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Ph D-értekezésének 
nyilvános vitája

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karának Doktori Tanácsa 2010. 
november 16-án, az ELTE ÁJK Kari Tanács ter

mében tartotta dr. Barna Attila Az állam elleni bűncse
lekmények szabályozása a 19. századi Magyarorszá
gon. különös tekintettel a bűntettekről és vétségekről 
szóló 1878. évi 5. törvénycikk előzményeire és megal
kotására című PhD-értekezésének nyilvános vitáját. A 
jelölt témavezetője: dr. Mezey Barna CSc. rektor, tan
székvezető egyetemi tanár (ELTE). A bíráló bizottság 
elnöke dr. Lévay Miklós CSc. tanszékvezető egyetemi 
tanár (ELTE), a bíráló bizottság tagjai dr. Stipta István 
CSc. rektorhelyettes, tanszékvezető egyetemi tanár 
(ME), valamint dr. Kajtár István DSc. tanszékvezető 
egyetemi tanár (PTE), a Doktori Tanács által felkért hi
vatalos bírálók dr. Máthé Gábor CSc. tanszékvezető 
egyetemi tanár (BCE) és dr. Balogh Elemér PhD tan
székvezető egyetemi tanár (SZTE) voltak.

Barna Attila 2002 óta dolgozik a Széchenyi István 
Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi Karán a Jogtörté
neti tanszéken adjunktusként. Emellett 1996 óta óraadó 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtu
dományi Karán, a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tan
széken, és 2003 óta tudományos segédmunkatárs a Ma
gyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatóhelyek 
Irodája Jogtörténeti Kutatócsoportjában.

A doktori értekezés nyilvános vitáján a Jelölt rövi
den ismertette téziseit és értekezésének főbb vonatko
zásait. Témaválasztását azzal indokolta, hogy kevéssé 
kutatott témakörről van szó. amelynek feldolgozását 
elsődlegesen levéltári forrásanyag alapján kísérelte 
meg. A tényállási elemek mechanikus ismertetésén és 
dogmatikai elemzésén túlmenően céljául tűzte ki azok 
keletkezéstörténetének és hátterének nyomon követé
sét, bemutatva a 19. század második felében bekövet
kezett elméleti, politikai és társadalmi változások hatá
sát a kódex megalkotására. A büntetőjog történeti vizs
gálata során jellemezte a német és az osztrák jogfejlő
dés magyar kodifikációra gyakorolt hatását is.

A dolgozat első része a hűtlenség/felségárulás .sza
bályozástörténetének áttekintése, amelyet a második 
részben a vizsgált tényállások tartalmi elemeinek a 18. 
századi tervezetekben bekövetkezett hangsúlyváltásai
nak és a korabeli büntetőjogi eszméknek a bemutatása 
követ. A disszertáció harmadik részében a reformkori 
büntetőjogi fejlődést írja le, elsősorban az 1840:5. tör
vénycikk alapján a büntető és javító rendszer kidolgo-
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foglalkozik. Az értekezés negyedik része összegezve 
zárja le a Csemegi Károly állal alkotott büntető tör
vénykönyv politikatörténeti, de különösen a politikai 
bűncselekményekre kihegyezett tárgyalását. A Jelölt az 
elért tudományos eredményeket és azok hasznosítható
ságát abban látja, hogy a napjainkra átalakult tényállás
csoport nemcsak elnevezésében, de számos más elemé
ben is őrzi a büntető törvénykönyv megszületésekor 
felmerült elméleti és gyakorlati problémákra adott 19. 
századi válaszokat, amelyek reményei szerint a magyar 
jogtörténet kutatói mellett a törvénykönyvvel és az ál
lam elleni bűncselekményekkel foglalkozók számára is 
megfelelő hátteret nyújthatnak a kutatás és az oktatás 
területén.

A bírálók közül először Balogh Elemér értékelte a 
dolgozatot előbb tartalmi, majd formai szempontok 
alapján. A témaválasztással kapcsolatban kiemelte, 
hogy az nem mondható különösen aktuálisnak, de ez 
egy jogtörténeti munkánál nem is annyira indokolt. Ör
vendetesnek tartotta azonban, hogy az állam elleni tá
madások jogi intézményrendszerének elemzésére kellő 
jogtörténelmi távolságból, nagy időperspektívában ke
rült sor a dolgozatban. Az Opponens igen fontos kér
désnek tartotta a disszertáció alapját képező hűtlenség 
fogalmának, tartalmának történelmi kialakulásának és 
fejlődésének kellően részletes, tárgyszerű és rengeteg 
forrással alátámasztott bemutatását, mert maga az elne
vezés a középkori kezdetektől kezdve egészen a Cse- 
megi-kódexig töretlenül megmaradt. Nagyon alapos
nak tartotta az értekezés gerincét adó törvénytervezetek 
és a kódex szövegének külföldi forrásokra is történő 
kitekintésekkel egybekötött elemzését, mert a Jelölt 
szinte a teljesség igényével vetette össze a normaszö
vegeket az egykorú szakirodalom legismertebb ered
ményeivel. Az Opponens példamutatónak tekintette a 
Jelölt forrásfeltáró tevékenységét is, mert a fővárosi 
mellett a vidéki levéltárakban található források is fel
dolgozásra kerültek. A formai kritériumok közül az Op
ponens a disszertáció címével kapcsolatban megemlí
tette. hogy a kissé hosszadalmas megfogalmazás meg
felelő egy tudományos értekezés címeként, azonban a 
későbbi publikáció alkalmával javasolja annak lerövi
dítését. Balogh Elemér opponensi véleményének zárá
saként hangsúlyozta, hogy a doktori értekezést jelen
tős, a szakmai eredményeket a teljesség igényével ösz- 
szegző, önálló tudományos munkának tartja és javasol
ta a PhD-fokozat odaítélését a bíráló bizottságnak.

A dolgozat másik bírálója. Máthé Gábor egyetértett a 
Jelölttel abban, hogy célkitűzése rendszertani igénnyel 
viszonylag kevéssé kutatott témakör, de nem azonosult 
azzal a gondolattal, hogy elsődlegesen a forrásanyag 
alapján lehetne feldolgozni ezt a kutatási témát, mert a 
forrás és a szaktudományi értékelés viszonya ennél a té
mánál egybeesik. Az Opponens véleménye szerint az ér
tekezés négy része és tizennyolc fejezete tudatosan épít
kező, jól tárgyalt, logikusan egymásra épülő munka, 
amelyet azonban gyengít az első rész kicsit elnagyolt 
módszertani megállapítása. A dolgozat első részében 
rendkívül pozitívnak értékelte a hűtlenség/felségárulás
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három szabályozástörténeti dokumentumának, az állam- 
alapító decretumainak. a Hármaskönyvnek és a 18. szá
zad első évtizedeinek bemutatását. A második részben 
véleménye szerint a Jelölt helyesen mutatott rá arra. 
hogy az állam elleni bűncselekmények újkori szabályo
zásának tervezeteit alapvető kettősség jellemzi, neveze
tesen a ius puniendi közösségellenes magatartásainak 
bővülése és a büntetések humanizálódási igényének 
megjelenése. Az Opponens korrektnek és pontosságra 
törekvőnek tartotta a leíró analízist, azonban a dogmati
ka fejlődéstörténeti bemutatásánál némi hiányérzete volt. 
Jobbnak értékelte a büntetőjogi eszmék változását be
mutató fejezeteket, különösen Filangieri súly szerinti 
osztályozási rendszerének interpretálását és Montes- 
quieu korszakos jelentőségű nézeteinek rövid expozíció
ját tartotta dicséretesnek annak unikális jellege miatt. El
ismerően nyilatkozott a disszertáció kiérlelt harmadik 
részéről, amelyben a Jelölt az idősoros tematikai össze
foglalásban a szűkebb kutatási cél. a politikai bűncselek
mények mikénti szabályozása mellett kitekintett a bün
tető gyakorlatra is. Azért tartotta fontosnak ezt a mód
szertani technikát, mert így a korabeli büntetőjogi álla
potokhoz mérten lehet értékelni a bizottsági munka sú
lyát. Dicséretesnek tartotta a politikai bűntettek tárgy 
szerinti, különvéleményekhez is kötött tárgyalását, vala
mint a felségsértés, a hűtlenség és a király személye el
leni szóbeli sértések articularis bíróságát érintő különvé
lemény részletezését. A disszertáció negyedik részében 
a Jelölt jó érzékkel láttatja a 20. század első felének bün
tetőjogi szabályaiban bekövetkező jogpolitikai változá
sokat. amelyeket az igazságügyi bizottsági munkában, a 
parlamenti tárgyalásokban, a korabeli publicisztikákban, 
valamint szakfolyóiratokban megjelenő értékelésekkel 
illusztrált. Máthé Gábor összefoglalóan a doktori érteke
zést mint a téma koncepciózus és színvonalas kidolgozá
sát, a szakirodalom alapos ismeretén alapulónak, új tu
dományos, szintetizáló eredményt hozónak minősítette 
és javasolta a tudományos doktori fokozat odaítélését.

Barna Attila az opponensi véleményekre adott vála
szában a témaválasztással kapcsolatban Balogh Elemér
rel egyetértve hangsúlyozta, hogy az állam elleni bűn- 
cselekmények kérdésköre valóban és szerencsére nem a 
legfontosabb kérdés a hazai büntetőjogban. Leszögezte 
azonban, hogy a rendszerváltást követően, a '90-es évek 
közepétől eljárások sora indult a Btk. X. fejeztében fog
lalt bűncselekmények elkövetése miatt, a politikai köz

beszéd pedig folyamatosan használta -  igaz rosszul -  
ezeket a fogalmakat. Kiemelte az átfogó elemzés hiá
nyát, mint a dolgozatot életre hívó tény fontosságát. Ki
fejtette, hogy a jogtörténész szakma nem lépett túl az 
elmúlt évszázadok gyakorlatának rövid összefoglalásán, 
az alkalmazott szabályok és kódexek számbavételén, és 
különösen adós ennek a bűncselekménynek a kodifiká- 
ció-történeti feldolgozásával, annak ellenére, hogy a fel
ségsértés és a hűtlenség tényállásai gyakran döntően be
folyásolták a törvényjavaslatok sorsát.

Máthé Gábor észrevételeire reagálva a Jelölt elmond
ta, hogy a kutatás során szembesült azzal, hogy a ma
gyar kodifikációtörténet bizonyos fejezetei tudományo
san nem vagy alig feldolgozottak, ezért a kutatott tényál
lások magyarázata és rendszerezése érdekében elemezte 
a törvényszöveget és vetette össze a későbbi törvényja
vaslatokkal. Az Opponens elnagyolt módszertani megál
lapításokra vonatkozó megjegyzésével egyetértve jelez
te. hogy a bevezetőben csupán az 1878. évi törvényho
zási munkákat megelőző elaborátumok rövid terjedel
mű, leegyszerűsítő összefoglalásának nehézségére utalt. 
A dolgozat módszerére utalva megjegyezte, hogy célja a 
büntetőjogi tényállások és törvények saját történeti kör
nyezetükben való kezelése és elemzése volt, ezzel együtt 
a kutatás szempontrendszeréhez, az egyes cselekmények 
besorolásához, osztályozásához a 19. századi fogalmi és 
dogmatikai rendszert vette alapul. Ennek megfelelően a 
II. József büntetőjogi reformjait taglaló második fejezet 
is csupán átvezetésként szolgált az 1712. évi javaslat és 
a felvilágosodás korának felségsértés-fogalmáról, vala
mint az 1795. évi büntető törvénykönyv tervezetéről szó
ló fejezetek előtt. Végül a Jelölt azt is megemlítette, hogy 
örömére szolgált a kortárs külföldi professzorok vélemé
nyének megismerése és ismertetése, mert ezzel igazolni 
tudta azt, hogy a magyar törvénykönyv megszületését 
széles és rangos nemzetközi érdeklődés, és többségében 
elismerő kritika övezte.

A dolgozatra és a bírálatokra adott válaszok ismere
tében mindkét opponens fenntartotta pozitív értékelé
sét. A bíráló bizottság a dolgozat és az opponensek tá
mogató véleménye alapján javasolta az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Dok
tori Tanácsának, hogy Barna Attilának a PhD-fokoza- 
tot summa cum laude minősítéssel ítélje oda.

Mohácsi Barbara

Pandula Attilának, az ELTE Bölcsészettudományi 
Kara docensének habilitációs előadására 2010. 
szeptember 13-án került sor. amely Az inszignioló- 

giafőbb emlékcsoportjai Magyarországon, különös te
kintettel azok forrásértékére és társadalomtörténeti 
vonatkozásaira címet viselte.

Az előadás kezdete előtt a bizottság elnöke bemutatta 
a bíráló testület tagjait, s elmondta, hogy a jelölt az elő
zetesen elérhető 30 pontból összesen 26-ot szerzett meg, 
majd ismertette Pandula Attila szakmai önéletrajzát.

Beszámoló Pandula Attila 
habilitációs előadásáról

Pandula Attila 1955-ben született. Egyetemi tanul
mányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Karán végezte 1974 és 1979 között. 
Főbb kutatási témái közé tartozott az 1848/49-es fórra-


