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Minálunk ritka, hogy az egyik művészi 
vállalkozás a másikat folytatja, reflektál és 
épít rá, a kultúra párbeszédébe vonja be -  
ahogyan azt a Capella Savaria tette a kiadás
sal. Nem zavaró, hogy az egyes számok folya
matos egymásutánban szólalnak meg, úgy, 
ahogyan a maguk korában sosem tették (erre 
vall nem egy tétel más szöveggel való ismét
lődése is) -  nem zavar, sőt a kötet egységes 
tónusa éppen így, funkciójából kiemelve válik 
érzékelhetővé. A váltakozó szólamszámú, ko
rántsem letisztult összetételű vonósegyüttes 
és a szólószólamok különböző hangfekvése az 
együttest örvendetes bővülésre késztette. A 
Capellának a zene személytelen alapanyagá
ból, a zenei elemekből, toposzokból és gesz
tusokból kiinduló előadói filozófiája itt bizo
nyos összhangra lel a HARMÓNIA CAELESTIS- 
nek az individualizálódás terén való átmene
tiségével; ha valami, ez a zene valóban nem 
igényli a drámai gesztusokat, az egyediség és 
az eredetiség kidomborítását. Emellett a his
torikus kottaolvasást is jól kamatoztatták: a 
SOL RECEDIT IGNEUS antifonális szerkezeté
nek kellemes levegősségét, diákos hangját a 
könnyed inégd  játékmódnak köszönheti. Zá- 
dori Mária szopránjának bája és édessége 
egészen kivételes mértékben reflektál a köte
tet belengő dolce-karakterre; a zene és a 
hang olyannyira egymáshoz tapad itt, hogy 
más előadóval hallgatni meg a művet eztán 
alighanem képtelenség lesz. Fers Mártának a 
Zádoriénál még kevésbé hajlékony és érzelmi 
éretlensége miatt is eltérő, az idősebb mű
vésznőével mégis ideálisan vegyülő hangja 
kellemesen töri meg az előadóínségből is 
adódó monotóniát. További fejlődése remél
hetőleg lemezeken követhető majd nyomon. 
Gémes Katalin is bebizonyította, hogy min
denekelőtt az úgynevezett régi zene világá
ban a helye; makulátlan intonációja és szö
vegejtése, gyönyörűen telt hangszíne, a stí
lusban való otthonossága azt mutatja, milyen 
káros a minálunk még mindig honos szem
lélet, melyben az énekes azonos az operaéne
kessel. Rövid megszólalásaikban Moldvay Jó 
zsef basszusa és Kállay Gábor tenorja megfe
lelő. Egyedül az altista Károlyi Katalin szorí
tott hangképzése és érthetetlen szövegejtése 
marad alatta a többiek támasztotta magas 
igényeknek.

Dolinszky Miklós
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„Nagy hatású”: ez az állandó díszítő jelzője 
az alább tárgyalandó nevezetes könyvnek. 
Valóban, kevés mű van, amely a Beccariáé- 
hoz hasonlóan szinte kizárólag a hdástörténet- 
re és a szöveghagyományra vonatkozó kutatáso
kat követelné és engedné meg. Ez a tanul
mány is e két területen óhajtja szemügyre 
venni a dolgok állását -  a DEI DELITTI E DÉL
LÉ PENE új magyar fordítása erre nemcsak jó 
alkalmat nyújt, hanem kiindulási pontul is 
szolgál: a jelen írás elsősorban a Madarász 
Imre tanulságos bevezetője fölötti morfondí- 
rozások nyomán keletkezett.

Ahogyan arra Madarász Imre előszava is 
utal, Beccaria könyvének két, egymástól a fe
jezetek, bekezdések sorrendjében lényegesen 
eltérő szövegváltozata létezik: az egyik az első 
kiadásoké, a másik André Morellet átdolgo
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zásáé. Tárnái János előszavában csak azt jegy
zi meg, hogy „Moreilet lefordította franciára” 
(57. o.), illetve hogy a „fordítás [ti. Tárnáié] az 
[...] ún. reformált szöveg után készült”. (60. o.) 
Az akadémiai kiadás megemlíti ugyan -  hi
básan -  Moreilet nevét (12. o.), de nem ír a 
kétféle változat tényéről. A módosítások a 
franciára fordítással egyszerre készültek, a 
mű megjelenését követő évben, 1765-ben. 
Ahogy a címbe betoldott T raité szó is jelzi, 
Morellet Beccaria lazább szerkezetű szövegét 
deduktív-kifejtő értekezéssé formálta. Az el
járásról már a kortársak véleménye is meg
oszlott: Beccaria párizsi tartózkodásának kró
nikása, Melchior Grimm jegyzi meg, hogy „ez 
a  fordítás sok szemrehányást érdemel”, illetve 
hogy „Morellet kegyetlenül tönkretette Beccaria úr 
könyvét”. Mindenesetre az átollózás révén lett 
a filozófiai munkából jogi szakszöveg; ahogy 
ezt a kérdést legrészletesebben kifejtő J ean 
Pandolfi megállapítja: „Morellet nem is utal az 
»általános alapelvekre«, vagyis a  filozófiai elmél
kedésekre: már az első fejezettől kezdve így já r  el. 
Számára Beccaria munkája mindenekelőtt jogi szö
veg, fegyver a  törvényhozói küzdelemben, ezért 
megcáfolhatatlan műnek kell látszania (»érteke- 
zés«-nek), mely filozófiailag nem vitatható.” 
Ugyanezen a véleményen van a DEI DELIT- 
Tl... szövegkritikai szempontból leginkább 
mérvadó nemzeti kiadásának kísérő tanul
mánya is.

Átdolgozásával Morellet döntően hozzájá
rult ahhoz, hogy A BŰNTETTEKRŐL ÉS A BÜN
TETÉSEKRŐL elinduljon a világhír felé, és a 
XIX, század eleji kodifikációs konjunktúra 
egyik alapművévé váljon. Ezzel Európának 
azokban az országaiban, ahol a modern bün
tető törvénykönyvek elkészültek, Beccaria 
hatástörténetének aktív szakasza lezárul, s 
miközben a büntetésüggyel foglalkozók fi
gyelme a végrehajtás technikája, a börtönök 
felé fordul, a DEI DELITTI... méltóságteljesen 
bevonul a jogtörténet klasszikusai, diákrioga
tó kötelező olvasmányai közé. Az új korszak 
alapműve, Gustave Beaumont és Álexis de 
Tocqueville Systéme pénitentiaire aux 
ETATS-UNlS-je (18S4) már egyszer sem hivat
kozik Beccariára. A mű kritikai kiadásának 
előszava joggal mondja ki, hogy a Systéme 
PÉNITENTIAIRE... végképp leszámol a felvilá
gosodásnak a büntetés-végrehajtást illető 
„illúzióival”.

Beccaria magyarországi hatására vonatkozó
an Madarász Imre két megjegyzést tesz: „M a
gyarországon -  ahol a  liberalizmusnak nem voltak 
nagy korszakai, csak nagy egyéniségei -  Beccaria 
neve már a  felvilágosodás korában ismert volt; a  
reformkor nagyjai közül elsősorban Eötvös Józsefi,] 
a  magyar liberalizmus legjelesebb alakja harcolt 
»Beccaria és követői« szellemében a  büntetőjog re
form jáért, a  halálbüntetés eltörléséért, nemkülön
ben Deák Ferenc. ” (10. o.) A másik megjegyzése 
szerint Madarász Imre nem fél attól, hogy 
fordításának „egyik-másik fordulata a  magyar re

form kori próza stílushangulatát idézi fe l”. (11. o.)
Bevezető tanulmányának első passzusából 

kiderül, hogy Beccaria magyarországi hatá
sának vizsgálatát illetően melyik a két kulcs- 
fontosságú történelmi időszak. Madarász ér
tékelése egybevág azzal a Kádár Miklósnál is 
olvasható, általánosan elfogadott megállapí
tással, amely szerint Beccaria hatása kimutat
ható az 1795-ös, az 1827-es és az 1843-as tör
vénytervezetekben, illetve -javaslatban. Az 
1795-ös tervezetnek és Beccaria elgondolá
sainak párhuzamait Hajdú Lajos monográfi
ájában meggyőzően bizonyítja. Ugyanő -  
munkája jegyzetanyagában -  rövid összefog
lalást nyújt Beccaria munkásságáról, és a ha
tástörténeti feldolgozás hiányára is felhívja a 
figyelmet.

Az idézett másik fél mondat a kimondott
nál többet hallgat el. Ha nem feltételezzük, 
hogy Madarász Imre a Császár Ferencénél 
stílusában reformkoriasabb szöveget kíván 
összeállítani, akkor helye van az alábbi véle
kedésnek: a mondat jelentősége az, hogy a 
reformkori törvényjavaslatokról a reformko
ri prózára irányítja a figyelmet. Ha pedig 
ténylegesen követjük Madarász Imre fél 
mondatának iránymutatását, akkor a negy
venes évek egyik legkiterjedtebb vitáját kísér
hetjük végig, benne Beccaria szövegszerűen 
bizonyítható, sajátosan összetett jelenlétével.

A büntetőjog magyarországi irodalmában 
a forradalmat megelőző évtized elején bekö
vetkezett fellendülés nem más, mint az 1843- 
44-es országgyűlés idevonatkozó munkálatai
nak elméleti előkészítése. A régóta aktuális 
kérdést a reformbizottságot kiküldő 1840:5. 
te., illetve a hozzá kapcsolódó akadémiai pá
lyázat helyezi előtérbe. A következő három év 
folyamán Eötvös, Lukács Móric, Szemere 
Bertalan könyvein kívül számtalan kisebb
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irás tájékoztatja a közvéleményt, amely élén
ken érdeklődik e szaktudományos téma 
iránt. Nagyon érdekes, hogy az ezúttal való
ban „az általános haladásból”, „a dolgok termé
szetéből” következő feladat felvetésének érde
mét a kortársak egyetlen műnek (Utazás 
Észak Amerikában, 1834) és szerzőjének, 
Bölöni Farkas Sándornak tulajdonították, 
Eötvös József és Lukács Móric a Fogházjaví
tás-bán így írnak: „Elég az, hogy mihelyt Bölöni 
Farkas Sándor utazásának leírásában a  hazát az 
amerikai büntető-rendszerre figyelmessé tévé, azon
nal az ügy számtalan lelkes pártolókra talált. ” Az 
Athenaeum Ugod. kézjelű szerzője BÖRTÖN
ÜGY című cikkében ugyanezt erősíti: „A bör
tönügy Magyarországban is fölébresztette a  hazafi
ak figyelmét, leginkább Bölöni Farkas Sándor, Eöt
vös és Szemere Bertalan írásaik által.” Sárváry 
Jakab, az akadémiai pályázaton második he
lyezést elért tanulmányában (A BÜNTETÉSRŐL 
S KÜLÖNÖSEBBEN A HALÁLBÜNTETÉSRŐL) szin
tén hivatkozik Bölöni Farkas munkájára, 
majd így folytatja: „Illy egyetemi hatás kevés mű
nek jutott osztályrészül!” Csengery Antal, már a 
forradalom után, így emlékezik vissza a fog- 
házjavító évekre APPERT LEGÚJABB MUNKÁJÁ- 
ról szóló recenziójában: „Alig van kérdés, mely 

jobban foglalkoztatta volna közpályán haladó fér
fiainkat, mint épen a  börtönreform. Midőn már 
szinte 20 év előtt Bölöni Farkas megismerteié a  
nemzettel az amerikai börtönrendszert, a  megyék és 
hírlapok vetekedve szólaltak fö l ez ügyben. ”

A tárgy önmagán túlmutató fontosságát az 
adta, hogy a jogegyenlőség kérdése általa 
megvitatható lehetett anélkül, hogy magának 
a rendiségnek a közjogi struktúráját a vitá
ban érinteni kellett volna. Bővebben erről 
Fayer László ír Az 1843-1 BÜNTETŐJOGI JAVAS
LATOK ANYAGGYŰjTEMÉNYÉ-ben. Fayer ezen
kívül felhívja a figyelmet a büntetőreform 
fontosságának még egy okára: „A negyvenes 
évek legnagyobb magyar állam férfiainak pályájá
ban a  büntetőjog volt a  nyilvános és törvényhozási 
szereplésnek részint kiindulási pontja, részint egyik 
kiemelkedő mozzanata”, és foglalkozik a magyar 
jogászi karnak a reformmunkálatoktól való 
távolmaradásával is. A rendi érzékenység kí
mélése végett a kiterjedt irodalom Werbőczit 
is ritkán említi, s akkor is helybenhagyólag. 
Szemere Bertalan díjnyertes akadémiai pá
lyamunkájában (A BÜNTETÉSEKRŐL S KÜLÖ
NÖSEBBEN A HALÁLBÜNTETÉSRŐL) a „P. III. tit. 
20. ”-at idézi, „Mutilare neminem”.

A reformerek tájékoztató munkája legin
kább számadás a tájékozódásról. A korszak 
büntetőjogi irodalmában kevés eredeti gon
dolatra bukkanhatunk: a bevallott cél a kül
föld eredményeinek magyarországi megis
mertetése. Ahogy a számos fogházjavító cikk
nek helyet ad6 Athenaeum már idézett szerző
je  írja: „Azért tisztelet a  fáklyavivőknek, kiket a  
sors szóhatalommal ajándékoza meg, hogy legyenek 
hirdetői szent igéknek. Literatúra s írók nélkül csak 
tengés van, de nincs nemzeti élet. Im i, hazámfiai, 
író urak, jót; és olvasni szorgalommal és jól, e két 
dologban képzelhetetlen erő fekszik.” Ebben még 
a némiképp kívülálló, a magyarországiakat -  
főként Szalayt -  sokat bíráló Kemény Zsig- 
mond is megnyugszik: „Mi Szent István óta a  
fontosabb törvényhozási tárgyakban mindig ide
genhoni anyagokat dolgoztunk fö l, és inkább elsa
játítani, átalakítani, vérünkbe olvasztani, mint te
remteni tudunk. ”

A magyar büntetőjogi irodalom különös
ségét a tárgy kidolgozásának intenzitása adja: 
egy-két év alatt fogadják be azt, amit Euró
pában jó  ötven év alatt munkáltak ki. Egyfe
lől megteremtik a fogházjavítási irodalmat, a 
nyugat-európai szakírókkal majdnem párhu
zamosan, Ezt az eredményt közíróink nem 
győzik kellő öntudattal emlegetni. Lugossy 
József FÜGGELÉK A FOGHÁZJAVÍTÁSI TÁRGY
HOZ című cikkében így ír: „Mi magyarok [...] 
pirulás nélkül mérkőzhetünk meg az ó és új világ 
bár mellyik nemzetével. ” Eötvös és Lukács Móric 
megállapítják, hogy a német államokban „a 
poenitentiarius rendszer a  tudományos vitatkozás 
mezején még túl nem ment. Ennél valamivel tovább 
ment Magyarország”. Csengery a másutt vég
rehajtott börtönreformok ismertetése után 
ezt kérdi: „Ez adatokat tekintve, állíthatni-e, hogy 
Magyarország oly igen elkésett e tárgyban más 
nemzetektől?” Másfelől -  visszamenőleg -  lét
rejön a szintén hiányzó kodifikációs iroda
lom, sőt azoknak a munkáknak a sora is, 
amelyek a büntetésügyet mint a megtévedt 
ember jobbításának eszközét közelítik meg. 
Ennek az a következménye, hogy a büntető 
törvénykönyv és a börtönreform másutt 
alapvetően technikai jellegű tárgyalása Ma
gyarországon sajátos filantróp színezetet is 
nyer.

Az emberbaráti érzülettől áthatott írások 
majd mindegyikében felismerhető A BŰN
TETTEKRŐL ÉS A BÜNTETÉSEKRŐL hatása, így 
-  ha szövegében nem is, legalább szellemé



1048 • Figyelő

ben -  megegyezik Beccariának a nevelésről 
szóló soraival az, amit az Atkenaeumnak A 
VÉTKEKRŐL ÉS ORVOSLATUKRÓL Cím ű cikké
ben közöl az S-S. aláírású szerző: „Meg kell 
előzni a  vétkes vágyakat, lerontván azoknak két fő  
okát, az ínséget s a  bűnös, féktelen szenvedélyeket, 
így a  gyenge palástoló szer helyett biztos és min
denható gyógyszert alkalmazunk. [...] E  nagy kö
vetkezményt csupán a  nevelés által érhetni el [...] 
azon igaz és tökéletes nevelés által, melly az egész 
emberre kiterjed.” Kossovics Károly a „kicsikart 
vallomások” és a „célszerűleg és mesterségesen el
rendezett kérdések” ellen emel szót, akárcsak 
Beccaria teszi, művének X X X V III. fejeze
tében.

Olykor a nagy előd stílusára is ráismerhe
tünk. Tóth Lőrinc alábbi sorai nemcsak tár
gyukban emlékeztetnek a Dei DELITTI,..-re: 
„[AT. L. által is a legsúlyosabb véteknek tar
tott hazaárulással kapcsolatos] eszméket össze
zavarták, s hibás történeti és jog i nézetek, vagy, mi 
még rosszabb, zsarnoki vessző alatt meggör- 
bedt szolgaiság [Kiemelés: G. G.] miatt elfelejt
keztek a  büntetőjog örökké szent főelveiről, mellye- 
ket egy Beccaria, egy Filangieri tiszta elméje szá
lanként fejtett ki, s tisztességes rendszerré alkotott. ” 
Ugyanő e cikkének befejező közleményében 
a Beccaria által is felvetett kérdésről, a sza
vakban elkövetett vétség megítélésének ne
hézségéről így ír: „H a szavakból vétkeket csiná
lunk, tömve lesz a  társaság feladókkal s gonoszte
vőkkel, a  kölcsönös bizalom el fog  enyészni, a  nem
zet nemesb jellem e elkorcsűlni, a vésztenyésztő 
sötétség országa [Kiemelés: G. G.] ránk borúl- 
ni, erkölcsök elromlani. ” Tóth Lőrinc egy másik, 
már idézett cikke, A BECSTELENÍTŐ BÜNTETÉ
SEKRŐL szintén Beccaria gondolatmenetét 
követi. Ugyanezzel a témával foglalkozik 
Szöllősi Balázs és Mezriczky Péter egy-egy 
írása is. A filantrópia olyan írásokban is jelen 
van, amelyeknek szerzői a téma effajta meg
közelítését a kiindulási alapként szolgáló mű
ből nem olvashatták ki. Toldy Ferenc -  Beau- 
mont és Tocqueville munkájával foglalkozva 
-  a Tudomány tárban, ismertetésének végén a 
börtönök lakóiról így ír: „Emberek ők is, kik er
kölcsi szép rendeltetésűktől elestek; s mindenek előtt 
nem gyűlöletet, hanem szánakozást érdemelnek; s 
az emberi nemesebb érzésnek rajtok nem bosszút kell 
állania, hanem a  mennyire lehet, erkölcseik javítá
sa által pótolni, ami rajtok elmulasztatott. ”

A legtájékozottabbak, a büntetőreform el

méleti megalapozásának terén legtöbbet vál
lalók munkáiban már nem találjuk nyomát a 
Beccariát jellemző filantróp érzületnek. 
Iránymutatónak tartják azonban a halálbün
tetésről vallott nézeteit: „Beccaria -  írja Lu
kács Móric BÜNTETŐJOGI THEORIÁK című ta
nulmányában -  az embertől megtagadván saját 
életére való jogot, innen azt következtet, hogy az 
ember, midőn természeti állapotból szerződés útján 
társaságba lépett, ez utóbbinak javára arról, miről 
nem rendelkezhetik, nem mondhatott le. ” Szeme
re, Sárváry is elsősorban a halálbüntetés tár
gyalása kapcsán idézi Beccariát követendő 
példaként.

E szerzők a kodifikációs kérdések és a 
büntetések alapelveinek elemzése közben is 
megemlékeznek A BŰNTETTEKRŐL ÉS A BÜN
TETÉSEKRŐL -  noha e tárgyban legtöbbször 
kritikával. Beccaria idevonatkozó, általános, 
elvi kijelentéseit ugyanis elsősorban Ben- 
thamnek, valamint a német (Fichte, Feuer- 
bach, Mittelmaier) és az itáliai kútfőknek 
(Romagnosi, Rossi) kötetekre terjedően rész
letes, kifejtő rendszerezéseivel vetik egybe. E 
tekintetben egyébként a hasonlóképpen oszt
rák fennhatóság alatt élő lombard liberálisok 
a magyarokkal párhuzamosan haladnak: a 
büntetőreform kodifikációs vonulatába tarto
zó munkát ad ki Carlo Cattaneo. A Della ri- 
FORMA PENALE (1842) Bentham és Romagno
si művein alapul, és már nem hivatkozik a 
szintén milánói Beccariára. A Fogházjavítás 
-  feltehetően Lukács Móric által írt -  sorai
ban ezt olvashatjuk: „H a ezen kísérleteknek [ti. 
Montesquieu, Beccaria, Píoward kísérletei
nek] habozó, határozatlan, egyoldalú s ki nem elé
gítő eredményeit egybehangoztatjuk a  Bentham ál
tal készített lajstrommal, melly a  büntetés hatásait 
olly helyesen elemzi, s a  kitűzött cél minden oldalait 
méltányolja, el nem tagadhatjuk tőle azon észrevé
telt, hogy első vala, ki a  büntetésnemek kimérésére 
határozott s biztos szabályokat, a  törvényhozó által 
zsinórmértékül használandókat, nyújtott. ” Szeme
re hasonlóképpen a tárgy rendszeres kifejté
sét hiányolja: „Utána [ti. Montesquieu után] 
Beccaria lépett fö l, ki a  büntetésben szinte négy tu
lajdont monda szükségesnek. 1. Hogy a  bűnnel 
analóg legyen; azonban mit ért alatta, nem magya
rázza ki. 2. Hogy nyilvános legyen; itt e szót, két
ségkívül, példással veszi egy értelműnek. 3. Hogy 
szelíd legyen; szinte határozatlanul hagyja, mint 
Montesquieu. 4. Hogy arányos legyen. Sőt ezek fö -
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lőtt Beccaria még azt is kívánja, hogy a  büntetés 
bizonyos, gyors és elkerülhetetlen legyen; azonban 
látnivaló, miképen ezek nem tulajdonai a  büntetés
nek, hanem tartoznak az alkalmazásra s törvény
kezésre. ”

Csak Szalaynál és Eötvösnél találkozha
tunk azzal a történetileg is megalapozott ér
tékeléssel, amely Beccariát az immár megha
ladni szükséges nagy elődök sorában helyezi 
el. Szalay THEMlS-ének első füzete Beccaria 
nevével indul: „A múlt század közepe óta, midőn 
a philantropiának jóltevő béfolyása által, név sze
rint: Beccaria és Filangieri, Montesquieu és a  Ca- 
las-k lánglelkű ügyvédének [Voltaire] vezetése 
alatt, ezer előítélet salakjától tisztult meg a  jogtan 
[...] s fő  eredményeit kijelelni, az egyetemi haladás
nak közepette, már nálunk is kelletik. ” Eötvösnél: 
„Csak miután Beccaria s követői a  büntetés egyik 
céljának ösmerék a  gonosztevők megjobbítását, le- 
hete világos a  tömlöcök céliránytalansága. ”

Az országgyűlés törvény-előkészítő vitái
nak során a DEI DELITTI... szerzőjére való hi
vatkozás már a szónoki fogások közé tartozik. 
Az 1843. augusztus 19-i kerületi ülésen Bec- 
cariával érvelnek mind a halálbüntetés ellen, 
mind a mellette felszólalók. Fayer forráski
adása közli az alábbi hozzászólásokat: „Palóczy 
(Borsod megye): [...] 1735-ben született Beccaria, 
és lön világosság, a  hóhérszék megkevesedett, s ő  
az emberi nemzet legnagyobb jóItevőinek egyike lett; 
mert ő  volt a  M achiavelli ellenében, ki a  halálos 
büntetésnek, ha nem egészen is, legalább nagy rész
beni eltörlését eszközlé”; illetve „Kruplanicz (Esz
tergom megye) [a halálbüntetés fenntartása 
mellett érvelve]: Beccaria azon mondását idézi: 
ha a  dühös oroszlánt puskával nem veszthetem el, 
mennykövet használok ellene”.

Felmerül a kérdés: milyen nyelven és me
lyik kiadásban olvasták Beccariát a reformko
ri szerzők? Császár Ferenc fordítását valószí
nűleg többen ismerték, mint amennyien hi
vatkoznak rá. Tóth Lőrinc A BECSTELENÍTŐ 
BÜNTETÉSEKRŐL írt cikkében két helyen idézi 
Beccariát. Az egyik megegyezik Császár Fe
renc fordításával (109. o.), a másik (110. o.) 
gördülékenyebbé teszi azt. Lukács Móric láb
jegyzetben utal a magyar fordításra; elisme
rően csak Sárváry említi:„DEI DELITTI E DÉL
LÉ PENE [...] nem régen Császár Ferenc tudós ha
zánkfia által édes anyai nyelvünkre is lefordíia- 
tott.” Azonban munkája során ő is német ki
adást használ, akárcsak Szemere Bertalan:

egyikük az 1788-as breslauit, másikuk az 
1798-as lipcseit. Császár Ferenc szövege 
egyébként alapvetően korrekt, de a szakszó
kincs kezdetlegessége miatt a többivel -  az 
alábbiakban szemügyre veendő későbbi for
dításokkal -  összevethetetlenül archaikus.

A magyar kiadások közül az első három a 
Morellet-féle szövegváltozathoz ragaszkodik. 
Ez természetes, hiszen Császár Ferenc magá
tól értetődően választhatta az elterjedtebb 
változatot. A felsoroltak közül a második 
(Tárnái János munkájának kizárólag a máso
dik, átdolgozott kiadását vettem figyelembe) 
és a harmadik (akadémiai) kiadás pedig jog- 
történeti szövegösszefüggésben értelmezi 
Beccaria munkáját. Madarász Im re viszont 
visszatér az eredeti szöveghez. Ennek az az 
oka, hogy olvasatában A BŰNTETTEKRŐL ÉS A 
BÜNTETÉSEKRŐL olyan mű, amelyet szerzője 
„nem jogtudományi szakmunkának, hanem a  fe l
világosodás büntetőjogi manifesziumának” szánt, 
s amelyet „gyümölcsözőbb az általános eszmetör
ténet, s konkrétan a  felvilágosodás eszmerendszere, 
felő l megközelíteni”. (6. o.)

Mindezzel a legteljesebb mértékben egyet
értek. Azt sajnálom csak, hogy a szerző a rész
letes elemzést a javasolt megközelítési mód 
alapján nem végzi el. Ez nem Madarász Imre 
hanyagsága miatt van így, hanem azért, mert 
szándéka nem a mondott munka mondott 
szempontok szerint való vizsgálata (illetve an
nak megalapozása egy arra alkalmas fordítás
sal), hanem: „mind fordításával, mind hozzá írott 
bevezető tanulmányával és kísérő jegyzeteivel -  sze
retne hozzájárulni a  halálbüntetés teljes és végleges 
eltörléséhez hazánkban”.

Itt sajnálatosan vége kell hogy szakadjon 
a párbeszédnek; Madarász Imre ugyanis ki
lép a Beccaria-kutatások értelmezési tarto
mányából. Számára a mű többé nem klasszi
kus jogtörténeti és/vagy filozófiai szöveg, ha
nem újra tett: a kötelező olvasmány mint ma- 
nifesztum. (Amely akkor lépne vissza a tradí
ció mezőjére, ha hatást gyakorolna a magyar 
törvényalkotásra, ami által bekerülne a jog- 
történeti tankönyvek lapjaira és így tovább és 
így tovább...) Arról azonban diskurzus nem 
folytatható: hihetjük-e azt, hogy a magyar or
szággyűlésre e több mint kétszáz éves szöveg 
hatást gyakorolhat. Talán a parlamentre ki
fejtett nyomás első lépéseként (mintegy kol
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lektív aláírásként) értelmezhető a címlap ver- 
zóján olvasható mondat, miszerint „A szöveget 
gondozta az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 
Demokratikus Diákuniója”. Hiszen egyrészt 
kurrens fordításért mind szakmai, mind 
nyelvi szempontból a fordítót terheli az egy
személyi felelősség, másfelől a szövegből ki
m aradójó néhány szó, illetve fél mondat ar
ról tanúskodik, hogy a magyar fordításnak az 
eredetivel való egybevetését nem végezte el 
senki.

Nagyjából a következő mondatokról van 
szó (szögletes zárójelben közlöm a valamelyik 
korábbi magyar kiadásból átvett kiegészítést; 
itt és a későbbiekben „2.” Tárnái János, „3.” 
Sebestyén Pál, „4.” Madarász Imre fordítását 
jelenti, továbbá „5”-ös sorszámmal hivatko
zom az eredeti szövegre, amelynek általam 
használt kiadása: Beccaria, Cesare, DEI DE- 
LITTI E DÉLLÉ PENE, a cura di Franco Ven túri, 
Torino, 1973):

4., 16. o.: „Nem mindent követel meg a  termé
szeti törvény, amit a  kinyilatkoztatás megkövetel” 
l ,a  tisztán társadalmi törvény nem követeli mindazt, 
amit a  természet törvénye” (2., 63. o.) — „né tutto 
ció che esige questa lo esige la  púra léggé sociale” 
(5., 5. o.)]; 4., 17. o.: „a társadalmi állapotot 
megelőző {„háborús” (3., 51. o.) — „stato di guer- 
ra ” (5., 5. o.)] állapot”] 4., 19. o.: „nem az emberi 
természet józan vizsgálója hozta [létre; (5., 9. o.)] 
őket [ti. a törvényeket]”; 4., 22. o.: „Vigyázni 
kell, nehogy ehhez az igazság [recte: „igazságos
ság” (2., 57. o.) — „giustizia” (5., 13. o.)] szóhoz 
valam iféle reális dolognak a  képzetét gondoljuk, 
mint a  fizikai erőé vagy valamely létező lényé”) 
[„nem más az, mint az emberi gondolkozás egy 
módja s e gondolkozásmódnak végtelen befolyása 
van minden egyes ember boldogságára” (2., 72. o.) 
-  „ellő é una semplice maniera di concepire degli 
uomini, maniera che influisce infinitamente sulla 
felicitá di ciascuno” (5., 13. o.)]; 4., 38. o.: Itt 
Mészáros Imre egy teljes jegyzetet elhagy, vö.: 
(3., 68. o.), in. (5., 32. o.); 4., 45. o.: „Éppoly 
kevéssé szabad az ember az igazság kimondásában 
a  kínok és a  gyötrelmek közepette, mint amennyire 
[„annakidején”]  lehetetlen {„volt” (3., 74. o.) —„lo 
éra allora” (5., 41. o.)] csalás nélkül megakadá
lyozni a  tűz és a  forró víz hatását.”', 4., 51. o,: 
„Egyfelől a  [közönyös - „insensibile” (5., 48. o.)] 
bíró kényelmei és gyönyörűsége”) 4., 58. o.: „A va
gyonelkobzás a  gyöngék fejére tűz díjat, az ártatla
nokkal szenvedteti el a  bűnös büntetését [, „és arra

kényszeríti az ártatlanokat”], hogy {„kétségbeesé
sükben” (3., 95. o.) — „e pongono gli innocenti 
medisimi nella disperata necessitá” (5., 56. o.)] 
bűnöket kövessenek el.”) 4., 63. o.: „ahol az 
uralmat [„csak” (3., 88. o.) -„non... che” (5., 63. 
o,)] az igaz uralkodó gyakorolja”) 4., 74, o.: 
„[szinte — „quasi” (5., 75. o.)] sohasem az ész volt 
a  nemzetek törvényhozója”) 4., 75. o.: „Ez [ti. a 
házasságtörés] egy olyan szükségleti,-tel v°ló 
visszaélés-” (3., 125. o.) -  „daliabuso di un bi- 
sogno” (5., 76. o ,)]ből születik, amely állandó és 
egyetemes az egész emberiség számára”) 4., 78. o.: 
Az első bekezdés utolsó mondata előtt egy 
másik hiányzik: „H a pedig a  tettest visszatérése 
esetén büntetnok, úgy örökössé tennők a  kivándor
lást s így lehetetlenné válnék a  társadalmi kár jó 
vátétele.” (2., 164. o.) -  „IIpunirlo quando ritor- 
nasse il reo, sarebbe Vimpedire che si ripari il male 
fatto alla societá col rendere tutte le assenze perpe- 
tue.” (5., 80. o.); 4., 82. o.: Újra elmarad egy 
jegyzet, vö.: (3., 118. o.), illetve (5., 86. o.). Az 
akadémiai kiadásban található jegyzetből -  
viszont -  az alábbi mondat marad ki: V ádol
tak vallástalansággal, de nem érdemeltem meg.” 
(2., 158. o.) -  „Sono stato accusato d'irreligione, 
e non lo m eritava.” (5., 86. o.); 4., 96. o.: „A ke- 
gyelmezést tehát, azt az erényt, amely egy uralkodó 
számára l,olykor” (3., 99. o.) — „talvolta” (5., 102. 
o,)] a  trón minden kötelezettségét helyettesítette.” 

Nem csak a fent említett hiányosságok mi
att nem sikerült Madarász Imrének az elő
szóban vállaltakat („a lehető legnagyobb hűségre 
törekedtünk, nemcsak tartalmi, de formális, stilá- 
ris-hangulati szempontból is”)  teljesítenie. Szöve
gében jó  tucatnyi egyértelmű félrefordítást 
számoltam össze. így például: 4,, 26. o.: „így 
szerzik meg a  polgárok azt a  magánbiztonságot, 
amely igazságos, mert ez az ok [cél -  „lo scopo” 
(5., 17. o.)], amiért az emberek társadalomban él
nek”) uo.: „milyen sorsra juthat az ő  vagy tagjai 
szabadsága [ami ugyan szó szerint valóban 
„Vesito delta sua libéria, o dei suoi membri” (5., 
18. o.), de magyarul mégis inkább „szabad
sága vagy testi épsége” (3., 61. o.)]; 4., 29. o.: 
„a becsület és az erény [...] fogalm ai [...] változnak 
az idő múlásával, amely tovább élteti a  nemzeteket 
[a dolgok neveit -  „i nomi allé cose” (5., 21. 
o,)], mint a  dolgokat”) 4., 43. o.: „valami nem 
tudom milyen metafizikus és érthetetlen becstelen
ségtől való megtisztítás végett” {,,hogy a  becstelen
ségtől valami metafizikai és érthetetlen módon meg
tisztuljon” (3., 73. o.) -  „per non so quale méta-
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fisica ed incomprensibiie purgazione d'infamia” 
( 5. ,  38. o.)]; 4., 61. o.: „Egy, bár enyhe, fenyítés 
biztos tudatának sokkal nagyobb a  hatása, mint egy 
másik borzalmasabbnak [mint egy borzalma
sabbtól való félelemnek - ,,ü  timore di un altro 
piü terribile” (5., 59. o.)], amely a  büntetlenség 
tudatával [reményével -  „collá speranza” (uo.)] 
párosul. 4., 68. o.: „az emberiség története hibák 
[tévedések -  „errori” (5. ,  68. o.)] végtelen ten
gerének képét mutatja”] 4., 70. o.: „A közhír, a  
szökés, a  bíróságon kívüli vallomás, egy bűntárs 
vallomása, a  sértett fenyegetései és a  vele való tartós 
ellenségeskedés [a kölcsönös fenyegetések és az 
állandó ellenségeskedés a sértettel -  „le mi- 
naccie e la  costante inimicizia con l'offeso” (5. , 70. 
o.)] [...] elégséges bizonyítékok egy állampolgár le
tartóztatásához”] uo.: „minél kevésbé lesznek bor
zalmasak a  börtönök és hírük” [,,minél kevesebb a  
börtönökben a  kín és az éhezés” (2., 81, o.) -  „A 
misura... che sara tolto lo squallore e la  farm  dalié 
carceri” (5., 70 o.)]; 4., 76. o.: „A gyermekülés 
éppúgy egy elkerülhetetlen ellentmondás következ
ménye, amelybe a  nő kerül, aki gyöngeségből vagy 
erőszak hatására megesett” [,,engedett” (3., 126. 
o.) - „abbia ceduto” (5 ., 78. o.)]; 4., 78. o.: „Ha 
a  távollevőt hátrahagyott javaiban büntetik, az [...] 
megakadályozna minden kereskedelmet” [itt: 
„érintkezést” (3., 123. o.) - „commercio” (5 ., 80. 
o.)]; 4., 83. o.: „a szerencsétlen és bűntelen \„vád 
alá helyezhető” (3., 119. o.) -  „incolbabile” (5 ., 
86. o.)] csődbe jutottal ”; 4., 88. o.: „aki a  vizsgálat 
alatt nem válaszol a  neki feltett kérdésekre [...], 
büntetést érdemel [...], hogy ily módon az emberek 
ne feledjék a  példaadás szükségességét” [,, nehogy... 
meghiúsíthassák azt a  példaadást, amellyel a  köz
nek tartoznak” (3., 71-72. o.) -  „non deludano 
cosí la necessitá dell'esempio che devono al pubbli- 
co” (5., 92. o.)]; 4., 91. o.: ,Jobb  megelőzni a  
bűntetteket, mint büntetni azokat. Ez a  f ő  célja 
minden jó  törvényhozásnak, mely annak a  művé
szete, hogy az embereket a  lehető legnagyobb bol
dogságra vagy a  lehető legkisebb boldogtalanságra 
vezéreljük, hogy az életben minden jót és rosszat 
számításba véve beszéljünk.” l,az élet jó  és rossz 
oldalaira vonatkozó számítások nyelvén szólva” 
(3., 134. o.) — „per parlare secondo tutt'i calcoli 
dei beni e dei mali della vita” (5., 96. o.)].

Sebestyén Pál fordítási hibái is hosszú lis
tát tesznek ki: 3., 66. o.: „a közvélemény, amely 
talán egyetlen összetartozó eleme [,,egyedüli kötő
anyaga” (4., 41. o.) — „il solo cemento” (5., 35. 
o,)] a  társadalomnak”] 3., 75. o.: „[A kínvallatás

során az ártatlan és a bűnös] közötti minden kü
lönbség megszűnik éppen azoknak az eszközöknek 
folytán, amelyekben a  különbséget felfedezni vél
ték.” I,ugyanazon eszköz miatt, amelyet annak fe l
derítésére szántak” (4., 45. o.) -  „per quel mezzo 
medesimo, che sipretende impiegatoper ritrovaria” 
(5., 41. o,)]; 3., 82. o.: „a valamely országban 
előforduló nagy bűntettek nem jelentik okvetlenül 
annak hanyatlását” [,,egy nemzetnél nem mindig a  
nagy bűnök a  hanyatlás jelei” (4 . ,  74. o.) — „non 
sempre in una nazione i grandi delitti provano il 
suo deperimento” (5., 76. o.)]; 3., 103. o.: „[A 
bűnös feladását jutalmazó törvények] ellen
keznek az erkölcsnek és a  politikának azzal a  szük
ségszerű egységével, amely az embereknek boldog
ságot nyújtanak [!], az országoknak békét, a  világ
nak pedig a  felette átvonuló bajoktól való megsza
badulást” l,a  világ(nak) pedig a  nyugalom s a  pi
henés egy valamivel hosszabb szünetét a  bajok kö
zepette, amelyek átvonulnak rajta” (4., 85. o.) -  
„l'universo qualche piú lungo intervallo di tran- 
quillitá e di riposo ai mali che vi passeggiano sop- 
ra” (5., 89. o.)]; 3.; 119. o.: „[Az adósságok 
esetében] a  bűnös szándékot meg lehetne külön
böztetni a  súlyos vétkességtől, a  súlyos vétkességet 
az enyhétől és ez utóbbit a  teljes ártatlanságtól: [...] 
az utolsónak fenn kell tartani a  jóvátétel módjának 
szabad megválasztását, míg a  harmadiktól ennek a  
lehetőségét meg kell vonni, átengedve a  tettest a  hi
telezőnek. ” [„a harmadiktól elvenni ezt a  szabad
ságot, s a  hitelezőnek engedve át azt” (4., 82. o.) 
— „riserbando all'ultima la  scelta libera dei mezzi 
di ristabilirsi, togliere alla terza la libéria di farlo, 
lasciandola ai creditori” (5., 86. o.)]; 3., 132. o.: 
„Ezt csak olyan diktátor volna képes megtenni, aki 
bátor volna [mint] Suttá és olyan lángeszű, hogy 
képes volna felépíteni azt, amit egyszer már lerom
bolt.” [akkora a tehetsége az építéshez, mint 
amennyi annak volt a romboláshoz (4., 60. 
o., némi változtatással) -„tanto genio d'edificare 
quant'egli n'ebbe per distruggere” (5., 59. o.)]; 3., 
138. o.: „Mindenki, aki elgondolkozik a  történel
men, amelynek korszakai időről időre hasonlóságot 
mutatnak korábbi korszakokkal” \,,a nemzetek tör
ténelmén, amelyek bizonyos idő elteltével hasonlíta
nak a  fő  korszakokat illetően” (4 . ,  94. o.) -  „sulié 
storie, le quali dopo certi intervalli di tempó .si ras- 
somigliano quanto all'epoche principali” (5., 100. 
o.)].

A legmegbízhatóbbnak Tárnái János for
dítása látszik, amelyben csak egy elhibázott 
mondatot találtam. 2., 149. o.: „A polgári tör
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vények, melyek a  testet és a  vagyont féltékenyen őr
zik, nevezetes ellentétben állanak az úgynevezett be
csület törvényeivel, melyek a  közvéleményt minde
nek fö lé  helyezik. ” [,,amit a  közvélekedés még többre 
becsül” (4., 33. o.) — „V'é una contradizione ri- 
marcabile fra lié leggi civili, (...) e le leggi di ció 
che chiamarsi onore, che vi preferisce l'opinione” 
(5., 26. o.)] Ugyanezt a hibát elköveti Sebes
tyén Pál is, 3., 112. o.

Magyarosság szempontjából vizsgálva a 
szövegeket, szintén azt tapasztaltam, hogy 
sajnos egyik fordítás sem állja meg maradék
talanul a helyét. Megmagyarázható, ám még
is érthetetlen, hogy a fordítók nemigen vol
tak tekintettel az elődök munkájára (ez a 
megállapítás főként az utolsó két kiadásra ér
vényes); ezért nem is beszélhetünk folyama
tos korszerűsítésről, emendációról. A tartal
milag nem kifogásolható mondatokat tekint
ve jóval többször találkoztam jó  stiláris meg
oldásokkal az akadémiai kiadás szövegében, 
mint Madarász Imréében, A három alábbi 
példa jó l mutatja, hogy Madarász Imrének 
nem volt szerencsés mindig következetesen 
tartania magát alapelveihez: „Nem akartuk sem 
rövidebbé, sem egyszerűbbé, sem modernebbé tenni 
Beccaria olykor hosszú, bonyolult, antikos [!] kör
mön dalait, de minél többet vissza akartunk adni e 
körmondatok megrendítő erejű pátoszából, lelkesült 
retorikájából, nem félve attól, hogy fordításunk 
egyik-másik fordulata a  magyar reformkori próza 
stílushangulatát idézi fe l. Óvakodtunk attól, hogy 
Beccaria tüzes könyvecskéjét azoknak a  tudós jo 
gász doktoroknak a  hideg, ezoterikus és orrhangú 
szakzsargonjába költsük át, akiket Beccaria mindig 
gúnnyal említett.” (11. o.) Vö.: 4., 35. o,: „A 
halálos büntetések mindenki számára, aki elfogad 
egy párbajkihívást, hiába próbálták kiirtani ezt a  
szokást, amelynek alapja abban rejlik, amitől egyes 
emberek a  halálnál is jobban félnek, mert megf.osz
tatván a  mások megbecsülésétől, a  tisztességes em
ber attól tart, hogy vagy teljesen magányos lesz, 
amely állapot elviselhetetlen egy társas embernek, 
vagy a  sértegetések és gyalázkodások céltáblája, 
amelyek ismételt hatásukkal felülm úlják a  büntetés 
veszélyét”, ill. 3., 114. o.: „A párbajozóhat fenye
gető halálbüntetések hiába törekedtek kiirtani ezt a 
szokást, amelynek alapja abban rejlik, amitől tisz
tességes emberek jobban félnek, mint a  haláltól; a  
tisztességes ember ugyanis attól tart, hogy mások jó 
véleményétől [!] megfosztva, teljesen magányos lény- 
nyé válik, amely állapot pedig a  társas életet kereső

ember számára elviselhetetlen; vagy pedig attól, 
hogy sértegetések és becstelenség tárgya lesz, amely
nek ismételt hatása felülm úlja a  büntetés veszélyét. ” 
-  4., 58. o.: „Mely szomorúbb látvány, mint egy 
család, melyet a  családfő bűnei taszítottak a  gyalá
zatba és nyomorúságba [...]”, illetve 3., 95. o.: 
„Van-e szomorúbb látvány, mint az olyan családé, 
amelyet a  családfő bűne becstelenségbe és nyomo
rúságba taszított [...]” -  4., 69. o.: „Egy nem ke
vésbé általános, mint a  társadalom céljával, az 
egyéni biztonságról való meggyőzéssel, ellentétes hi
ba, hogy a  törvényt végrehajtó bíró önkényesen bör
tönbe vethet állampolgárokat, megfoszthatja sza
badságától egy ellenségét mondvacsinált ürügyek
kel és büntetlenül hagyhatja egy barátját a  bűnös
sége mellett szóló legsúlyosabb gyanúokok dacára”, 
illetve 3., 63. o.: „Egy legalább annyira gyakori, 
mint az egyéni biztonságérzet társadalmi céljával 
ellentétben álló tévedés az, hogy a  törvényt alkal
mazó bíró korlátlanul börtönbe vethet állampolgá
rokat, mondvacsinált ürüggyel megfoszthatja sza
badságától valamely ellenségét, és a  bűnössége mel
lett szóló legkomolyabb gyanúokok ellenére is bün
tetlenül hagyhatja a  barátját.” A példák sora 
folytatható. Mindezeken kívül Madarász Im
re fordításába becsúszott egy-egy nehezen in
dokolható „paralogizmus” (68. o.), „kiméra” 
(91. o.), „problematikus” (92. o.), sőt egy „sza
badna” (70. o.) is.

Ugyanakkor valóban előfordul az is, hogy 
Sebestyén Pál fordítása jogi bikkfanyelvvé 
torzul. 3., 97. o .: „A legrövidebb időt a  büntető
per szükségszerű tartamához, valamint ahhoz az el
sőbbségi joghoz kell mérni, amely valakit megillet 
abban a  tekintetben, hogy ügye előbb kerüljön íté
lethozatalra.” Ezzel szemben Madarász fordí
tásában a vonatkozó mondat igy szól: 4., 51. 
o.: „A legrövidebb időt a  per szükséges tartama 
alapján kell kiszámítani és annak elsőbbsége alap
ján , akinek joga van, hogy előbb ítéljenek felette. ”

Néhány esetben még mindig Tárnái J á 
nosnak -  fordítása második kiadását tekintve 
is legalább hetvenöt éves -  mondatai a legsi
kerültebbek. Vö.: (rendre 4., 27. o.; 3., 62. o. 
és 2., 79. o.) „a társadalmi szerződésnek egy stabil 
jelképe”, „a társadalmi szerződésnek... állandó for
rásműve” és „maradandó emlék... a  társadalmi 
szerződésről” -  ami az eredetiben: „unó stabilé 
monumento dél patto sociale” (5., 19. o.) ; illet
ve, ugyanott egy másik példa: „Ez okból lát
ju k”, „Ezért láthatjuk azt” és „Ez az oka” Ques-
ta é la  cagione, per cui veggiamo”.
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A két utolsó kiadásban a szöveghez tartozó 
magyarázó jegyzeteket is találunk. Az akadé
miai kiadás esetében a jegyzetek (magát meg 
nem nevező) készítője jó l meghatározható ol
vasóközönségnek, a felvételire történelemből 
tanultakat már elfelejtő, de a jogi szaknyelv
ben még nem teljesen jártas hallgatóknak írt 
a szövegben való eligazodást segítő -  egy kis
sé talán túl takarékos -  apparátust. Némi de
rűre okot egy főszövegbe belekerülő jegyzet
mondat ad: „A XIX. századig élt Itáliában az a  
szokás, hogy a  tettes menedéket nyerhetett valamely 
vallás gyakorlásának szentelt helyen (templom, ko
lostor).” (101. o.)

Madarász Imre jegyzeteit műfajilag legin
kább kommentároknak tekinthetjük. Itt 
azonban e műfaj legszélsőségesebb minimál- 
verziójával van dolgunk; az értelmező közbe
vetések jobbára a Nemzeti Sport olvasásához il
lő befogadói diszpozíciót tételeznek fel, „A 
könyv egyik legrövidebb, ugyanakkor legfontosabb 
fejezete, amely klasszikus tömörséggel fog lalja össze 
a  beccariai felvilágosult jogelmélet forradalm i új
szerűségét.” (32. sz. j.) , avagy: „A nyitottság po
litikájának korában különösen aktuális e klasszikus 
gondolat.” (35. sz. j . ), ill. „Ez a  »§« logikus és 
méltó bevezetése a  következő, kiemelkedő fontosságú 
fejezetnek.” (57. sz. j .)  A jegyzetek másik részét 
képező filozófiai referenciák pedig annyira 
szűkszavúak és alapvetőek, hogy sem annak 
nem mondanak semmit, aki még nem hallot
ta a párhuzamba állított szerző nevét, sem 
annak, aki már igen: „ Utalás Hobbes LEVIA- 
THÁN című könyvére. ” (9. sz. j .); „Az államhatal
mak szétválasztásának és a  bírói függetlenségnek 
locke-i -  montesquieu-i eszméje.” (18. sz. j .); 
„Ahogy Montesquieu gondolta (A TÖRVÉNYEK 
SZELLEMÉRŐL-^).” (48. SZ. j.)

A BŰNTETTEKRŐL ÉS A BÜNTETÉSEKRŐL 
magyarországi irodalmának jóformán teljes 
körét teszi ki az eleddig tárgyalt szövegkiadá
sok elé íródott három előszó. Tárnái János és 
Kádár Miklós bevezető tanulmányaikban a 
jogtörténész szemével nézik Beccaria művét. 
Mindketten részletesen szólnak a Voltaire ér
tekezéséből is ismert Calas-perről, arról az 
eseményről, amely a DEI DELITTI... megírása 
közvetlen kiváltó okának tekinthető. Ezenkí
vül Tárnái elsősorban az előzményekhez, a

középkori joggyakorlathoz és a francia felvi
lágosodás eredményeihez képest helyezi el 
Beccariát, s az előbbit illetően magyar adalé
kokkal is szolgál. Kádár Miklós előszavának 
nagy részét -  rövid európai hatástörténeti ösz- 
szefoglaló után -  tartalmi elemzésnek szente
li, amelynek keretében Beccaria művét az ér
vényes büntetőjogi elmélettel és gyakorlattal 
veti össze. Frazeológiájában a tanulmány ter
mészetesen olyan, amilyennek egy 1967-es 
keltezésű írásnak lennie kellett. Stilárisan eh
hez azonban még hozzáadódik az, hogy a 
szerző az írott tudományos szöveg normájá
tól következetesen eltér a szabad egyetemi 
előadás javára. Például: „Liszt Ferenc, annak 
idejében haliéi egyetemi tanár, A JÖVŐ BÜNTETŐ
JOGA címen Magyarországon, Budapesten, a  jelen
legi Fővárosi Bíróság nagy (»Esküdiszéki«) tárgya
ló termében előadást tartott. M ondanivalójából 
Beccaria tanainak hatása pontosan kitűnt. Az elő
adás rendezője a  Jogász Egylet.” (16. o.) Ez így 
együtt már eléggé elkedvetleníti az olvasót.

Madarász Imre számára a Beccaria-örök- 
ségből -  mint már említettem -  a halálbün
tetés eltörlésének szorgalmazása a legfonto
sabb. E tárgyra tanulmányában kétszer is visz- 
szatér. Bevezetője emellett használható élet
rajzi összefoglalót is nyújt, amelyben az „egy- 
könyves” Beccaria egyéb műveit, közgazdasá
gi és esztétikai, főművétől színvonalukban lé
nyegesen elmaradó értekezéseit is megemlíti. 
A BŰNTETTEKRŐL ÉS A BÜNTETÉSEKRŐL elhe
lyezése a X V II-X V III. század filozófiai kon
textusában erősen vázlatos. Mindenesetre jó , 
hogy Beccariával összefüggésben végre uta
lás történik a természetjogra és a kontraktu- 
alizmusra.

E kérdéskör behatóbb elemzése azonban 
már messze vezetne, hiszen egészen más 
referenciában kellene megvizsgálnunk Bec- 
cariának a magyarországi természetjogi gon
dolkodásra gyakorolt hatását. Itt legfeljebb a 
fentiekre nézve érvényes tanulságot ösz- 
szegezhetjük: a büntetőjogi viták során Ma
gyarországon egyszerre jelentkeztek és egymás 
mellett hatottak a természetjog és a jogi poziti
vizmus eredendően egymást felváltó eszme- 
áramlatai.

Gángó Gábor


