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„ A büntetőjogról
a felvilágosodás idején"
árcius 25-én a kora reggeli órákban indult a
csoport Bázelből. Egyikük Zürichen és Bécsen
keresztül, másikuk Frankfurton és Bécsen ke
resztül utazott, míg a csoport harmadik tagja a repülőutat választotta prágai átszállással. Két másik előadó pe
dig Heidelbergből érkezett egy nappal korábban. Az
úticéljuk azonban közös volt: Budapest. Az utazás ap
ropója egy szeminárium, amelyet Kurt Seelmann, a Bá
zeli Egyetem Büntetőjog és Jogfilozófia tanszék
vezetője és Mezey Barna szervezett. A két professzor
közös tudományos munkája már évek óta tart, legutóbb
Chiemsee-ben tartottak egy szemináriumot „A szabad
ságvesztés története és jövője” témában, amelyet foly
tatni kívántak. Mezey Barna munkatársai rendkívül
kedvesen fogadtak minket, és három napon keresztül
gondoskodtak a kíséretünkről, ellátásunkról és szóra
koztatásunkról. A szeminárium témája a felvilágosodás
korabeli büntetőjog volt. A bázeli és budapesti
résztvevők három napon keresztül arról adtak elő, ho
gyan alakult a büntetőjog a felvilágosodás idején Fran
ciaországban, Olaszországban, Angliában, Németor
szágban és Magyarországon, kihangsúlyozva a folya
matok különbözőségét. A különbségek már a fogalomértelmezéseknél kiütköztek. Ahogy Dr. Michael Anderheiden is fejtegette, Németországban a felvilágosodás
szó - Kant nyomán - az ember kilábalását jelentette a
saját maga okozta kiskorúságából. Ez. a fogalom azt tar
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jénai Fricdrich Schiller Universitát professzorá
val, HcrrGüntler Jerouschekkcl ápolt jó viszony
újabb állomásaként Mezey Barna tanár úr a bün
tetőjogi szankciók és a büntetés-végrehajtás története
témában szervezett német-magyar blokkszemináriumot
a Balaton északi partjára.
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talmazta, hogy a kiskorúakból gondolkodókat nevelje
nek. míg a latin nyelvekben és angolul a felvilágosodás
kifejezés a világosság-metaforát használja a felvilágo
sodás szóban. így az egyes nemzetek tudatváltozásának
jelenségét tükrözi. Mezey Barna elmondta, hogy a fel
világosodás Magyarországon - ez nem hasonlított a
kanti fogalomértelmezéshez - a felsőbb körökben ala
kult ki. Azt is megtudtuk, hogy a nyugat-európai orszá
gokhoz képest ez kb. 50 éves késéssel zajlott le. II. Jó
zsef idején a felvilágosodás mindenekelőtt az állami po
litika részét képezte. A császár próbálkozásai, hogy a
felvilágosodás eszméihez illessze a közigazgatást és a
jogot, és nem utolsósorban a büntetőjogot, nagyon erős
ellenállásba ütközött, és végül is ezek a reformok csak
részleteiben bizonyultak sikeresnek. Ennek az általános
elismerését és értékelését támasztották alá Barna Attila,
Mohácsi Barbara, Ujj-Mészáros Tamás, Frey Dóra, és
Szalai Katalin előadásaikban. Az olasz felvilágosodást
Kurt Seelmann professzor szemléltette előadásában, aki
az olasz felvilágosult gondolkodóval, Gaetano Filangierivel és a proporcionális büntetés gondolatával, továb
bá a közgazdaságtan jogi szerepével foglalkozott. Dr.
Angéla Augustin a csalás bűncselekmények változásait
vizsgálta a felvilágosodás kori Angliában. Nicole
Weber és Harald Maihold előadása a halálbüntetéssel
foglalkozott, illetve a régi büntetési rendszerek moder
nizálásának módozataival. A felvilágosodás egyik köz
ponti gondolata - a nevelés - kapcsolta össze a nagy
odaadással kiválasztott kísérőprogramokat a szeminári
um témájával. Szerdán meglátogatta a csoport a Pan
nonhalmi bencés apátságot és a győri Széchenyi István
Egyetemet, amely jó például szolgált a hagyományos és
a fejlődő modern tudományos képzésre. A szocializáció
és a nevelés gondolata került előtérbe a budapesti bün
tetés-végrehajtási intézetben tett látogatásunk alkalmá
val is. Napjainkat Budapesten nem utolsósorban jó evé
sekkel és kellemes közös esti együttlétekkel töltöttük. A
szeminárium szép zárása volt a Magyar Tudományos
Akadémián megrendezett koncert. Mindannyian remél
jük, hogy a kapcsolat Bázel és Budapest között tovább
folytatódik.

Az előadások sorát Márkus Hirte nyitotta meg. A kö
zépkori egyházjogban alkalmazott szankciók logikus
elhatárolása jó alap volt a többi német beszámoló meg
értéséhez. Diana Fricke a városok büntetőjogi szankci
óit ismertette. Kathrin Hammon a Károly-féle bün
tetőtörvénykönyvről nem csak beszámolót tartott, de fi
zikai valójában is megtekinthettük a könyvet. Magyar
részről az első előadást Frey Dóra tartotta. A szabadság
vesztés-büntetés kialakulásának kezdeteit megismerve
kiderült, hogy ez a szankció sokáig kivételesnek számí
tott. Elisabeth Remmers a modern német büntetés-vég
rehajtásról beszélt. A magyar büntetőjog fejlődésének
szempontjából kulcsszereppel bíró 1843-as börtönügyi
javaslatról Davidovics Krisztina tartott beszámolót. De
ákék tervezete egy egységes rendszer kialakításáról

