
megismerkedett Bónis György műveivel, rengetegszer 
gondolt arra, hogy bárcsak lehetősége lett volna leülni 
vele és beszélgetni, kikérni a véleményét.

Évekkel később jött számára a hír, hogy Bónis 
György elhunyt. Teljesen megdöbbent a ténytől, hogy 
a néhai professzort annyira a háttérbe sikerült szorítani, 
hogy még a szakmaibeliek sem tudták róla, egyáltalán 
életben van-e még. Nagyon sajnálta, hogy azt az em

bert, akit művei által oly sokra becsült, nem volt le
hetősége megismerni.

A beszédeket követően elsétáltunk Bónis György és 
felesége sírjához, ahol mindannyian néma csendben 
emlékeztünk meg róla. Ezt rövid búcsúzás követte, s 
Bónis Gabriella még egyszer hálásan megköszönte je
lenlétünket.

Képessy Imre
Bónis György

(Budapest, 1914. január 5. -  Budapest. 1985. november 6.): 
jogász, jogtörténész, egyetemi tanár, levéltáros.

1931 és 1935 között a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem 
Jog- és Államtudományi Karán folytatta tanulmányait, ahol 1936- 
ban jogi doktorátust szerzett „Sub auspiciis" kitüntetéssel. 1936- 
1937-ben a London School of Economics and Polilical Sciences 
ösztöndíjasa volt. 1940-ben rendkívüli egyetemi tanárrá nevezték 
ki az akkor néhány évre ismét Magyarországhoz tartozó Kolozsvá
ri Egyetemre, röviddel azt követően, hogy Budapesten egyetemi 
magántanárrá habilitálták. 1947-ben a román hatóságok kiutasítot
ták Kolozsvárról, ezután került a Szegedi Tudományegyetem Ma
gyar és Egyetemes Jogtörténeti Tanszékére mint tanszékvezető 
egyetemi tanár. E tisztségét 1957-ig töltötte be. miközben 1955-ben 
a jogi kar dékánhelyettese is volt. 1952-ben az állam- és jogtudo
mány kandidátusa, 1969-ben doktora lett. Az 1956-os forradalom 
és szabadságharcban való részvétele miatt egyetemi tanári tisztsé
gétől megfosztották. 1957-től 1974. évi nyugállományba vonulásá
ig a Fővárosi Levéltár munkatársaként, majd osztályvezetőjeként 
dolgozott.

Fő kutatási területe a 18. századi jogtörténet volt. Nevéhez 
fűződik az első magyar büntetőjogi kodifikációs kísérlet (1712) fel
fedezése. a magyar hűbériség és rendiség nyugat-európai összefüg
géseinek feltárása, a ius commune magyarországi és erdélyi törté
netének első német nyelven megjelent összefoglalása, valamint a

magyar törvények kritikai kiadása (Decreia Regni Hungáriáé). Jog- 
történeti és történettudományi munkái mellett néprajztörténeti kuta
tásokkal is foglalkozott. Tagja volt az Európai Történettudományi 
Akadémiának.

Fő művei:
A magyar büntetőtörvénykönyv első javaslata 1712-ben (Az An

gyal szeminárium kiadványai 26. Budapest. 1934); A bírósági szer- 
vezet megújítása III. Károly korában (Budapest, 1935); Hűbériség 
és rendiség a középkori magyar jogban (Kolozsvár, 1947); Haj
nóczy József (Budapest, 1954); Egyetemes állam- és jogtörténet. 
Sarlós Mártonnal (Budapest, 1957); Buda és Pest bírósági gyakor
lata a török kiűzése után, 1686-1708 (Budapest, 1962); Einfliisse 
des römischen Rechts in Ungarn (Ius Romanum Medii Aevi V. 10., 
Mediolani, 1964); A jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyaror
szágon (Budapest. 1971); A jogtudó értelmiség a középkori Nyugat- 
és Közép-Eurápában (Budapest. 1972); Középkori jogunk elemei 
(Budapest. 1972); Decreta Regni Hungáriáé. 1301-1457. Collecti- 
onem manuscriptam Francisci Dőry additamentis auxerunt, com- 
mentariis notisque illustraverunt Georgius Bónis, Vera Bácskai 
(Budapest, 1976); Decreta regni Hungáriáé. 1458-1490. Érszegi 
Gézával és Teke Zsuzsával (Budapest, 1989).

Irodalom: http://hu.wikipedia.org/wiki/B0nis_Gy0rgy (letöltés 
ideje: 2010. november 30.); http://www.mult-kor.hu/ 20100921_ ev- 
fordulos_emlekcsamok_szegeden (letöltés ideje: 2010. december 1.); 
Révész T. Mihály: Bónis György (Levéltári Szemle, 1986. 2. sz.).

A híres „Czuczor-Fogarasi”, azaz az 1862-es A ma
gyarnyelv szótára szerint a hagyomány (fn.) „nemze
dékről nemzedékre átszálló, s szájról szájra adott törté
net, monda”. Hagyománynak vagy hagyományosnak 
talán emiatt még nem nevezhető, de immár második al
kalommal került megrendezésre az Eötvös Loránd Tu
dományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar 
Állam- és Jogtörténeti Tanszékének tanulmányi verse
nye, a YOU MÁJT WIN 2.

A versenyre tagozattól függetlenül minden ELTE-s 
hallgató nevezhetett, aki teljesítette az első féléves kol
lokviumot a 'Magyar alkotmánytörténet’ tárgyból. Mi
vel a verseny anyaga megegyezett a tanév végi alap
vizsga anyagával, a versenyzőknek a Magyar alkot
mánytörténet és a Magyar jogtörténet című tanköny
vek ismeretéről kellett beszámolniuk. A 2010. évi első 
versenyre negyvenkilencen jelentkeztek, míg 2011 -re 
ez a szám jócskán megnövekedett, hiszen már százti- 
zenöten mérték össze tudásukat. A jelentkezők között, 
nagy örömünkre, négy levelező tagozatos hallgatót is 
találhattunk. A versenyen való indulás előzetes regiszt
rációhoz volt kötve, s a jelentkezési határidőt tudatosan 
a tavaszi szünet elé időzítettük, hogy mindenkinek le
gyen kellő ideje a felkészülésre.

Y O U  MÁJT W IN  2
-  Tanszéki tanulmányi 
verseny

2011. május 3-án volt a nagy nap a versenyzők szá
mára, így az elsős nappali tagozatos évfolyam majd
nem harmada próbálta minél magasabb pontszámmal 
abszolválni a délelőtti írásbeli fordulót. A versenyzők
nek egy hatvan feladatból álló feleletválasztós tesztet 
kellett kitölteniük, amelyből harminc kérdés alkot
mánytörténeti, harminc pedig jogtörténeti témákat ölelt 
fel. A tesztet a tanszéki kollektíva állította össze, így 
megfelelő nehézségű feladatsort sikerült kialakítani a 
hallgatók számára. A jelentkezők tudását pedig mi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy a hatvanból ötvennégy 
pontot el kellett érnie azoknak, akik végül továbbjutot
tak. Az írásbeli forduló után ugyanis a tizenkét legjob
ban teljesítő versenyző kerülhetett be az esti, szóbeli 
fordulóba.

Este háromnegyed hatra szinte teljesen megtelt a ver
senyzőkkel az Egyetem téri épület százötven fős Som-.

http://hu.wikipedia.org/wiki/B0nis_Gy0rgy
http://www.mult-kor.hu/


ló auditóriuma (I. tanterem), hiszen a továbbjutók sze
mélye csak ott derült ki. Izgatott morajlás jelezte a vá
rakozást, és hatalmas taps szólalt meg mind a tizenkét 
bejutott versenyző nevének kihirdetésekor. Mindkét 
forduló eredményességét a tanszék neves oktatóiból ál
ló zsűri értékelte pontozásos rendszerben: a második 
forduló háromtagú zsűri előtt zajlott, s az értékelés 
szempontjai között a verseny tananyagának ismerete, 
továbbá a szóbeli fordulóban a logikai és érvelő kész
ség is szerepelt. A zsűri elnöke Mezey Barna tanszék- 
vezető egyetemi tanár volt, míg a zsűri másik két tagjá
nak Beliznai Kinga adjunktust és Révész T. Mihály 
címzetes egyetemi tanárt sikerült megnyerni.

Az esti, szóbeli forduló két részből állt: az első rész
ben az első fordulóból bejutott tizenkét versenyző küz
dött meg egymással; délelőtti pontszámát senki sem 
hozta magával, azaz minden versenyző tiszta lappal in
dult. A tizenkét résztvevőnek villámkérdésekre kellett 
szóban válaszolnia: minden versenyző tíz könnyebb és 
öt nehezebb villámkérdést kapott, amelyeket az esély- 
egyenlőség teljes betartása érdekében saját maguknak 
kellett kihúzniuk az előre odakészített csomagokból. 
Az egyszerű kérdések egy, míg a nehezebbek két pon
tot értek, így ebben a részben összesen húsz pontot sze
rezhettek a hallgatók. Amennyiben valamelyik kérdés
nél nem volt egyértelmű a versenyző válasza, a zsűri 
döntött a pont megadásáról vagy elutasításáról. A ver
senykiírás szerint a villámkérdések lefutása után a hat 
legmagasabb pontszámot elért versenyző jut a szóbeli 
forduló második részébe, azonban ha pontegyenlőség 
alakul ki, párbaj dönt a továbbjutók személyét illetően. 
A tavalyi versenyhez hasonlóan idén is szükség volt er
re a kiegészítő szabályra, hiszen a hatodik továbbjutó 
helyre ketten is pályáztak. A párbaj szabályait a lehető 
legegyszerűbbre alkottuk meg: a rövid kérdés felolva
sása után kézfeltevéssel kellett jelezni, ha valaki tudta a 
jó választ, az első helyes válasz megadója pedig auto
matikusan továbbjutott a második részbe.

A versenynek ezen a pontján kialakult tehát a 7-12. 
helyezettek névsora, akik között nem alakítottunk ki 
helyezési sorrendet:

7-12. Frigyes Dalma Júlia, 20. csoport 
7-12. Govnik Máté, 14. csoport 
7-12. Koller Dorottya, 20. csoport 
7-12. Körmendi Tamás, 8. csoport 
7-12. Nemes Noémi, 20. csoport 
7-12. Szekerczés Réka, 16. csoport 
Miután így a legmagasabb pontszámot elért verseny

zőkből megszületett a legjobb hat mezőnye, a résztve
vőknek egy-egy véletlenszerűen kisorsolt kifejtős kér
désre kellett választ adniuk. Minden hallgatónak öt per
ce volt kidolgozni a „tételétt”, és szóban, maximum öt 
perc időtartamban a zsűri előtt fejthette ki azt. Ide min

denki hozta magával a döntő első részében elért pontja
it, amelyekhez a három zsűritag tíz-tíz, azaz összesen 
harminc pontot tehetett még hozzá. A zsűritagok a 
műkorcsolyázásból jól ismert táblás módszerrel adták 
meg pontjaikat, amivel nagy sikert arattak a nézőkö
zönség körében. A YOU MÁJT WIN 2 tanulmányi ver
seny első helyezését a teljes második fordulóban a leg
magasabb pontszámot elért versenyző, azaz Kepler 
Norbert (16. csoport, szemináriumvezető: Völgyesi Le
vente) szerezte meg.

A 2011. évi tanulmányi verseny végeredménye igya 
következő lett:

1. Kepler Norbert (16. csoport, szemináriumvezető: 
Völgyesi Levente)

2. Teleki Bálint (2. csoport, szemináriumvezető: 
Révész T. Mihály)

3. Stanga Eszter (13. csoport, szemináriumvezető: 
Gosztonyi Gergely)

4. Németh Adám Géza (9. csoport, szemináriumve
zető: Beliznai Kinga)

5. Lombos Dorottya (14. csoport, szemináriumveze
tő: Völgyesi Levente)

6. Milánkovich András (12. csoport, szeminárium- 
vezető: Beliznai Kinga).

A versenykiírás alapján minden versenyző, aki beju
tott az esti fordulóba, egy szép kivitelezésű oklevéllel 
és könyvjutalommal gazdagodott. A könyveket a Rubi- 
con-Ház Bt. felelős kiadója, Rácz Árpád ajánlotta fel a 
versenyzők részére. Reméljük, hogy a könyvek kelle
mes perceket okoznak majd a nyerteseknek. Mindezen 
felül a versenykiírás értelmében az I—III. helyezettek a 
tanév végi Magyar Állam- és Jogtörténet alapvizsgá
jukra megajánlott jeles érdemjegyet kapnak, de idén a 
zsűri nem tudott jelentős különbséget tenni az első hat 
helyezett között, így Mezey Barna tanszékvezető úr 
döntése értelmében a jeles érdemjegyet az első hat he
lyezett mindegyike megkapta. A verseny lebonyolítá
sához hatalmas segítséget nyújtott a tanszék teljes de- 
monstrátori gárdája, közülük is külön ki kell emelni 
Necz Dánielt, az este ceremóniamesterét és Ihász Pé
tert, aki a számítástechnikai lebonyolításban segédke
zett.

Mezey Barna tanszékvezető úr záró beszédében kie
melte, hogy a verseny újfent megerősítette őt abban a 
hitében, hogy mindig vannak olyan hallgatók, akik ér
deklődnek a jogtörténet iránt, és hajlandóak akár a sza
badidejükből is áldozni a tudás megszerzésére. A ver
seny után mind a nyertesek, mind a tanszék oktatói jó 
hangulatban zárták a napot, és mindenki egyetértett ab
ban, hogy ezt a „majdnem-hagyományt” 2012-ben is 
folytatni kell. Találkozunk jövőre!

Gosztonyi Gergely


