
Ártatlan, felbujtó vagy bűnsegéd?
  
I. 
Iskolai életképek, klipszerűen feldolgozva. A helyszín egy iskola udvara vagy folyosó. Hangsúlyosan 
mutatva egy fiatal lány a barátjával. Körülöttük osztálytársaik, barátaik. Kiderül, hogy ők együtt járnak. 
Fogják egymás kezét.
A diákok ugratják egymást. Az egyik megdobja a lányt valamivel (cukorkával, papírgalacsinnal)
(Gyors vágások : lányt érő találat, forgolódó fejek, kérdő tekintet, tanácstalan arcok, senki sem tudja,  
hogy ki dobott)
Odamegy hozzájuk valaki és megmutatja, hogy ki volt. A lány barátja odamegy a dobálóhoz és számon 
kéri,  de nem erőszakoskodnak, csak ingerülten beszélgetnek. Utána el is  lép tőle és visszamegy a  
társaságához.
A  dobáló  odamegy  az  árulóhoz  és  veszekedni  kezdenek.  Lökdösődnek.  Közbelép  egy  tanár, 
szétválasztja őket.

II.
Laptopok, számítógép-monitorok, okos telefonok. Gyors vágásokkal egymás után. Üzenetet beíró kéz,  
egérrel ráklikkelő, monitort figyelő arc, telefonon érkezett üzenetet egymásnak mutogató fiatalok.
Az üzenet szövegfoszlányai: … ne hagyd magad… , … szerda délután a szokott helyen… , …verd szét a  
képét az árulónak…, …mindenki rajtad röhög…, …hol a büszkeséged?...
Az áruló is megkapja az üzenetet: „Legyél szerda 14 órakor a téren!”
 
III.
 A suliban egy diák odalép az előbbi tanárhoz:
- Tanárnő! Verekedés van a közelben…
- Hol?
De már sietnek is a helyszín felé.
 
IV.
 Fiatalok állnak körben és szurkolnak a verekedőknek. Közeli képek a felbőszült, a verekedésen röhögő  
társaságról. A füvön birkózik a dobálózó az árulóval. Gyors vágások. Valaki észreveszi, hogy közeledik a 
tanár, szétrebbenek, a megvert véres arcú elvánszorog.
 
V.
Érkezik a tanár, odakiált a távozókhoz.
- Várjatok, mi történt ?
- Csókolom tanárnő ! Semmi nem történt.
- Én sem láttam semmit.
És elmennek.
A tanárnő az aggódó gyerekekkel tanácstalanul álldogál, majd találnak egy véres zsebkendő.  Valaki 
abba az irányba mutat, ahol rábukkannak az árulóra, akinek ömlik az orrából a vér.
 A tanár a telefonjáért nyúl, a mentők számát tárcsázza.



Villanásszerűen lehet  elinduló  mentő és  elinduló rendőr.  De  nem kell  a  sérült  ellátása,  nem kell  
rendőri intézkedés.
 
VI.
Szerinted történt bűncselekmény? 

Narrátor

A  büntetőjogban  egy  tett  részesének  nevezzük  azt,  akinek  a  magatartása  valamilyen  formában 
kapcsolódik  egy  bűncselekményhez,  de  ő  maga  nem valósítja  meg  a  törvényi  tényállás  egyetlen 
elemét sem. 
Két formája a felbujtás, ami szándékkiváltó, és a bűnsegély, ami szándékerősítő hatású.

Felbujtó  az, aki valaki mást bűncselekmény elkövetésére szándékosan rábír. Lényege az a 
magatartás,  amely létrehozza a tettesben azt az akaratot,  amelynek eredményeként a tettét 
megvalósítja.

A  bűnsegély  legfontosabb  jellemzője  a  segítségnyújtás.  Fizikai  segítséget  akkor  nyújt  a 
bűnsegéd,  ha  például  elkövetéshez  szükséges  eszközt  ad  a  tettesnek.  A tanácsadás  már  a 
pszichikai segítségnyújtás körébe tartozik.

A különbség az,  hogy míg a  felbujtó rábeszéli a  tettest  egy bűncselekmény elkövetésére, 
addig  pszichikai  bűnsegély  esetén  a  tettesben  már  megvolt  az  elkövetési  szándék,  azt  a 
bűnsegéd csak megerősíti.

A felbujtó és a bűnsegéd ugyanazért a bűncselekményért felel, mint a tettes.

Egy diákcsíny is lehet bűncselekmény!

„A világ egy veszélyes hely,  nem azok miatt,  akik gonoszságokat követnek el,  hanem 
azok miatt, akik ezt tétlenül nézik.” 

Albert Einstein
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