük, 
aki mást bűncselekmény elkövetésére szándékosan rá
bír, pszichikai bűnsegéd alatt pedig azt. aki a tettes bűn- 
cselekményét pszichikai úton előmozdítja. Mindkét el
követői alakzat jellemzője egy másik személy (a leendő 
tettes) cselekményének a befolyásolása. A felbujtás lé
nyege a rábírás, amit korábban a bűncselekmény deter
mináló okának tekintettek. így Csemegi Károly szerint 
a felbujtás uralkodó eleme a rábírás, amely a bűncselek
mény oka, ez pedig annak következménye. A felbujtás 
tehát a szellemi létoka a bűncselekménynek. Továbbá 
Csemegi szerint a felbujtás lényege a determinálás, ami 
azt is magában foglalja, hogy ez a kizárólagos oka, a 
szellemi oka a tettesi bűncselekmény elkövetésének. Ez 
tehát a determináló pszichikai erő (vis psychica)20. 
Csemegi felfogásában a felbujtás egy olyan aktus, 
amelynek szükségszerű következménye a tettesi bűn- 
cselekmény elkövetése.21 Azzal a problémakörrel ehe
lyütt nem foglalkozom részletesen, hogy valójában egy 
büntetőjogi felelősséggel rendelkező ember akaratát 
nem lehet determinálni.22 Ezzel szemben azon személy 
cselekményének a megítélésére kell kitérni, aki olyan 
személyt bujt fel, aki már úgymond teljesen elhatározta



Jog
tortáién nemit V__/

magái a bűncselekmény elkövetésére (omni modo fac- 
turus), illetve aki olyan személyt bujt fel, aki még nem 
határozta el magát, de már foglalkozik a bűncselek
mény gondolatával (iám alias facturus).

Ezen kérdések eldöntésére korábban két elvi alapon 
nyugvó álláspont alakult ki. Az egyik a szubjektivista 
alapú Urheber sein wollen teória23 (bűnszerzővé lenni 
akarás), amelynek következménye, hogy a már teljesen 
elhatározott tettesre gyakorolt rábeszélés is felbujtás- 
ként értékelhető. Ez a tan azon túl, hogy teljesen szub
jektív alapú, nem áll összhangban a felbujtás elkövetési 
magatartásával, a rábírással sem.

A másik a Feuerbach-féle kauzalitásos teória, mely
nek lényege, hogy az olyan tettest, aki már teljesen el 
van határozva a bűncselekmény elkövetésére, nem lehet 
többé felbujtani, azaz a rábeszélés nem áll kauzális ösz- 
szefüggésben a bűncselekmény elkövetésével.24 De en
nek az elvnek a következetes érvényesítésével nem le
het szó pszichikai bűnsegélyről sem.

Hazai viszonylatban a szerzők többsége azon az ál
lásponton volt. hogy az első esetben nem valósul meg 
részesi alakzat, a második esetben pedig nem felbuj
tás, hanem pszichikai bűnsegély megállapításának van 
helye.

AZ EMBERÖLÉS SZABÁLYOZÁSA ÉS 
A SZEMÉLYES TULAJDONSÁGOK KÉRDÉSE
Végül az ítélet megértéséhez az emberölés szabályo

zásáról. ezzel összefüggésben az ún. praemeditatio-ról 
és a személyes tulajdonságok szabályairól kell röviden 
szót ejteni.

A Csemegi-kódex az emberölésnek két alaptényállá
sát különböztette meg: a gyilkosságot 1278. §| és a 
szándékos emberölést [279. §]. Ez utóbbihoz egy minő
sített [280. §[, és több privilegizált [281., 282." 284. §| 
tényállás kapcsolódott. Témánk szempontjából a gyil
kosság bír jelentősséggel. A Csemegi-kódex szerint 
gyilkosságot követ el, és halállal [ennek jelentőssége 
van az ügy kapcsán!] büntetendő, aki embert előre meg
fontolt szándékból megöl. Az előre megfontolt szándé
kot nevezték a XIX. század végén -  XX. század elején 
praemeditatio-nak. Ennek fennállásához a bírói gyakor
lat megfelelő időtartamot és az elkövető aránylag nyu
godt lelkiállapotát követelte meg, amelyben „az értelem 
véghezviszi vagy véghezvihetné szokott ellenőrző mun
káját, a szándékolt cselekmény mellett és ellen szóló 
okoknak és az utóbbiak közt. különösen a jogi és erköl
csi természetüknek mérlegelésével”.25 Az előre meg
fontoltság az elkövetői szándék egyik módozatát jelen
tette. s mint ilyen, ún. személyes tulajdonságnak minő
sült. Személyes tulajdonság vagy körülmény alatt az 
ember személyében rejlő, attól elválaszthatatlan és ál
landó tulajdonságait, illetve más emberhez vagy dolog
hoz való viszonyulását értjük.26 Az e körülményekért 
való felelősség rendezésére korábban a Csemegi kódex 
[74. §], a Btá. [28. §], és az 1961. évi V. törvény [15. §] 
is tartalmazott kifejezett rendelkezést. Ennek ellenére 
sem állítható azonban, hogy akár a tudományban, akár

a bírói gyakorlatban egyetértés uralkodott volna e tekin
tetben.27

Más jogrendszerek viszonylatában a személyes tulaj
donságoknak egyrészt a törvényi szabályozásával, ille
tőleg annak hiányával kapcsolatban következetesség és 
tradicionalitás, másrészt az értük való felelősség tekin
tetében érvényesülő ellentét figyelhető meg. Németor
szágban az StGB a XIX. századtól kezdődően tartalma
zott rendelkezést a személyes körülményekről,28 és az 
oszthatatlanság29 mellett tört lándzsát, míg a francia bí
rói gyakorlat a Code pénal külön törvényi rendelkezése 
hiányában az oszthatóság30 mellett foglalt állást. Szin
tén nem tartalmazott (és ma sem tartalmaz) vonatkozó 
rendelkezést a belga kódex31.

Hazai viszonylatban a személyes tulajdonságokon 
belül korábban több szempontból tettek különbséget. 
Csemegi Károly a kérdéskört a tettesi túllépés (exces- 
sus) kapcsán tárgyalta, és azt vallotta, hogy amennyiben 
az adott körélmény ún. kvantitatív személyes viszony 
(pl. visszaesői minőség), ez csak arra az elkövetőre gya
korol hatást, akinél fennáll, így a felbujtó nem felel a 
súlyosabb bűncselekményért akkor, ha tud az általa fel
bujtott tettes visszaesői minőségéről.32 Ismeretes volt a 
teljesen személyhez tapadó -  vagy alanyi (qualitates 
personae inhaerentes) személyes körülmények, mint 
például a visszaesői minőség, illetve a tárgyiasult -  
vagy tárgyi (qualitates delicto inhaerentes) (személyes) 
körülmények,”  mint például a szolgálati viszony a lo
pásnál. megkülönböztetése is.34 A személyes körülmé
nyek hatásával kapcsolatban alkalmazták az ún. osztha
tó és oszthatatlan körülmények elkülönítését, az előbbi 
alatt azokat értve, amelyek kihatnak azon elkövetők fe
lelősségére is, akik nem rendelkeztek ilyen tulajdonság
gal. az utóbbi alatt pedig azokat, amelyek csak és kizá
rólag annak a felelősségét érintették, akinél fennálltak. 
Általában a teljesen személyhez tapadók oszthatatlan
nak. a tárgyiasult (vagy a bűncselekmény elkövetéséhez 
eszközül szolgáló) körülmények oszthatónak minősül
tek. azonban az egyes tulajdonságok besorolása és meg
ítélése korántsem volt problémamentes35. Az azonban 
általánosan elfogadottnak tekinthető, hogy a praemedi
tatio olyan oszthatatlan személyes körülménynek minő
sült. amely a többi elkövetőre nem terjed ki36.

AZ ESET BÍRÓSÁGI MEGÍTÉLÉSE

A Majláth-ügyben három bírói fórum járt el. Spanga 
Pál és Pitéli Mihály cselekményét mindhárom gré

mium gyilkosságnak [278. §] és rablásnak [344. §J mi
nősítette, és az elkövetőket e bűncselekmények tettese
iként halálra ítélte. Az ügy bonyodalmát az inas, Berecz 
János elkövetői minőségének megállapítása jelentette.

A Budapesti Királyi Törvényszék Berecz Jánost a tet
tesi bűncselekmények felbujtójaként ítélte halálra. Mint 
az előzőekben említettem, a gyilkosság (előre megfon
tolt szándékból elkövetett emberölés) tekintetében a tör
vény egyedül a halálbüntetést írta elő. A felbujtó bünte
tése pedig a tettesre rendelt büntetés szerint alakult.
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A Törvényszék Berecz elleni ítélete nagymértékben 
Spanga beismerő vallomására épült, amelyben előadta, 
hogy Pitélivel együtt Berecz felbujtása hatására hatolt 
be Majláth szobájába, és támadta meg az országbírót 
abból a célból, hogy pénzt szerezzen. Spanga vallomá
sa szerint Berecz vetette fel először Majláth meglopá- 
sát, ő avatt be Pitélit a tervbe, ő állapította meg a bűn- 
cselekmény végrehajtásának módjait, ő osztotta ki a 
szerepeket. Beismerő vallomásában kitért arra, hogy 
szükség esetére elhatározták az országbíró megölését is. 
Mindkét tettes azt vallotta, hogy Berecz ébresztette fel 
bennük a bátorságot, és bíztatta őket azzal, hogy 
Majláth gyáva ember, és nincs mitől tartaniuk, továbbá 
hogy minden Berecz terve alapján történt, végül, hogy 
Berecz nemcsak felbujtotta őket, hanem egyenesen 
kényszerítette, mert miután beengedte őket az országbí
ró hálószobájába, bezárta mögöttük az ajtót, nehogy 
visszariadjanak, és elhagyják az épületet.

A törvényszék az előadottak alapján, és arra tekintet
tel, hogy Berecz ismerte urát, tudta, hogy ellent fog áll
ni a rablásnak, és emiatt a tettesek meg fogják ölni, to
vábbá, hogy ő volt „a bűncselekmény teremtője”, az 
inast a bűncselekmények felbujtójaként mondta ki bű
nösnek. és ítélte halálra.

A Budapesti Királyi ítélő Tábla a törvényszéki ítéle
tet a tettesek vonatkozásában helybenhagyta. Berecz te
kintetében azonban megváltoztatta, s az inast felbujtás 
helyett bűnsegély címén vonta felelősségre. A Tábla 
ugyanis nem tartotta Spanga vallomását meggyőzőnek, 
valószínűbbnek bizonyult, hogy Spanga a Berecz elleni 
vallomásával a saját felelősségét akarta kevésbíteni. A 
Tábla Bererczet a következő indokok alapján, mint bűn
segédet mondta ki bűnösnek. Egyrészt Spanga vallomá
sán kívül nem volt más bizonyíték arra, hogy Spangát 
Berecz bujtotta volna fel, az erről szóló levél tartalmát 
Spanga ugyanis nem tudta bizonyítni. Másrészt 
Spngának is érdekében állt pénzt szerezni. Harmadrészt 
Pitéli később azt vallotta, hogy őt nem Berecz. hanem 
Spanga buzdította először a pénzszerzésre, végül, hogy 
mindkét tettes azt vallotta, hogy Berecz ölésről nem 
szólt. Az ítélet szerint Berecz nélkül „alig lett volna le
hetséges a tettnek Spanga és Pitéli által történt elköve
tése úgy, ahogy az végrehajtatott”37, és mindez „gyanu- 
ok, sőt bizonyíték segédi részessége mellett, de nem 
mutat arra, hogy Berecz mint felbujtó szerepelt”38.

Az inas elkövetői minőségének bűnsegéddé reduká
lása szükségképpen magával vonta a vele szemben al
kalmazható büntetés redukcióját is. Mint említettem, a 
törvény (Csemegi-kódex) az elkövetők büntetését ille
tően a differenciált büntetési elv talaján állt, ennek ér
telmében a segéd büntetésének megállapításánál a kí
sérletre vonatkozó szabályok voltak alkalmazandóak, a 
törvény a kísérletet pedig általános jelleggel enyhébben 
rendelte büntetni, mint a befejezett bűncselekményt. A 
kísérlet szabályai továbbá azt is tartalmazták, hogy 
amennyiben a befejezett bűncselekmény büntetése ha
lálbüntetés, a kísérlet, és így a bűnsegéd büntetése leg
alább öt éves tartamú határozott idejű szabadságvesztés. 
A határozott ideig tartó szabadságvesztés generális ma

ximuma 15 év volt [22. § (2) bek.|. Azaz Berecz-et bűn
segédként nem lehetett halálra ítélni, azonban a felelős
sége a bűncselekményben, nevezetesen hogy a segítsé
ge nélkül a bűncselekményt nem lehetett volna elkövet
ni, ezt indokolta volna. Mivel a fősegédi kört a 
Csemegi-kódex az 1843-as javaslattól eltérően nem is
merte, ezen igénynek a Curia csak Berecz felbujtóvá 
minősítésével tudott eleget tenni.

A Curia ítélete -  nem érintve Spanga és Pitéli cselek
ményének minősítését -  Berecz elkövetői minőségét 
megváltoztatta, és a Törvényszék ítéletét hagyta hely
ben, amely szerint Berecz nem bűnsegédként, hanem 
felbujtóként tartozik felelősséggel. Ennek következté
ben mindhárom elkövetőt halálra ítélte.

Az ítélet meghozatala során a Curia három dolgot 
vizsgált. Az első, hogy az elkövetők ölési szándéka elő
re megfontolt vagy a rablás során a küzdelem hevében 
keletkezett-e, a második, hogy ennek megfelelően 
Berecz János felbujtó vagy bűnsegéd-e, végül, hogy 
amennyiben felbujtó volt, a tettesek nem léptek-e túl a 
felbujtás határán.

Az ölési szándék kapcsán a Curia azt állapította meg, 
hogy a gyilkosság [278. §] feltétele a praemeditatio. az
az, hogy a szándék egyenesen, határozottan ölésre irá
nyuljon. és előre megfontolt legyen. A praemeditatiot ki
zárja. ha a szándék eshetőleges. vagy ha az ölési szándék 
valamely eset bekövetkezésétől, vagy elmaradásától 
függ. A Curia úgy találta, hogy az adott esetben a 
praemeditatio mindegyik feltétele fennáll, mivel mindhá
rom vádlott biztosan, minden ésszerű kételyt kizárva, 
előre látta, hogy a bűncselekmény Majláth György élete 
ellen irányul. ..Ha ugyanis bűntett el nem követése oly 
eset be nem következésétől van feltételezve, melynek be
következése a tettes és a részes előrelátása szerint bizo
nyos: akkora bizonyosnak előre látott esettől föltételezett 
bűntett elkövetése is bizonyos lévén, az elkövetésnek fel
tételezett volta csupán színleges és látszólagos, mely nem 
hagy nyitva valódi esélyt a bűntett el nem követésére, ha
nem azonos a szándéknak feltétlenül azon bűntett elkö
vetésére irányzott és elhatározott voltával”.39

A Curia abból, hogy Berecz azon nyilatkozatára, mi
szerint „az öreggel keményen kell bánni, és meg kell 
kötözni” Pitéli azt válaszolta, hogy „ha én megfogom, 
megfojtom”, azt a következtetést vonta le, hogy mindez 
az egyenes és határozott ölési szándékot bizonyítja. A 
Curia szerint Berecz azért szerezte meg Pitélit a bűncse
lekményhez. mert az ölni is képes lenne a pénzért. 
Berecz felbujtói felelősségét támasztja alá továbbá, 
hogy Pitéli idézett nyilatkozata ellenére nem szakította 
meg vele a kapcsolatot, és nem függesztette fel az állí
tólagosán rablásra irányzott cselekményt. Sőt, inkább 
bátorítólag, mint visszautasítólag mondotta Pitélinek: 
„ha kikerülhető, nem kell őt megölni, de ha szükséges, 
el kell vele bánni”40. Ezt a Curia ölésre adott utasítás
ként értékelte. Ennek indoka, hogy Berecz ismerte 
Majláthot, és tudta, hogy az nem fogja ellenállás nélkül 
átadni vagyontárgyait a rablóknak, illetve a tettesek is 
tudták ezt. Nem lehetett tehát kétséges a tettesek előtt, 
hogy ha csak pénzszerzésre irányult a szándékuk, ez tel-
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jesen elérhetetlen, mivel előre kellett látniuk az ország
bíró ellenállását és azt, hogy ezt csak személy elleni 
erőszakkal lehet leküzdeni. Az indokolás szerint tehát 
Berecz azon nyilatkozata, hogy csak akkor kell megöl
ni Majláthot, ha az szükséges, nem minősül feltételes 
ölési szándéknak, mivel mind a három elkövetőnek lát
nia kellett a hálószobába való bemenetel előtt, hogy a 
terv nem fog sikerülni emberölés nélkül. így, ha eddig 
feltételes volt is az ölési szándék, ebben a"pillanatban 
már előre látott és biztos volt, amely megalapozza a 
praemeditatiot. A Curia szerint az is bizonyítja az egye
nes, megfontolt és határozott ölési szándékot, hogy 
amennyiben ez nem állott volna fenn, az elkövetők 
megvárták volna, míg az országbíró elalszik, s így an
nak megölése nélkül is rabolhattak volna. Az álmából 
felriadó ember ugyanis rendszerint védekezésre képte
len állapotban van, így könnyűszerrel megkötözhették 
volna, anélkül, hogy megölnék.

Fontos bizonyítékként értékelte továbbá az ölési szán
dék alátámasztására a Curia, hogy a tettesek csak úgy re
mélhették. hogy nem derül fény kilétükre, ha megölik 
Majláthot. Mint az a tényállásból kitűnt, úgy próbálták 
beállítani a helyszínt, mintha a tettesek kívülről, az er
kély üvegajtaján keresztül érkeztek volna. Viszont, ha az 
országbíró életben marad, egyből kiderült volna a félre
vezetés, hiszen a feltett esetben Majláthnak hallania kel
lett volna az ajtó üvegének csörömpölését, s kihallgatá
sa alkalmával nyilvánvalóan igazolta volna, hogy az 
nem történt meg. Ekkor viszont az első gyanúsított két
ségen kívül az inas. Berecz lett volna, mivel az ő enge
délye nélkül a tettesek nem léphettek volna be a házba, 
mivel a kulcs Berecznél volt. Bereczen keresztül pedig 
egyenes út vezetett volna a tettesek leleplezéséhez.

Abból a tényből, hogy Berecz meghagyta, hogy a 
kést ne Pitéli vigye, hanem Spanga, mivel tudta, hogy 
Pitéli Majláthot azonnal megszúrja, a Curia azt követ
keztette, hogy ez csupán azt bizonyítja, hogy Berecz 
Majláth késsel való megölését, és nem általában a meg
ölését akarta elkerülni. Ezt a Curia azzal indokolta, 
hogy a vérfoltos ruhával a tettesek nyilvánvalóan nem 
tudtak volna elmenekülni, mivel a vér elárulja a gyil
kost. A véres ruhát Berecz sem tudta volna eredménye
sen elrejteni, mivel bűncselekmény esetén egyértelmű, 
hogy átkutatják az egész házat, így az inas szobáját is.

A második vizsgált kérdés, hogy Berecz felbujtó-e, 
avagy bűnsegéd. A Curia abból kiindulva, hogy Bereczre 
is fennáll a praemeditatio, cselekményét felbujtásnak mi
nősítette. A Curia indokolása szerint „...még azon esetben 
is, ha bizonyítva nem volna, hogy Mailáth György meg
ölésének és kiraboltatásának eszméje Berecztől indult ki, 
sőt ha elfogadható volna Berecznek azon állítása, hogy 
nem ő, hanem Spanga hozta először szóba a „Mailáth dol
got”, minthogy a felbujtásnak a „rábírás” lévén tényező 
eleme, felbujtónak az tekintendő, a kinek cselekedete, ma
gatartása képezte azon elhatározó okot, mely a tetteseket a 
bűntett elkövetésére reá bírta, mely tehát a bűntettre irány
zott akaratnak elhatározására megállapítható, determináló 
okul szolgált. [...JA  fennforgó esetben a körülmények át
tekintése és mérlegelése azon meggyőződést erősítik meg, 
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hogy sem Spanga, sem Pitéli nem határozhatták volna el a 
Mailáth elleni bűntett elkövetését, ha Berecz felhívásában, 
magatartásában a bűntett véghezvitelének lehetősége már 
előre nem találják meg a szükséges biztosítást. Minden kö
rülmény arra mutat, hogy minkét tettest egyedül az bírta, s 
csakis az bírhatta a bűntett elkövetésének elhatározására, 
hogy Berecz, a kitől egyedül függött a véghezvitelnek le
hetővé tétele, nemcsak biztosította őket hozzájárulásáról, 
hanem egyenesen felhívta, buzdította őket a bűntett 
elkövetésére"41. Továbbá „a segéd közreműködése acces- 
sorius, másodrendű lévén, ez oly támogatásban és előmoz
dításban áll, mely nélkül a bűntett még mindig elkövethe
tő. Ha azonban a közreműködés olyan, hogy e nélkül a 
bűntett elkövetése lehetetlen, hogy azt e nélkül a tettes el 
sem határozhatta, ha tehát az elhatározást egyedül azon 
közreműködés teszi lehetővé, melytől a tervelő szándéka és 
a viszonyok szerint a kivihetőség első sorban függ, akkor 
ezen közreműködésnek felajánlása és az illető személynek 
e körüli tevékenysége nem segítése többé a bűntettet külön
ben is elkövetőknek, hanem egyenes rábírása az e nélkül el 
nem határozott, sőt elhatározásra nem is lehető terveidnek 
az elhatározásra és a kivitelre, [kiemelés tőlem: M. Á.J 
Minthogy pedig a rábírás képezi a felbujtást, és minthogy 
annak cselekvősége, a ki a fentebb meghatározott módon 
egyenesen és szándékosan oka volt a bűntett elkövetésére 
való elhatározásnak, tényleg és valódilag rábírást képez: ez 
okból ez iránt megjelölt cselekvőség nem a segélyt, hanem 
a felbujtást állapítja meg"42.

A harmadik vizsgált kérdés végül az volt, hosy 
amennyiben Berecz felbujtó, nem terheli-e a tetteseket 
túllépés (excessus mandati) az eredmény tekintetében. 
Ennek a lehetősége azért merül fel, mert Berecz nem 
adott konkrét, egyenes utasítást az ülésre. A Curia úgy 
találta, hogy nem áll fenn excessus mandati, mert Berecz 
tisztában volt Pitéli ölési szándékával, s így tudta, hogy 
ha a tetteseket beengedi Majláth szobájába, ezzel veszé
lyezteti annak életét. Mivel Berecz azt hagyta meg a tet
teseknek. hogy ha Majláth nagyon ellenszegül, akkor 
kell csak megölni, a Curia szerint ezzel Berecz még az 
utolsó percben is utasításul adta az ölést. S mivel Berecz 
az ellenszegülést előre látta, a Curia szerint az országbí
ró halála Berecz utasításának volt a következménye. 
Ezek következtében pedig nem lehet szó túllépésről.

AZ ÍTÉLET ÉRTÉKELÉSE

A Majláth-ítélet kapcsán általános jelleggel azt kell 
megállapítani, hogy a Curia elvi jellegű döntése 

mindenképpen aggályosnak tekinthető. A legfőbb bírói 
fórum ugyanis az ítéletével azt mondta ki, hogy a segí
tés felajánlása is megalapozhatja a felbujtást, illetve 
hogy ha valaki már meghatározott bűncselekmény elkö
vetést terveli, akkor a cselekményre való rábírása fogal
milag lehetséges a közreműködés, nevezetesen a segítés 
felajánlása által43. A Curia végső soron inkább a krimi- 
nálpolitikai, mintsem törvényességi szempontoknak 
biztosított elsőbbséget, kiszélesítve felbujtás fogalmá
nak értelmezését. Ennek is köszönhető, hogy az ítélet



még több évvel, évtizeddel később is élénk kritika tár
gyát képezte. Természetesen volt olyan álláspont, amely 
elfogadhatónak találta a Curia döntését, így Edvi Illés 
Károly nem látott a döntés kapcsán különösebb kivetni
valót.'*4

A Curia ítéletével azonban többen szembehelyezked
tek. Az eltérő vélemény alapját a tettesség -  részesség 
közötti elhatárolás mikéntje szolgáltatta. Bár általános 
jelleggel az objektivista tan érvényesült, Finkey Ferenc, 
mint a mérsékelt objektív elmélet híve inkább tekintette 
Berecz-et társtettesnek, mintsem bűnsegédnek. Ennek in
doka egyrészt, hogy Finkey szerint társtettes lehet az is, 
aki nélkül a bűncselekményt nem lehetett volna elkövet
ni. lévén hogy ilyenkor a fősegéd a bűncselekmény okát 
szolgáltatja, másrészt, hogy Berecz mulasztása által az 
„együttes és közös" elkövetésben vett részt45 

Ezzel szemben Wlassics Gyula úgy érvelt, hogy 
Berecz-et a Curia társtettesnek nem mondhatta ki. mert 
elkövető cselekedetet nem hajtott végre, így a felbujtás 
fogalmát kellett valódi természetéből kivetkőztetni. hogy 
Berecz halálra ítélhető legyen46. Wlassics az ítélőtábla 
döntésével értett egyet, amely szerint az inas: segéd.47

Véleményem szerint a történeti tényállásból kitűnően 
Berecz tevékenysége inkább tekinthető segítségnyújtás
nak (és így bűnsegélynek), mintsem rábírásnak (azaz 
felbujtásnak). A felbujtásnak lényegi eleme a rábírás, 
amely feltételének korábban a bűncselekmény elköve
tésére való determinálást tekintették. Általánosan elfo
gadott volt azonban, hogy a bűncselekmény elkövetésé
vel foglalkozó felhívása a bűncselekmény elkövetésére, 
nem rábírás, hanem csupán szándékerősítés, ami pszi
chikai bűnsegély megállapítását vonhatja maga után. 
így az olyan következtetés, amely szerint felbujtást ké
pezne az egyébként ölésre elhatározott személynek 
adott olyan utasítás, hogy a sértettel keményen kell bán
ni. és csak abban az esetben kell megölni, ha az feltét
lenül szükséges, még akkor is túlzottan távoli ahhoz.
Jegyzetek_____________________________________
1 Németh Péter (szerk.): Büntetőjog tára. Büntetőjogi döntések, rcn- 
delctek és értekezések gyűjteménye. VII. kötet. Khór és Wcin. Bp.. 
1884. 330. p.

: Nagy Ferenc: A magyar büntetőjog általános része. Korona. Bp.. 
2004. 287. p.

' Ez a rendszer érvényesül az osztrák büntető törvénykönyvben (to
vábbiakban: öSlGB). lásd: 12. cikk (Strafgesetzbuch.
Kurzkommcntar. Manz. Wien. 2002. 68. p.)

4 A bűnszerzői és segédi kategóriák használatára lásd példaként a 
belga Code pénal-t (66-68. cikk. in: Code pénal. (szerk. Becrnaert. 
Maric-Aude -  Tulkens, Franfoisc -  Vandermeersch, Daniién -  
Dructz-De Wispclacrc. Anne-Michclc). Bruylant. Bruxelles, 2003. 
156-157. p.)

'  A dulista rendszerekben merül fel az elkövetők közötti differenciá
lás problematikája. Ezzel kapcsolatban többféle teória alakult ki. A 
legalapvetőbb felosztás az objektivista és szubjektivista rendszer 
között tehető meg. Időben az első az objektivista alapú ún. okoza- 
tossági teória (tárgyi okozatosság tana) volt. amely a bűnszerzőket 
és a segédeket az okok és feltételek mintájára különböztette meg. 
Eszerint a bűnszerzők a bűncselekmény elsődleges, meghatározó 
okát (causa principális vagy cfficiens), a segédek pedig másodlagos 
okát vagy feltételét (causa secundaria vagy auxiliatrix) szolgáltatják 
a bűncselekménynek. Az ún. szubjektivista teória arra az álláspont
ra helyezkedve, hogy objektíve nem tehető különbség az okok és 
feltételek között, az elkövetők közölt aszerint tett különbséget.

________  Jog
hogy felbujtást alapozzon meg, ha a „rábíró” tudja is, 
hogy a sértett ellent fog állni a támadásnak.

A Berecz elleni ítélet motívuma az volt. hogy bűnse
gédként a törvény értelmében nem lehetett halálra ítél
ni. Jogos igényként jelentkezhetett ugyanakkor a legsú
lyosabb büntetés kiszabása, tekintettel az inas közremű
ködésének mértékére: az ő segítsége nélkül a bűncse
lekményt ugyanis nem lehetett volna elkövetni. Az 
ilyen igény jogossága azonban nem pótolhatja a törvé
nyességet, és ez vonatkozik az elkövető hátrányára va
ló értelmezés tilalmára is. Később egyébként maga a 
Curia hozott olyan tartalmú döntéséket, amely szerint a 
felhívás és a lényeges segély még nem felbujtás48, illet
ve hogy segéd és nem felbujtó, akinek a közreműködé
se nélkül nem lehetett végrehajtani a tettet49. Ez azon
ban a Berecz elleni halálos ítéletet már nem érintette.

Az esetnek véleményem szerint két megoldása lehet, 
de mindkét esetben az eredmény azonos. Vagy azt kell 
elfogadni, hogy Berecz megerősítette a tetteseket ölési 
szándékukban, s ekkor mint a rablás felbujtója és a gyil
kosság pszichikai bűnsegédje felel. A másik megoldás 
pedig, hogy amennyiben Berecz felismerte a tettesek 
ölési szándékát, és azt szándékosan nem akadályozta 
meg, akkor az inassal szemben a gyilkosság tekinteté
ben mulasztással elkövetett bűnsegély megállapításá
nak lehet helye. A mulasztásos bűnsegély kategóriája 
régtől fogva ismert és elismert a magyar büntetőjog
ban''". Ez az alakzat akkor valósul meg, amikor az elkö
vető szándékosan elmulasztja kifejteni azt a cselek
ményt, amely a bűncselekmény elkövetését lehetővé te
szi. illetve amikor felismeri, hogy cselekménye mást 
bűncselekmény elkövetésére indíthat, és ezt a helyzetet 
felismerve nem akadályozza meg a bűncselekmény el
követését. Mindkét esetben az e címen való felelősség 
feltétele a bűncselekmény megakadályozására vonatko
zó speciális jogi kötelezettség, amely alapjául ehelyütt a 
szolgálati viszony szolgálhatott.

hogy azok a végrehajtásban aktívan akartak-e reszt venni, azaz leü
tési szándékkal (animo auctoris). avagy anélkül járullak-e a bűncse
lekményhez. hogy abban aktív szerepet akartak volna vállalni, azaz 
segédi szándékkal (animo soeii) cselekedtek-c. A tettesi vagy része- 
si akarat (érdek) azonban túl bizonytalan ismérvnek bizonyult, azért 
az objetivista megközelítés a tettesség-részesség elhatárolásának 
középpontjába a törvényi tényállási (illetőleg az okok és feltételek 
közti megkülönböztetést) állította. Eszerint tettes az, aki a törvényi 
tényállást egészben vagy részben megvalósítja, ennek hiányában 
részesség valósulhat meg. A XX. században egyre inkább ez a teó
ria hódított teret, azonban ismeretes a szubjektív irányzat modern 
formájának tekinthető ún. Tatherrschaft-teória, amely a törvényi 
tényállást megvalósító elkövetőn túl tettesnek tekinti azt is. akinek 
szándéka irányítja a tényállásszerű cselekményt, de maga nem vesz 
részt abban, azaz aki uralommal rendelkezik a bűncselekmény fe
lett.
V.ö. Cscmcgi-kódex 71. § és 72. §., illetve német büntető törvény- 
könyv (továbbiakban: StGB) 26-27. §, melyek szerint a felbujtó és 
a lettes azonos büntetési tétel alapján büntetendő, a bűnsegédek 
azonban ennél enyhébb szerint.

7 Lásd 1810-es Code pénel (továbbiakban: ACP) 59. cikke, illetve az 
1994-es Code pénal (továbbiakban: NCP) 121-6. cikk

s Bár a Csemegi-kódexben a tettesség fogalma nem szerepelt, és az 
elkövetőkről szóló V. fejezet ..A részesség" elnevezés alatt szabá
lyozta a társtettességet is, Csemegi Károly egyértelművé tette, hogy



Jog_________
a társlettesek tetlesek. (Lőw Tóbiás (szerk.): A magyar büniclő tör
vénykönyv és teljes anyaggyűjteménye. Pesti könyvnyomda- 
részvény-társaság. Bp.. 1881.479-482. p.) E koncepcionális elkép
zelés ellenére Finkey Ferenc a társtettességet határozottan a részes
ség harmadik fajának tekintette. (Finkey Ferenc: A magyar bünte
tőjog tankönyve. Grill. Bp.. 1909. 288-289. p.) A Csemegi-kódex- 
hez hasonlóan nem határozta meg a tettesség fogalmát sem az 
I87l-es német StGB (lásd 47. § in: Mezgcr. Édmund: Strafrecht. 
Duncker&Humblot. München -  Leipzig. 1931.4 2 1. p.), sem a fran
cia ACP.

9 Carrara Ferenc: A büntető jogtudomány programmja. MTA. Bp.. 
1878. 287-288. p.. Cári August Tiltmann legjelentősebb művei a 
XIX. század első harmadában jelentek meg.

10 Chauvcau Adolphe -  Faustin Hclic: Théorie du Code pénal. Törne 
I. Paris. 1887. 448-449. p.

11 A belga Code pcnal a mai napig bűnszerzőkre és segédekre osztja 
az elkövetőket. (CP 66-68. cikk)
Lásd: Carrara: i.m. 288. p.. Wlassics Gyula: A bűnkísérlet és a be- 
végzett bűncselekmény. A tettesség és részesség tana. MTA. Bp., 
1885. 6. p.. Lőw (szerk.): i.m. 455-456. p.

11 Lőw (szerk.): 455^t56. p. Megemlítendő, hogy Csemeginek a bűn
szerzőség tanával kapcsolatos ellenérzése alapvetően helyeselhet, ok
fejtése azonban nyilvánvalóan téves, mivel a felbujtott tettesre nem ál
lítható. hogy ne lenne saját elhatározása a bűncselekmény vonatkozá
sában. Ellenkező esetben ugyanis nem felbujtás valósulna meg.

14 Finkey: i.m. 288-289. p.
15 A fő- és melléksegédek közötti megkülönböztetést már az olasz 

praktikusok is megtették, de a fősegédi kategória igazi jelentőségre 
a XIX. századra tett szert, ekkor váll ugyanis általánosan ismertté. 
(Az olasz praktikusok a XVI. században tevékenykedő büntetőjog
ászok voltak, képviselőik közül Farinacius. Prosper (1544-1614: 
olasz jogtudós, padovai jogtanár. majd procurator fiscalis. fő műve: 
Praxis el Thcorica eriminalis). illetve Julius Clarus (1525-1575: 
olasz római katolikus büntetőjogász) emelendő ki.)

16 Lásd Franciaországban Chauveau -  Hélie: i.m. 435 -  437.. ill. 
448-449. p.. Németországban pl. Fcucrbach (Finkey: i.m. 306. p.)

17 V.ö. ACP 59. cikk. illetve NCP 121-6. cikk
ls Lásd belga Code pénal 66. cikk.
19 Ezzel szemben Finkey azt az álláspontot képviselte, hogy akinek a 

tevékenysége nélkül a büntetendő cselekmény nem volt elkövethe
tő. az a cselekménynek az okát (concausa) létesítette, s ezért 
társtettes (Finkey: i.m. 306. p.).
Lőw (szerk.): i.m. 457. p.

:l Ezzel összhangban a XIX. század neves büntetőjogásza. Fcucrbach 
azt vallotta, hogy a felbujtó, amikor rábírja a tettest a bűncselek
ményre. akkor ezzel a bűncselekménynek szükségszerű és elégsé
ges okává válik (Idézi Wlassics: i.m. 185. p.). Ugyanígy Tiltmann 
szerint a felbujtó a tettes akaratát a bűncselekményre elhatározóvá 
teszi (Idézi: Carrara: i.m. 286. p.). A hazai bírói gyakorlatban még 
később is ez a megközelítés érvényesült, lásd például BJT LXX. 35.

:: Lásd erről bővebben: Mészáros Ádám: Akaratszabadság a büntető
jogban és annak a bűnrészességgel kapcsolatos összefüggései. In: 
Kontroll. 2004. I. sz. 30-46. p.

23 Lőw (szerk.): i.m. 454. p.
24 Lőw (szerk.): i.m. 454. p.
25 lsaák Gyula: Büntető törvénykönyv. Grill. Bp.. 1926. 170. p.
26 Edvi Illés Károly: A büntetőtörvénykönyv magyarázata. Révai. 

Bp.. 1894. 231. p.
27 Lásd a kérdéskör összefoglaló elemzését: Angyal Pál: A személyes 

tulajdonságok és körülmények tana. Singer és Wolfner. Bp., 1902. 
A kérdéskörrel kapcsolatos bizonytalanságot szemlélteti, hogy bár 
a visszaesői minőséget általánosan olyan tisztán személyes minő
ségnek tekintették, amely csak annak a felelősségét érinti, akit jel
lemez. találni olyan ítéletet, amelyben a bíróság az elkövetőt az 
1961. évi V. törvény azon rendelkezése alapján, hogy „több elkö
vető esetén [...] az a körülmény, amelynél fogva valamelyikükre 
súlyosabb büntető rendelkezést kell alkalmazni, más elkövetőre ak
kor hat ki, ha erről az elkövetéskor tudott", azért vonták felelősség
re visszaesőként elkövetett lopás miatt, mert tudott társa visszaesői 
minőségéről (BH 1980. 75.). Jelenleg hazai viszonylatban a hatá
lyos Büntető törvénykönyv nem tartalmaz rendelkezést a kérdésről.

és a hazai büntetőjog-tudomány képviselői is hallgatnak a szemé
lyes tulajdonságok tanáról, csupán Földvári József jegyez meg any- 
nyit. hogy a törvényben értékelt minden minősítő vagy privilegizá
ló körülmény csak annak az elkövetőnek a cselekményét minősíti, 
akinél fennáll (Földvári József: Magyar büntetőjog. Általános rész. 
Osiris. Bp., 2002.210. p.).

2S 1871-es StGB 50. §.
29 Angyal: i.m. 28-33. p.
3,1 A törvényszöveget és a bírói gyakorlatát idézi: Chauveau-Hélic: 

i.m. 474-482. p. A bírói gyakorlat szigorúságát azonban többen kri
tika tárgyává tették. így például Chauveau és Hélie (uők: i.m. 
474-482. p.), vagy Boitard (Angyal: i.m. 63-65. p.).

31 A jelen hatályos európai büntető törvénykönyveket tekintve az ál
lapítható meg. hogy tradicionálisan nem tartalmaz rendelkezést a 
személyes tulajdonságok rendezésére a francia és a belga Code 
pénal (Franciaországban sem az ACP. sem az NCP nem tartalma
zott rendelkezést a személyes körülmények kérdésére. Belgiumban 
pedig a mai napig az 1867-cs törvény van hatályban), ezzel szem
ben tartalmaz a német, az osztrák és a svájci (Lásd StGB 28. §. 
öStGB 14. §, illetve sStgb 26. cikk). Ez utóbbi országok büntető 
törvénykönyvei általános szabályként azt fektetik le, hogy azok a 
személyes tulajdonságok vagy körülmények, amelyek a cselek
ményt bűncselekménnyé minősítik, illetve a büntethetőséget enyhí
tik vagy fokozzák, csak annak a tettesnek, felbujtónak vagy bűnse
gédnek számíthatók be. akire vonatkoznak (A legfejlettebb szabá
lyozást talán az osztrák Btk. tartalmazza, ez ugyanis különbséget 
tesz jogellenességet, illetve bűnösséget kizáró személyes tulajdon
ságok között. Amennyiben jogellenességet kizáró okként jelentke
zik. a személyes körülmény kihal az összes elkövetőre (lényegében 
tettesre, tekintve hogy az osztrák törvény elkövetői rendszere mo- 
nisla) akkor is. ha csupán az egyiküknél állott fenn. Ha a személyes 
tulajdonság bűnösséget kizáró okként jelentkezik, ez nem hat ki a 
többi elkövetőre, csak az. mentesül a bűncselekmény alól. akinél 
fennforog (öStGB 14. S ( l )-(2) bek.|.).
Lőw (szerk.): i.m. 466-467. p. Cscmegi a túllépés kapcsán különb
séget tett kvalitatív és kvantitatív excessus között, s az előbbi miatt 
nem tartotta felelősnek a részest, az utóbbi kapcsán pedig a kvani- 
tatív személyiért semmi esetben sem. a kvantitatív objektívért pe
dig akkor, ha arról a részes tudomással bírt. Megjegyezendő, hogy 
a korabeli -nevezetesen az. I8l()-es ACP hatályba lépését követő-  
francia bírói gyakorlat a részes felelősségéhez, azt sem követelte 
meg. hogy eleve tudomással bírjon a tettes által realizált -  személyi 
vagy tárgyi -  minősítő körülményről, lásd: Chauveau -  Hélie: i.m. 
476. p.
Franciaországban ezeket előbb ..bűntettben rejlő" (intrinscqucs au 
erime). illetve „bűntetten kívüli" (cxtrinséqucs au erime) körülmé
nyeknek nevezték (Chauveau és Hélie). később a tárgyi, személyi 
és vegyes körülmények (circonstanccs aggravantes récllcs, person- 
elles, mixtes) között tettek különbséget (Picrre Bouzat. Georgcs 
Levasseur). Lásd erről bővebben: Mészáros Ádám: A személyes tu
lajdonságok tana a francia büntetőjogban, in: Acta Publ. doct. jur 
Szeged. Tomus III. 125-141. p.

14 Edvi Illés: i.m. 233. p. Edvi Illés azonban kiemelte, hogy a bíró az. 
aki „mindenkor könnyen megítélheti" hogy mely körülmények tar
toznak az egyik, és melyek a másik kategóriába. Továbbá adott 
esetben ugyanaz a személyes körülmény minősülhet tisztán szemé
lyesnek. illetőleg adott esetben tárgyiasultnak is.

35 Ellentétes megoldásokat találni mind a tudományban, mint a gya
korlatban. A Curia egy esetben kimondta, hogy az extráneus nem a 
gyermekülés, hanem szándékos emberölés miatt felel (Gr. I. 14. p., 
1887-cs keltezésű ítélet, oszthatatlanság), azonban szintén e bírói 
fórum más esetben úgy döntött, hogy a gyermekülésnél az 
extráneus segéd is ebben bűnös (Gr. I. 14. p„ 1889-es keltezésű 
ítélet!, oszthatóság). A tudományban Wlassics Gyula csak a szülő 
nő viszonylatában állapította meg a privilegizált esetet, majd An
gyal Pál arra utalt, hogy általánosan elfogadottá vált az, hogy az 
enyhébb büntetés csak az anyát éri (Lásd korábban: Wlassics Gyu
la: A tettesség és a részesség tana. MTA. Bp., 1893. 383. p.), azon
ban Fayer László továbbra is ezzel ellentétes álláspontot képviselt 
(Angyal: i.m. 120. p.). Később Vámbéry Rusztem szintén a szülő 
nő személyes minőségének oszthatatlansága mellett foglalt állást
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(Vámbéry Ruszlem: Büntetőjog. Grill. Bp.. 1913. 251. p.). Hason
ló volt a helyzet a hivatali viszonnyal is. Ezt általában osztható kö
rülménynek tekintették, azonban találni olyan döntést, amely sze
rint a nem közhivatalnok, aki a személyes szabadság megsértését 
közhivatalnokkal együttesen követte el. a személyes szabadság ma
gánszemély általi megsértésében bűnös (Gr. I. 14. p.).

48 Wlassics: i.m. 1885. 323. p.. Angyal: i.m. 1902. 233. p.. Isaák: 
i.m. 171. p.

47 Németh (szerk.): i.m. 324. p.
48 Németh (szerk.): i.m. 326. p.
'''' Németh (szerk.): i.m. 328. p.
40 Németh (szerk.): i.m. 329. p.

41 Németh (szerk.): i.m. 333. p.
42 Németh (szerk.): i.m. 334. p.
44 Wlassics: i.m. 1893.423. p.
44 Edvi Illés: i.m. 196-197. p.
45 Finkey: i.m. 306. p.
46 Wlassics: i.m. 1893. 569. p.
47 Wlassics: i.m. 1893. 568. p.
48 BJT. XV. 131.
4‘7 BJT. V||. 342. Lásd még hasonló értelemben: Gr. XII. 167.
50 Lásd például Schnierer Aladár: A bűntettekről és vétségekről szóló 

magyar büntető-törvény magyarázata. Franklin. Bp.. 1881. 106.. il
letve Fayer: i.m. 237. p.

Másfélszáz évszázaddal ezelőtt, 1854 őszén kezd
te meg működését hazánkban az a véglegesség 
szándékával kialakított igazságügyi szervezet, 

amely a kor Európájának megfelelő színvonalon, a 
szakszerűség messzemenő érvényesítésével és kodifi
kált joganyagon nyugodva, teljesen új színt hozott az 
igazságszolgáltatásba. Azonban erre a feltétlenül szük
séges modernizácóra az ország teljesen jogfosztott 
helyzetében, a magyar közjog szempontjából illegitim 
módon került sor. A modernizációnak és az illegitimi- 
tásnak ezt az ütközését a magyar közélet nem fogadta 
el: ennek eredményeként a politikai viszonyok változá
sával meg is szűnt a szervezet, amelyet néhány év el
teltével. a kiegyezés után immár alkotmányos viszo
nyok között, a korábbi minta felhasználásával alkottak 
meg újra.

A magyar jogtörténetírás az abszolutizmus korának 
feldolgozásával -  néhány kivételtől eltekintve -  adós, 
holott erre. mint a kiegyezés utáni megoldások alapjai
nak és előzményeinek megismeréséhez szükség van.

Az igazságügyi szervezetet illetően csupán néhány 
témával foglalkozó művet lehet említeni.

Párdányi Miklós 1954-ben ..Az abszolutizmuskori 
jogszolgáltatási szervezetről" címmel megjelent rövid 
tanulmánya foglalkozott a kérdéssel, azzal a megjegy
zéssel, hogy az „ideiglenes szervezetről csak nehezen 
nyerhető felvilágosítás” 1.

Ezen írás felhasználásával készült Bónis György- 
Degré Alajos-Varga Endre „A magyar bírósági szerve
zet és perjog története" története című, 1962-ben meg
jelent alapvető fontosságú műve, amely átfogó jellege 
miatt a részletekkel nem foglalkozott.2

Veres Miklósnak „Az abszolutizmus kori bírósági 
levéltárak” című tanulmánya ismertette mindazt az 
anyagot, ami a nagyarányú pusztulások után rendelke
zésre áll a Magyar Országos Levéltárban. E mű rövid 
áttekintést is ad a kor igazságszolgálatási szervezetéről. 
(A levéltárak fondjegyzékei vegyes képet mutatnak: 
némely megyében teljes a hiány, pl. Nógrád; máshol 
csekély vagy töredékes, pl. Szabolcs-Szatmár-Bereg, 
Hajdú-Bihar; esetenként viszonylag bő iratanyag ma
radt meg, pl. Pest, Vas.)3

A címben jelzett téma eddigi alapvető feldolgozását 
Kajtár István 1986-ban megjelent „Az államügyészség 
kiépítése Magyarországon a neoabszolutizmus idején 
1850-1854-1861” című műve adja. E tanulmány felvá-

Nánási László:

A z abszolutizmus
államügyészsége
Magyarországon

1849-1854
zolta az ügyészség magyarországi előzményeit, továbbá 
a Habsburg Birodalomban a szervezet létrejöttét. A mű 
súlypontját a címében jelzett első négy év képezi, ami
kor kialakult az első megoldás, ezt követően a defini- 
tivum. majd a megszűnés viszont csak említésre kerül. 
A levéltári adatok szerint az időbeli határt is korábbra 
kell tenni.4

Tanulmányomban a fenti művekre is támaszkodva, 
de alapvetően a kor számomra elérhető levéltári és 
könyvtári forrásait feldolgozva kísérlem meg a szerve
zet történetének feldolgozását.

Magyarország Habsburg Birodalmon belüli jogállá
sát Ferenc József császár 1849. március 4-i pátensével 
kiadott un. olmützi alkotmány határozta meg. Ennek I- 
2. §-ai szerint az egyes koronaországok képezik a „sza
bad. önálló, oszthatatlan és felbonthatatlan alkotmányos 
ausztriai örökös monarchiát". E rendelkezés Magyaror
szág alkotmányos különállását felszámolva, az előző év 
tavaszán kihirdetett áprilisi törvényeket félredobva, az 
állam akkor megteremtett egységét megszüntetve, az 
un. koronaországok közé sorolta.

A rendelkezésnek a császári és az orosz csapatok si
kerei szereztek érvényt.

Magyarország és Erdély teljhatalmú katonai főpa
rancsnoka. Julius Haynau táborszernagy 1849. július 1- 
jén kibocsátott hirdetményével a császári csapatok ural
ma alá került területeken hadi törvénykezést rendelt, és 
ezzel megkezdődött a forradalom és szabadságharc 
résztvevőinek üldözése.5

A hirdetmény 17. §-a előírta, miszerint „a vizsgálat 
kezdetén a vádlott vagyonbirtoka is kitudakolandó, 
hogy a büntetés kiesmérésénél arra tekintet vétessék", 
így a katonai bíróságoknak szükségük volt olyan polgá
ri szerv támogatására, amely felkutatja és kinyomozza


