
történeti szemle

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-



Jog
dalom és szabadságharc résztvevőinek felelősségre vo
nása. majd a Horthy-korszak kitüntetési rendszere. Je
lenleg az ELTE Bölcsészettudományi Karán, illetve a 
Szent István Tudományos Akadémián oktat. Több 
nyelven jelentek meg publikációi, foglalkozott a len
gyelek helyzetével a Habsburg-korszakban. kutatta a 
Magyar Királyi Szent István Rend történetét. Több fo
lyóiratnak szerkesztője, illetve felelős szerkesztője, tag
ja a Magyar Numizmatikai Társaságnak, valamint szá
mos nemzetközi szervezetnek.

Az előadás az inszigniológia tárgykörének meghatá
rozásával kezdődött, amely, mint kiderült, eléggé kép
lékeny. Magyarországon elsődlegesen a Szent Koroná
val foglalkozó kutatásokat öleli fel (azaz regáiia-kuta- 
tást jelent), míg a másik fontos terület a céhes heraldi
ka vizsgálata. Az előadást illusztrációként egy rendkí
vül színvonalas Powerpoint-prezentáció kísérte.

Az első kérdéskör, amelyet az előadó érintett, a re- 
gália-kutatásra vonatkozott. Felmerült a himnuszok, pl. 
a tengerészhimnuszok kérdése, a királyi koronázási ék
szerek kapcsán kitért annak vizsgálatára, hogy az egyes 
regáliák mikor kerültek bele a jelvényegyüttesbe. Meg
tudhattuk. hogy kaptak-e a hercegi címet elnyert csalá
dok valódi koronát, illetve, hogy a korai hercegprímá
sok is a királyokéhoz hasonló koronát viseltek. Ezt kö
vette az egyházi jelképek vizsgálata, mint például a fő
papi mellkereszt, a pásztorbot. püspökgyűrű -  végig 
bőséges illusztációval tűzdelve. Az előadó kitért az er
délyi fejedelmi jelképek vizsgálatára, amelyekkel kap
csolatban megjegyezte, hogy eredeti tárgyak nem ma
radtak fenn. csak leírások, aminek következtében a 
szakirodalom nem igazán foglalkozik ezzel a kérdés
körrel. A magyarországi városi inszigniákról megtud
hattuk. hogy mivel a német nyelvterülethez való kap
csolat eléggé erős volt, sok esetben átvették a német bi
rodalmi jelképeket, mint például a városi tisztségvise
lők esetében. Az uralkodó által átadott jogart egészen a 
20. század elejéig használták. Konkrét példákat is em
lített, miszerint Pozsonyban a botot, valamint a buzo
gányt. mint felségjelvényt használták, míg Liptószent- 
jánosban egy kis csatabárd volt a bíró jelképe. Az Esz- 
terházy-család esetében hagyomány volt, hogy bíróbo
tokat adtak át a földjeiken ítélkező bíráknak.

Az előadás ezt követő részében szó esett a céhek ál
tal használt inszigniákról. melyek közül az egyik leg
fontosabbnak a cégér tartható, amely a reklám korai 
változatának volt tekinthető. Ezekből szerencsére sok 
megmaradt. így kutatásuk is lényegesen egyszerűbb.

Az előadás utolsó részében a jogi vonatkozású jelké
pekről esett szó. Minthogy a középkor embere sem ír
ni, sem olvasni nem tudott, a különböző inszigniáknak 
kulcsszerepe volt abban, hogy felhívja valamire a fi
gyelmet. például, hogy az adott földesúr pallosjoggal 
rendelkezik. Ezzel kapcsolatban megtudtuk, hogy több 
szabad királyi város, többek között Besztercebánya ese
tében is fennmaradtak különböző büntetés-végrehajtási 
jelképek (ide tartozik a hóhérpallos, az akasztófa, vala
mint a pellengér, amelyre még különböző jelvényeket 
is helyeztek hangú latfokozás céljából -  az illusztrációk 
között ezeket is megtekinthettük).

Az előadást követően a közönség tagjai is lehetősé
get kaptak, hogy kérdéseket tegyenek fel. Talán a leg
érdekesebb kérdés arra vonatkozott, hogy a kard mikor 
került be a koronázási jelképek közé -  ezzel kapcsolat
ban kiderült, hogy a magyar királyi kard a 16. század
ból való, egyértelműen nem Szent Istváné volt, bár így 
hivatkoznak rá. valamint Bécsben is található két ilyen 
kard. ugyanis III. Károly kardja, illetve Mária Teréziáé 
nagyon hasonló volt ehhez. A kérdéseket követően a 
német nyelvű előadás következett, amely a Magyar Ki
rályi Szent István Rendről szólt.

A rövid tanácskozást követően az eredményhirdetés 
következett, amely szerint az előadás adatgazdag volt, 
az előadó pedig meggyőző, tájékozott, válaszafnagy
részt kielégítőek voltak. Elismeréssel szólt a bizottság 
a levéltári kutatás mélységéről, valamint a német szak
nyelv ismeretéről, illetve felhívta a figyelmet arra. hogy 
alaposabban ki kellett volna fejteni a társadalomtörté
neti hátteret, illetve a Powerpoint-prezentáció. bár bő
séges volt. de nem volt mindig szinkronban magával az 
előadással. Összességében gratuláltak az előadónak a 
színvonalas előadáshoz, amelyhez ezúton én is csatla
koznék -  ezalatt a röpke egy óra alatt sok hasznos in
formációval lettem gazdagabb.

Képessy Imre

Műhelyvita 
a parlamentarizmusról 
és a dualizmus koráról 

az  ELTE ÁJK-n

A Kormányfonnák című vitasorozat második állo
másaként Dualizmus és parlamentáris monar
chia címmel rendezett szimpóziumot 2010. de-

__cember 8-án. az ELTE Állam- és Jogtudományi Kará-
74

nak Kari Tanácstermében az ELTE Magyar Állam- és 
Jogtörténeti Tanszéke.

A műhelybeszélgetést Mezey Barna tanszékvezető 
egyetemi tanár, az ELTE rektora nyitotta meg. majd 
Szente Zoltán, a győri Széchenyi István Egyetem al
kotmányjogász docense (az ELTE tiszteletbeli tanára, a 
Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék oktatója) és 
Wiener György egyetemi docens tartott előadást az 
Osztrák-Magyar Monarchia, azon belül is kiemelten a 
Magyar Királyság közjogi rendszeréről, politikai életé
ről.

Az előadások apropóját Szente Zoltán A XIX. száza
di európai parlamentarizmus és Magyarország kor


