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A  tanulmányban áttekintjük az alapmű magyaror
szági megjelenésének legfontosabb állomásait, a 
magyar fordításokat és a korszakos alkotás hazai 

karriertörténetét. Ezen túl felvázoljuk a magyar jogtör
ténet-tudomány tárgybeli megállapításait, és utalunk az 
életmű hazai feldolgozásának további lehetőségeire.

1. A Bűntett és büntetés magyar 
nyelvű fordításai

A Dei delitti e delle pene eddig négy teljes szövegű ma
gyar fordításban jelent meg. Kosáry Domokos szerint az 
első magyar fordító 1793-ban Kazinczy Ferenc volt. Ez 
nem pontos, ő az olasz eredeti három fejezetét fordítot
ta le. Az első teljes terjedelmű magyarítás Császár Ferenc 
jogász-irodalmár, akkori fiumei kormányszéki fogalmazó 
munkája (1834).2 A megjelenés indokára a szerző az aján
lásban utal: ekkor folytak az országgyűlési tárgyalások, 
ahol -  többek között -  a bűnügyi reformok is napirend
re kerültek. A korabeli hazai viszonyokat jellemzi, hogy 
a könyvet a fordító okos szervilizmussal József nádornak 
ajánlotta. Mintegy mentegetőzve írta, hogy e remekmű a 
magyart, a dánt, a svédet és a törököt kivéve már minden 
európai nyelven megjelent, ezért hazai közönségnek szóló 
kiadása is időszerű. Császár fordítását korrektnek tartják, 
de a korabeli jogi terminológia fejletlensége miatt ma már 
nehezen értelmezhető, más fordításokhoz mérve egyes 
helyeken „összevethetetlenül archaikus”.3

A második teljes fordítás két kiadást (1887, 1906) élt 
meg.4 A fordító Tarnai János kúriai bíró, kiváló jogi szak
író volt. A korszellemet és a jogtudományi irányzatokat 
elemző bevezető tanulmány nyomon követi Beccaria jog
tudományra és az európai legiszlációra gyakorolt hatását.

A harmadik fordítás Sebestyén Pál nemzetközi jogász, 
diplomata munkája (1967).5 Az átültetett Beccaria-szöve- 
get kísérő bevezető tanulmány azonban számos tárgyi té
vedést tartalmaz. Ezeket az újabb szakirodalom javarészt 
kiigazította.6

Végül negyedikként, 1989-ben látott napvilágot az 
első olyan fordítás, amely Beccaria eredeti olasz szöve
gét kínálja a magyar nyelvű olvasónak (Madarász Imre). 
1776-ban Nagyszombaton németül megjelent egy német 
fordítás Koller Antaltól. A négy fordítás közül tehát csak 
az utolsó vette alapul Beccaria eredeti művét.
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A fordításon kívül felmerül az eredeti szöveg azono
sításának kérdése is. 1764-1765-ben látott napvilágot az 
eredeti mű három olasz kiadásban. 1766-ban a negyedik 
kiadás francia nyelven jelent meg, Morellet abbé alapos 
átdolgozásában. Később ezt a szövegverziót ismerte meg 
Európa, ezeket fordították magyarra 1889-ig.

A legutolsó fordító, Mészáros Imre italianista utal arra, 
hogy az egykori szerző szellemiségét követte, aki „nem 
jogi szakmunkának, hanem a felvilágosodás büntetőjogi 
manifesztumának” szánta gondolatait, és „amelyet gyü
mölcsözőbb az általános eszmetörténet, s konkrétan a fel
világosodás eszmerendszere felől közelíteni”.7

A fordítások az értelmezési körüket, az átültetés célját, 
körülményeit, az ősforráshoz való viszonyukat tekintve 
radikálisan eltérnek egymástól. Különböznek abban is, 
hogy az alapművet mennyiben tekintik jogi szakmunká
nak, a benne található kulcskategóriákat filozófiai vagy 
szűkebb szakmai terminusnak fogják fel. Már a mű cí
mének fordításai is tükrözik ezt a különbséget, hiszen a 
„bűn” kifejezés általánosabb értelmet sugall, a „bűntett” 
kategória egy konkrét büntetőjogi értelmet közvetít. Ba
logh Jenő, a dualizmus időszakának kiváló büntetőjogá
sza egyébként egy tanulmányában a jogi szempontból 
pontosabb, „bűncselekmény” kifejezést használta.8 Láttuk 
azt is, hogy nincs „egy” Beccaria-mű, a hivatkozásaink
ban ezért tekintetbe kell vennünk az eredeti és az átdolgo
zott mű közötti fontos különbségeket. Feltehetően elérke
zett annak az ideje, hogy egy kiváló olasz nyelvismerettel 
rendelkező jogtudós elkészítse a két Beccaria-verzió ösz- 
szehasonlító elemzését és a korabeli jogi terminológiát 
tekintetbe vevő, azokat a mai kategóriákkal megfeleltető 
hiteles fordítását.

2. A vita mű jellegéről: filozófiai mű 
vagy jogi szakmunka?

A hazai filológiai szakirodalomban megjelent egyik mar
káns vélemény szerint a mű nem jogtudományi érteke
zés, hanem olyan munka, amely kora szellemi irányzatait 
követve elmélkedik a bűn fogalmáról. Eszerint Beccaria 
megkülönböztetve a vallási, a természeti és az emberi 
erényt és bűnt, arra a következtetésre jutott, hogy csak a 
vallási erény és bűn fogalma egy és változatlan, az em
beri erény és bűn fogalma relatív, az emberi viszonyok
kal együtt változik. Ezeket a kategóriákat elkülönítve 
kell megalkotni a törvényeinket, és ilyen módon kell ál
lást foglalni a büntetés jogosságáról és hasznosságáról is. 
A könyv tehát -  ebben az értelmezésben -  filozófiai köve
telmények nyomán és nem jogi következtetések alapján 
sürgeti a büntetőjogi viszonyok megreformálását.9

Arra már Hajdu Lajos neves magyar büntetőjog-törté
nész is utalt, hogy a felvilágosodás büntetőjogi nézeteit 
elsődlegesen nem kriminalisták, hanem általános szem
léletet követők, ahogyan ő nevezte, laikusok dolgozták 
ki. Ők a dolgok mélyebb értelmét keresték, akiket nem 
kötött gúzsba a hivatalos jogászok gondolkodásában 
megkövesedett sokféle tudományos előítélet, tekintély.



A felvilágosítók nem tudományos művekben fejtették ki 
büntetőjogi koncepcióikat, gyakran szemükre is vetették 
emiatt, hogy tudománytalanok, ahogyan Eugene Lermi- 
nier -  a XIX. század ismert francia büntetőjogászának -  
epigrammája mondja, „becsüljük Beccariát, aki szereti az 
emberséget, de egyáltalán nem ismeri a (jog)tudományt és 
a történelmet”.10 Ennek ellenére szerzőnk világosan látja, 
hogy Beccaria sajátos szerepet vállalt: míg az illuministák 
egy-egy részterületet műveltek, ő ezeket a modernizáló 
tételeket összefoglalta, és rendszerbe szerkesztette. Ezért 
tett szert jelentősebb befolyásra, mint francia mesterei, an
nak ellenére, hogy műve nem eredeti koncepcióra épül, 
tételeinek a francia felvilágosodás (az enciklopédisták és 
mások) tanai képezték az alapját.11

Ebben a kérdésben talán megfelelőbb lenne az a köze
lítés, hogy Beccaria eredeti műve egy kiváló jogász jog
filozófiai gondolatait tartalmazza. Olyan mű, amely a kor 
társadalombölcselőinek gondolatait összegzi, és nem csu
pán a szűkebb értelemben vett jog alapkérdéseire, hanem 
a hatalomkeletkeztetés államfilozófiai alapjaira is figyel
met fordít. Gabriel Tarde, a legkiválóbb francia krimino
lógusok egyike azért bírálta Beccariát, mert tükröztette a 
korabeli filozófusok és dilettánsok „érzelgős emberszere- 
tetét, naiv optimizmusát és túlzó individualizmusát”. Azt 
viszont a klasszikus büntetőjogi irányzatot támadó Tarde 
sem vitatta, hogy ezek a nézetek a tágabb értelemben vett 
jog szféráját érintették, és írásba foglalták azon garanci
ákat, amelyek akár az eljárás, akár az anyagi büntetőjog 
terén a hatalom önkényével szemben az egyéni szabadság 
és a polgárok jogait biztosítják.12

3. A Bűntett és büntetés szellemi eredői 
és magyarországi hatása

A Dei delitti e dellepene címlapjára Beccaria egy Francis 
Bacon-idézetet választott a számos kiadást megélt „Ser- 
mones fideles, ethici, politici, oeconomici, sive, Interiora 
rerum” című műből. Az idézet szövege:

„Minden dologban, különösen a nehezebbekben, nem 
várható el, hogy valaki egyszerre vessen és arasson, 
hanem várakozási idő szükséges, hogy azok fokozato
san megérhessenek. ”13

Ez a citátum Bacon munkájának igazságszolgáltatásra vo
natkozó fejezetéből való, annak utolsó mondata. A szerző 
kiválasztása nem volt véletlen: a francia enciklopédisták 
nagyra becsülték, és neki ajánlották művüket. „Legtöbb 
hálával Bacon kancellárnak tartozunk, aki a tudományok 
és mesterségek általános lexikonjának eszméjét fölvetet
te” -  írta Diderot. A mottó szövege szintén elemzést érde
melne, ahogyan az is, hogy milyen egyéb hatás mutatha
tó ki az angol gondolkodó idézett és egyéb (jogfelfogást 
tükröző) műveiből. Elgondolkodtató mindenesetre, hogy 
Beccaria Bacon utópikus Új Atlantiszát felidézve az igaz
ságügyi reformok fontosságára, de a megvalósítás szük
ségszerű fokozatosságára utalt. Jól ismerte kora szívós

hagyományait, és tudhatta, hogy főbb reformkövetelései, 
különösen a kínzás és a halálbüntetés eltörlése, rövid időn 
belül nem valósíthatóak meg.14

Beccariának Baconhoz és az enciklopédistákhoz fűző
dő szellemi kapcsolata magából a műből is szövegszerűen 
kimutatható. Erre utalt Tarnai János is, miszerint „az en- 
ciklopédisták jogbölcselme benne találta legvilágosabb 
kifejezését, de oly alakban, mely nemcsak meggyőzött, 
hanem megindított és lelkesített is”. Eszméi jelen voltak 
már korábban: Baconnal való rokonsága közismert irodal
mi tény volt, maga említette, hogy Montesquieu „fényes 
ösvényén” halad,15 és Rousseau gondolatait is felhasz
nálja. „Azon eszményeket tette magáévá, melyek száza
dok óta vezényelték” a progresszív emberi gondolkodást. 
„Azon eszméket, melyek a könyv megjelenése után alig 
huszonöt évvel a francia forradalomhoz vezettek.”16

Gángó Gábor a közelmúltban vetette fel, hogy elemez
ni kellene Beccariának a magyar természetjogi gondolko
dásra gyakorolt hatását. Véleménye szerint „a büntetőjogi 
viták során Magyarországon egyszerre jelentkeztek és 
egymás mellett hatottak a természetjogi és a jogi poziti
vizmus eredendően egymást felváltó eszmeáramlatai”.17 
Az európai eszmei áramlatok hazai transzfer-mechaniz
musát kiválóan ismerő szerző utal arra is, hogy követni 
kellene a szerződéstan Beccariára gyakorolt hatását. Meg
szívlelendő gondolatok ezek, annak ellenére, hogy a hazai 
hatások jogtörténeti, főleg intézménytörténeti vizsgálata 
részben megtörtént.18

A mű természetjogi (honosított kifejezéssel: észjogi) ka
rakterére már Tarnai János utalt. Beccaria előtt „a lett dolog
nak, a történeti fejlődésnek, a tételes vagy szokásos bünte
tőjognak nincs tekintélye”. Beccaria szerint az intézmények 
méltatásánál és értékelésénél el kell felejteni a történeti 
hagyományokat, mert a helyes jogpolitika alapjait az ész
ben, a természetben és az ember elévülhetetlen érzelmeiben 
kell keresni. Ami ezen az alapon szükséges, az célszerű és 
igazságos, ami felesleges, az önkényes és igazságtalan.19

Hazánkban Beccaria korszakos műve Deák Ferenc ter
mészetjogi alapú gondolkodásmódjára is nagy hatással 
volt. A Zala bölcse németül olvasta a munkát, amelynek 
főleg a büntetőjogi szabadsággaranciákról, az emberileg 
elfogadható büntetés kellékeiről, a halálbüntetés eltörlé
sének szükségességéről és a testi büntetések korlátozásá
ról szóló részei jelentek meg kerületi táblai vagy követi 
értekezleti beszédeiben. Első elhíresült törvényhozói fel
szólalásában a halálbüntetés ellen szólt, ebben is követ
te a jogfilozófus tételeit. Később is gyakran érvelt a bírói 
méltányosság mellett, hivatkozott az életet megtartó ke
gyelem fontosságára, utalt a büntetőjogi megtorlás értel
metlenségére. A büntetőjogi tervezetről 1832-ben írt ész
revételeiben a jogszolgáltatás törvényhez kötöttségéről, az 
ártatlanság vélelméről, az anyagi és erkölcsi rehabilitáci
óról, a rendkívüli bíráskodás visszaszorításáról írt. Hatá
rozottan elutasította a korabeli inkvizíciós jellegű eljárást.
„A vétek maradjon inkább büntetlenül -  vallja -, mintsem 
hogy valamely, talán ártatlan polgárnak igazságtalan sére
lem okoztassék.” A törvények értelmezéséről szóló 1834- 
es országgyűlési beszéde is Beccaria természetjogias gon
dolatmenetére épült.20
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A kontraktualizmus vizsgálatára a jogtudományi kuta
tásnak is nagyobb figyelmet kellene fordítania.21 Igaz, erre 
is történt már kísérlet korábban. Notter Antal tanulmánya 
kimutatta a párhuzamot, egyben a hangsúlybeli eltéréseket 
Blackstone és Beccaria szerződéselmélete között. Míg az 
angol filozófus-jogász szerint az emberek az államot meg
előző időben föltétlenül szabadok voltak, a polgári társa
dalomba lépve, „ezen oly becses vásár áraként” végképp 
föláldozták szabadságuk egy részét. A szerződő polgárok 
Beccaria szerint is föláldozták szabadságuk egy részét, de 
azért, hogy a maradó másik részt annál biztosabban élvez
hessék. Szerzőnk erre a szerződésre vezeti vissza a bünte
tőjogi legitimitást, a iuspuniendit, az állam és az uralkodó 
büntetőjogi hatalmát. Szerződéstana magában foglalja azt 
a követelményt, hogy az önként átadott szabadságrészek
ből képzett hatalmat az uralkodó a társadalom és az egye
sek biztonsága érdekében köteles gyakorolni.22

Beccaria újszerű, a büntetőjogi dogmatika szerint is 
értelmezhető utilitarista felfogást követett. Hasznossági 
elméletének sarktétele, hogy „minél több embert minél 
nagyobb boldogságban kell részesíteni”. Meglepő párhu
zamban tárgyalja például az öngyilkosságot és a kiván
dorlást, és arra jut, hogy a társadalomnak kisebb kárt okoz 
az öngyilkos, mint a vagyonát kivonó kivándorló. Elmé
letének egyik kései magyarázója Diamant József szoros 
párhuzamot vont Beccaria és Jeremy Bentham felfogása 
között. Az 1916-os tanulmány szerint

„Beccaria a büntetőjog terén, Bentham a jog egész 
vidékén megveti a törvényhozás tudományának alap
jait, és e tudomány politikai alaptétele, célja, ideálja 
lesz a legnagyobb szám legnagyobb boldogsága. Ez a 
tétel azért jelent forradalmat, mert az arisztokráciával 
szemben a demokrácia, sőt módosított alakjában a szo
cializmus ideálja s ezek igényei igyekeznek velük kielé
gítést nyerni a jog terén. ”23

4. A mű hatásának lehetséges 
magyarázatai

A munka nagy hatást gyakorolt a jogászokra és felvilágo
sult filantrópokra, monarchákra és republikánus államfér
fiakra, jogászokra és irodalmárokra egyaránt.24 Rendkívü
li hatásának okait vizsgálva, először talán arra kell utalni, 
hogy Beccaria nem merőben új gondolatokat fogalmazott 
meg. Alapeszméi sporadikus formában jelen voltak már ko
rábban. Baconnal való rokonsága közismert irodalmi tény, 
ő maga is említi, hogy a kiválasztott elvekben Montesquieu 
mentén halad, és bevallott elvi kiindulópontja a Rousseau- 
féle társadalmi szerződés. Gerhard Deimling, a jelenkori 
büntetőjogász szakértők egyike arról ír, hogy Beccaria azo
kat az eszményeket tette magáévá, amelyek már századok 
óta vezényelték a progresszív emberi gondolkodást. Azo
kat az eszméket, melyek a könyv megjelenése után alig 
huszonöt évvel a francia forradalomhoz vezettek.

Már a magyar kortársaknak is feltűnt Beccaria komp
lex közelítésmódja. Maga írta: „Igen kevesen vizsgálták
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a büntetések kegyetlenségét, a bűnvádi eljárás hiányos
ságát, a törvényhozás azon részeit, melyek amilyen fon
tosak, ép annyira elhanyagoltak Európában.” A gyors 
percepció okát kutatva említhetjük sajátos módszertanát 
is, hiszen „igen kevesen vállalkoztak arra, hogy az alap
elvekre menvén vissza, lerombolják a századok halomra 
gyűlt tévedéseit; hogy legalább azon erővel, melyet az 
igazság ismerete nyújt, mérsékeljék korlátlan folyásában 
azon vészes irányú hatalmat, mely eddig a hideg kegyet
lenség törvényesített mintaképe volt”.25

Beccaria legmerészebb elvi újítása az volt, hogy el
utasította a korábbi büntetőjogot uraló abszolút elmélete
ket és az engesztelés (expiatio) tanát. A vallási alapokra 
támaszkodó felfogást gyökerében támadta, a vallási fo
galmakat száműzte elméletéből. Álláspontja szerint az 
erkölcsi cselekményeknek, éppen úgy, mint a természe
tieknek, elhatárolt körük van, és ahogyan a természetieket, 
úgy ezeket is többféleképpen korlátozza az idő és a tér. 
Erre az eredményre kellett jutnia, amikor arányt keresett a 
büntetés és a bűnhődés között, amikor a büntetés enyhesé
gét követelte, és a bűnkutatás korlátozását kívánta. A kor 
öröklött büntetéstani felfogása az engesztelésre épült. En
nek célja Istennek az ember belső rosszaságért való ki- 
békítése volt, amit a bűnös minél szigorúbb megbüntetése 
útján lehetett elérni. Ebből eredt az a felfogás, hogy nincs 
olyan testi kín, amely súlyát tekintve a belső gonoszsággal 
felérne, és nincs olyan eszköz, amit a bűnösség kiderítésé
re ne lehetne alkalmazni. Az anyagi jogban ez a felfogás 
vezetett a kegyetlen büntetésekhez, különösen a minősí
tett halálbüntetéshez, az eljárásban ez a nézet legitimálta 
az inkvizíciót és a kínvallatást.26

E felfogással szembeni eredményes küzdelem nyo
mán alakult ki a szokásos Beccaria-kép arról a felvilágo
sult fiatal humanistáról, aki a büntetések brutalitása ellen 
küzdött, és a jogállamiság büntetőjogon belüli értékeinek 
élharcosává vált. A magyar utókor is olyan kriminálpoliti- 
kust látott benne, aki egy szekularizált, metafizikától men
tes, racionális állami büntetőpolitikát követelt.

A mű magyarországi hatását vizsgálva említenünk kell 
azt is, hogy gondolatai egyszerűek, könnyen befogadha- 
tóak voltak. A szerző ráadásul nem csupán intellektuális 
szinten hatott, hanem megindított és lelkesített is. Cesare 
Beccaria új fejezet nyitott a tudományos értelemben vett 
stílustan területén. Kevéssé ismert, hogy ő írta a Ricer- 
che intorno alla natura dello stile (Kutatások a stílus ter
mészetéről) című művet.27 Az volt az alaptétele, hogy az 
új dolgok a tehetséges írókat új stílus alkalmazására, új 
szavak kreálására kényszerítik. Beccaria a stíluskérdést a 
mondanivaló egésze szempontjából ítélte meg. Felfedez
te a metafora és a hasonlat funkcionális voltát, rámutatott 
arra, hogy struktúrájuk és alkatuk függ az adott kortól, de 
az élénk metaforák és hasonlatok olyan szükséges szak
irodalmi kellékek, amelyek erőre kaphatnak egy későbbi, 
megváltozott korban is.28

A mű magyar hatásának története, a büntetőügyi re
formgondolatok terjedésének módja jelentős részben is- 
mert.29 A haladó eszmék érvényesülésének korabeli korlá- 
taira utalt Kazinczy Ferenc 1825-ben írt levele, amelyben 
egy Zemplén megyei követválasztási küzdelmet kom-



mentáivá azt írta Dessewfíy Józsefnek: „Szeretem én, aki 
Montesquieu-t, Filangierit, Beccariát, Sonnenfelset meg
tanulta: de az én vélekedésem szerint egy követben semmi 
sem kívántatik annyira, mint a félelemtől szabad lélek, s 
én Szemerét ilyennek ismerem.”30 Látjuk tehát, hogy a ko
rai magyar reformidőszakban nem a kiváló tudást, hanem 
az idegen hatalommal szembeni bátor kiállást tekintették a 
közéleti szereplés legfontosabb kritériumának.

5. Beccaria büntetéstana és gyakorlati 
büntetőjoga

Az utókorra kettős Beccaria-kép hagyományozódott. Az 
egyik egy felvilágosult fiatal gondolkodót idéz, aki kivéte
les teoretikus készültséggel a büntetések brutalitása ellen 
küzdött, és harcosan képviselte a jogállamiság büntetőjogi 
alapértékeit. Ezzel párhuzamosan nevéhez kapcsolódott 
egy olyan gyakorlati büntetőjogász képe, aki egy gyakor
latias, hatékony állami büntetőpolitikáért szállt síkra.31

A modern büntetőjog teoretikus megalapozását tekint
ve is vannak „szerzőségi” viták. Bónis György Montes- 
quieu-t nevezte a „kriminálpolitika atyjának”, akinek 
felfogása a szabadság és a büntetőjogi garanciák közötti 
kapcsolatról „megragadta a burzsoázia későbbi ideológu
sainak képzeletét”. A milánói iskola képviselői egyszerű
en követtek őt. A gyakorlati büntetőjogra azonban szerinte 
is Beccaria volt nagyobb hatással, aki annak köszönheti 
világhírét, hogy a kegyetlen és önkényes feudális bünte

tőjogot ő támadta meg először azzal a „szenvedélyesség
gel és alapossággal, mely Montesquieu és a felvilágosítók 
könyveiből hiányzott”.32

Beccaria teoretikus érdemei nem vitathatók. Új bünte
tőjogi iskolát alapított, amelynek alapvető követelménye 
a jogegyenlőség elvének érvényesítése, a büntető igazság
szolgáltatás humanizálása és igazságosabbá tétele. Az új 
irányzat fontosságot tulajdonított a büntetőjog alkotmány
jogi megalapozásának, az anyagi és eljárásjogi szabad
sággaranciáknak. Követelte az irracionális szabályok és a 
középkori szokásrend kiiktatását. A büntetési rendszert is 
új alapokra helyezte. Az iskola alapítója és követői naiv
nak bizonyuló hittel remélték, hogy szabadságvesztés a 
legtöbb bűntettest megjavítja, tehát a speciális prevenció 
hatékony büntetőjogi eszköze lesz.33

Beccaria szerint a középkor büntetési rendszere hibás 
elvi alapra épült. A büntetések kegyetlensége, a kínvalla
tás alkalmazása, a szentségtörés miatti brutális szankciók 
a vallási és a társadalmi szférák összezavarásának követ
kezményei. Beccaria kiváló jogászi logikával választotta 
el egymástól a bűnt és a bűncselekményt, az utóbbit a tár
sadalmi rend elleni agressziónak nevezte, és arra az oko
zott kárral arányos büntetést szánt.

„Ha összezavarunk lényegüknél fogva különböző alap
elveket -  állítja a Bevezetésben -, semmi remény arra, 
hogy helyesen gondolkodunk politikai dolgokról. A teo
lógusok feladata megállapítani a helyes és helytelen 
határvonalát annak kapcsán, hogy egy cselekedet bel
sőleg jó-e vagy gonosz; a politikában a helyes és hely
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telen kapcsolatának meghatározása -  vagyis azé, hogy 
mi hasznos és mi káros a társadalomnak -  a publicista 
feladata. ”34

Beccaria ezen az elvi alapon tagadta a kínvallatás jogos
ságát is. A fájdalom nem lehet az igazság kritériuma, s 
aki ennek az ellenkezőjét hiszi -  érvel - , úgy viselkedik, 
mintha kannibál vagy barbár lenne (még ha ő maga római 
is). Beccaria rámutatott, hogy „a gonoszság kiűzésének” 
vallási és mitikus igényével, és ennek büntetőjogi támo
gatásával egy vallási eredetű fogalom uralta el a polgári 
törvényeket. A szent és a profán, a vallási és a laikus elem 
összezavarását helyteleníti a bíróság előtt kötelezően teen
dő eskü intézményében is.

„Miért kell az embert olyan szörnyű választás elé állí
tani, hogy vagy Istent sérti meg, vagy a maga romlásá
hoz nyújt segéd-kezet? Amikor a törvény megköveteli 
az esküt, arra kényszerít, hogy rossz keresztények vagy 
mártírok legyünk. ”35

Beccaria ezen elvi alapon támadta a halálbüntetést is. 
Álláspontja szerint az nem egyéb, mint a „nemzet had
viselése olyan polgárai ellen, akiknek elnyomását hasz
nosnak vagy szükségesnek tartja”. Ráadásul káros is, 
mert „a kegyetlenség példáját adja”. A halálbüntetés nem 
hasznos és nem is szükséges, mert „nem a büntetés szi
gorúsága, hanem a tartóssága tesz legmélyebb hatást az 
emberek lelkére”. A halálbüntetést szerinte nem legiti
málja annak régi gyakorlata sem, minthogy az emberiség 
története (s ebben a tekintetben Voltaire nézeteivel azo
nosul) „a tévedések hatalmas óceánja, amelyből néhány 
igazság emelkedik ki”.36

A milánói büntetőfilozófia szerves része volt a büntetés 
céljának újszerű meghatározása is. A művelődéstörténet
ből ismert tény, hogy az egyetemes kultúrtörténet egyetlen 
korszaka sem tulajdonított akkora jelentőséget a nevelés
nek, mint a felvilágosodás; a Fény százada a „pánpeda- 
gogizmus” időszaka is volt.37 Ettől a szemlélettől nem tá
volodhatott el a büntetés célfelfogása sem. Király Tibor 
magyar büntetőjogász szerint Beccaria hitt abban, hogy 
a törvényekkel a társadalmakat meg lehet gyógyítani és 
váltani, amint a felvilágosodás korában ezt sokan mások 
is hitték. Ilyenféle eszmék nem voltak idegenek a korabeli 
hazai politikai gondolkodástól sem, aminek bizonyságát 
az 1791-ben megindult büntetőjogi kodifikációban már 
megtalálhatjuk. De a jó törvények iránt tanúsított nagy 
bizodalom mellett Beccaria nem felejtkezett el a nevelés 
fontosságáról sem. Azt hirdette, hogy „a bűncselekmé
nyek megelőzésének legbiztosabb, de legnehezebb eszkö
ze a nevelés tökéletesítése”. A büntetésnek az elriasztás, 
mai kifejezéssel a generális prevenció a legfontosabb cél
ja, annak „minél erősebben és tartósabban kell hatnia az 
emberek lelkére, s minél kevésbé kegyetlenül a vétkes fi
zikumára” Megalapozta azt a modern álláspontot, amely 
a prevenció fontosságát hangsúlyozta a represszáliákkal 
szemben.

,,A bűncselekményeket jobb megelőzni, mint büntetni.
Meg akarjátok előzni a bűncselekményeket? Gondos
kodjatok róla, hogy a törvények világosak és egyszerű
ek legyenek. ”38

6. Az utókor ítélete

A Dei delitti e dellepene az egyik legjelentősebb jogtudo
mányi alapmunka, amelyet Franco Venturi joggal nevezett 
„az egész XVIII. század egyik legjelentékenyebb köny
vének”.39 Szerzőjét többen ösztönözték, hogy folytassa 
munkáját. Beccaria azonban inkább a civilizáció általános 
kérdéseiről elmélkedett, Hajdu Lajos túlzó ítélete szerint 
gyenge munkákat írt az emberi nem fejlődéséről, a stílus
ról, és a politikai gazdaságtan kevéssé fontos időszakairól. 
1771-ben a milánói osztrák kormányszék tanácsosa lett, 
ettől kezdve élete végéig „szürke, szikra nélküli beamter, 
akinek könyve körül állandó viták dúltak -  de nála nélkül 
[...] tanítványai, művének folytatói támadtak -  de tudta 
nélkül”.40

Ha ő nem is, műve már életében rendkívüli hatást vál
tott ki. Ebben szerepe lehetett annak, hogy két évszázad
dal ezelőtt kiemelkedően modern (s egyúttal árnyalt és 
megfontolt) felfogást képviselt olyan problémák kapcsán, 
amelyek még ma is megosztják a közvéleményt. Kevés 
jogtudományi mű keltett oly nagy visszhangot, mint Bec- 
cariáé. Európa-szerte megerősödtek „a tudatlanság homá
lyából” fennmaradt régi büntetőeljárás megszüntetését 
követelő hangok. Nézetei nyomán kezdődtek a bírósági 
és a fegyházrendszer radikális reformjai. Megindultak és 
többségükben eredményesen zárultak a rehabilitációs pe
rek. Toscana főhercege, elsőként az európai fejedelmek 
között, eltörölte a halálbüntetést.41

Beccaria nyomán új tudományágak, tudományszakok 
és diszciplínák keletkeztek. A kriminológia tudományát 
összefoglaló magyar monográfiában az első név Cesare 
Beccariáé.42 A kriminalisztika is tőle kapta elméleti alap
vetését. Idővel persze kiderült, hogy a bűnözés elleni harc 
nem vívható meg eredményesen tisztán büntetőjogi eszkö
zökkel. Megjelentek a szociológiai ihletésű új büntetőjogi 
iskolák, amelyek már nem büntetéssel, hanem „társadalmi 
védelmi intézkedésekkel” operáltak, és elkezdődött mind 
a gyakorlatban, mind az elméletben a bűnözés és más tár
sadalmi jelenségek összefüggéseinek, okozati kapcsola
tainak kutatása, új módszerek keresése és alkalmazása.43

Az új doktrínák képviselői bizonygatták, hogy a Bec- 
caria által képviselt emberszerető irány téves volt, mert 
az embereket különbnek tartotta, mint amilyenek valójá
ban. Szerintük tévesnek tekinthető ez a felfogás, amikor 
a bűncselekményt elkövető valamennyi embert a francia 
forradalom eszméi nyomán egyforma elbánás alá vont, 
és egyforma büntetési eszközöket alkalmazott az alkal
mi bűntettes és a szokásos gonosztevő ellen. „Pedig már 
Arisztotelésztől megtanulhatta volna azt a nagy elvet, 
hogy a nem egyenlőkkel egyenlően bánni a legnagyobb 
igazságtalanság.”44 A XIX. században nagy hangsúlyt 
kapott az a gondolat is, hogy (ellentétben Beccaria bün
tetéstanával) nem a büntetések enyhítését kell sürgetni,
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hanem minden eszközzel arra kell törekedni, hogy a bűn
cselekmények száma csökkenjen.45 A hazai irodalomban 
újabban Pokol Béla kérdőjelezte meg Beccaria büntető
jogi dogmatikájának korszerűségét. Vitára érdemes tézise 
szerint a bűncselekménytan jogdogmatikai részeiben „az 
akkori korban már elért belátásokhoz képest teljes naivitás 
jellemző Beccaria munkájára”.46

A milánói szerző büntetőjogi nézetei a legújabb ma
gyar büntetéstanra is komoly szemléletformáló befolyást 
gyakoroltak. Lévay Miklós egy 1988-as nemzetközi bün
tetőjogi konferencián Beccariára hivatkozva javasolta az 
indokolatlan kriminalizálás visszaszorítását, a hatalom
mal való visszaélés pönalizálását (!), a büntetések huma
nizálását és a halálbüntetés megszüntetését.47

* * *

Beccaria folytonos tudományos gondolkodásra kész
tet ma is. Elérkezettnek tűnik az idő, hogy megjelenjen 
magyar nyelvű kiadása és -  a korabeli jogtudományi ter
minológiát a mai kategóriákban is értelmezni képes -  au
tentikus fordítása. Szükséges lenne a mű forrásvidékének 
feltárása, a „szerzőtársak” (Bacon, Locke, Montesquieu, 
a Verri fivérek stb.) gondolatainak forrásszerű azonosí
tása. Szövegtudományi elemző munkára lenne szükség 
annak megállapítására is, hogy mennyiben különbözik az 
eredeti változat és a Morellet-adaptáció. Ezt követhetné a 
mű magyarországi hatásának vizsgálata, annak feltárása, 
hogy a magyar szellemi életben és a jogképzés terén mi
ként tükröződtek Beccaria gondolatai. Követnünk kellene 
a magyar büntetőjogi kodifikáció történetének egyes állo
másait, és fel kellene tárni azokat az okokat, amelyek se
gítették vagy éppen akadályozták a klasszikus büntetőjogi 
iskola eszmei megalapozójának reformterveit.
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Megyeri-Pálffi Zoltán

A jogalkalmazás térbeli 
szuverenitása -  

kutatási koncepció

1. Bevezetés

A  jogalkalmazás térbeli szuverenitásának vizsgá
lata alapvetően egy inter-, illetve multidiszcipli
náris jellegű kutatás, amely a jog és az építészet 

egymásra hatását világítja meg történeti nézőpontból. E 
megközelítés alapja elsősorban a magyar jogrendszer 
XIX. századi modernizációja, szorosan kapcsolódva ah
hoz a tényhez, hogy az 1867-es kiegyezést követően mind 
a közigazgatás, mind az igazságszolgáltatás -  ezeknek az 
1869. évi IV. tc. általi elválasztását követően -  olyan fokú 
változáson esett át, amely egy akkor korszerű, de mai vi-
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szonyainknak is az alapját jelentő államstruktúrát ered
ményezett. Ez az államszervezeti és az ehhez kapcsolódó 
jogrendszert érintő modernizáció új építészeti feladatokat 
teremtett, hiszen az új rendszerek új infrastrukturális hát
teret igényeltek.

Az államhatalmi ágak szeparációja, egymástól való 
függetlenítése azok sajátos épülettípusait is életre hívta. 
A kutatás viszonylatában ezeknek az épületeknek a kö
rében elsősorban a közigazgatási (vármegyeháza, város
háza)1 és az igazságügyi (bíróságok, büntetés-végrehajtá
si intézmények) épületek válnak a vizsgálódás tárgyává. 
Meg kellett felelniük a modern jogrendszer kihívásainak, 
ezért a kutatásnak mindkét terület történeti átalakulását fel 
kell ölelnie, mind a közigazgatási-igazságügyi szerveze
ti változásokat, mind pedig ezeknek a fizikai térigényét,2 
azaz építészeti hátterét.

A jog és az építészet viszonya olyan sajátos összefüg
gésrendszer és olyan speciális megközelítési mód, amely 
az alapját adhatja annak, hogy a magyar sajátosságok 
-  mindkét területen -  napvilágra kerülhessenek. Ezek a 
karakterjegyek megtestesíthetik mind a magyar jogrend
szer), mind a magyar építészet szuverenitását, valamiféle 
önállóságát, amely Magyarország földrajzi, történeti, po
litikai, gazdasági és kulturális kötődéseit és irányait egy 
újabb aspektusba helyezhetik.
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