
Parergon parergum -  
ünnepi tanulmányok 

Mezey Barna professzor
tiszteletére

Jogtörténeti parerga. Ünnepi tanulmányok 
Mezey Barna 60. születésnapja tiszteletére

Szerkesztette: Máthé Gábor, Révész T. Mihály, Gosztonyi Gergely 
Budapest, Eötvös Kiadó, 2013, 408 p.

ISBN 978 963 312 166 5

1 Egyetemi körökben szép hagyomány, hogy a jubi
láló professzorokat pályatársaik ünnepi tanulmány- 

• kötettel köszöntik. Nemrég ünnepelte hatvanadik 
születésnapját Mezey Barna 
professzor, s e jeles alkalomból 
Jogtörténeti parerga -  Ünnepi 
tanulmányok Mezey Barna 60. 
születésnapja tiszteletére cím
mel impozáns tanulmánykötet 
jelent meg Máthé Gábor, Révész 
T. Mihály és Gosztonyi Gergely 
szerkesztésében. E jogtörténeti 
töredékek (parerga) néhány to
vábbi töredékén keresztül sze
retném bemutatni a művet.

A Mezey professzort köszön
tő laudációban a szerkesztők 
bemutatják az ünnepelt tudo
mányos pályafutásának legfon
tosabb pillanatait, főbb kutatási 
területeit. Tudományos elisme
rései, tisztségei mellett pedig 
az alábbi, hasonlóan fontos jel
lemzőit említik: alkotó, szerve
ző, segítő, igényes, műhely- és 
iskolateremtő, közösségteremtő, 
nemzetközi kooperációs hálóza
tokat építő, a fiatal generációk 
felnevelését a legszebb és leg- 
felemelőbb oktatói tevékenységnek valló jogtudós.

2. Tudományos kutatásai során az ünnepelt maga is mély
rehatóan vizsgálta a tágabb értelemben vett büntetés-vég
rehajtás javarészt érintetlen jogtörténeti kérdéseit, nem vé
letlen ezért, hogy a kötetben számos büntetés-végrehajtási 
jogi kérdéseket vizsgáló tanulmány olvasható.

Béli Gábor a börtönviselésnek az egyes bűncselekmé
nyekre alkalmazható hosszabb tartamú szabadságvesz
tés-büntetés és az eljárási cselekményeknél a vádolt fél 
jelenlétét biztosító kényszerintézkedés mellett a 13. szá-
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zadban fellelhető további alakzatát vizsgálja. Jogeseteken 
keresztül szemlélteti az előkelő peres felek megegyezésén 
alapuló, jóvátételt követően alkalmazható, börtöntársakat 
igénylő, bűnbánásra ösztönző és megszégyenítő jellegű 
börtönbüntetés intézményét. Vázolja a sértett szerepét a 
végrehajtásban, valamint azt, hogy e büntetést milyen, 
mai szemmel nézve különösnek ható helyiségekben, pél
dául a fogságba vonuló által emelt építményben fogana
tosították.

Bódiné Beliznai Kinga, az olvasóknak széles körű nem
zetközi kitekintést is biztosítva, számos jogeseten keresz
tül mutatja be a középkor és a kora újkor legelterjedtebb 
kivégzési nemeit, azok sajátos rituáléit. A halálbüntetés 
végrehajtásának gyakorlati kérdései mellett kitér a nyilvá
nos büntetés-végrehajtás jelentőségére, és gyakorlati pél
dán keresztül szemlélteti a halálbüntetéshez kapcsolódó 
babonák továbbélését egészen a 20. század elejéig.

Gedeon Magdolna a bányamunkára ítélés 18. század 
elején érvényesülő gyakorlatát mutatja be, olyan, ma is 
aktuális kérdésekre kitérve, mint a büntetések célja vagy 
a közérdekű munkabüntetés nevelő jellege. Elemzi a gá
lyarabság és a bányamunka büntetések egymáshoz való 

viszonyát, és hangsúlyozza a 
bányamunkára ítélés gazdasági 
jelentőségét.

Gönczöl Katalin az ünnepelt 
által a közelmúltban is széles 
társadalmi összefüggésekben 
vizsgált fenyítőházi szabadság
vesztés-büntetés intézményének 
továbbélését mutatja be napjaink 
börtönpolitikájában. A szabad
ságvesztésre ítélés törvényi szor
galmazásával annak gyakorlatá
ban bekövetkezett változások, 
az időközben megváltozott in
dokok és eltolódott hangsúlyok 
mellett vázolja e továbbélés ká
ros hatásait a börtönök panopti
kumjellege, a börtönszubkultúra 
és a „prizonizációs tériszony” 
jelenségeinek fényében.

Az auburni hallgató-, illetve 
a philadelphiai magánrendszer 
összehasonlításával két, politi
kai pályáját egyaránt Borsodból 
indító államférfi, Eötvös József 
és Szemere Bertalan börtönökre 

vonatkozó nézeteit ismerteti Ruszoly József. Az elméletek 
elemzésekor kitér a fogvatartottak munkáltatására, minden
napjaira és a börtönök ideális felépítésére, elrendezésére 
vonatkozó elméletekre is.

Korsósné Delacasse Krisztina a királyi ügyészséget 
létrehozó 1871:33. törvénycikk által a királyi ügyészek 
hatáskörébe utalt, a törvényszéki börtönökre és a járásbí
róságok mellett működő fogházakra kiterjedő börtönfel
ügyeleti tevékenységet mutatja be. Kiemeli e tevékeny
ségnek máig is fennálló elemeit, hatásait, és hangsúlyozza, 
hogy a 19. század utolsó harmadától kezdve az ügyészi
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börtönfelügyelet gazdasági, igazgatási feladatokkal is ki
egészült. Ennek oka, hogy az új feladatokat egyszerűbb 
volt a jogalkotás során a börtönfelügyeletben egyébként is 
érintett szervre bízni.

Jogi kultúrtörténeti aspektusból közelíti meg a bün
tetés-végrehajtás témakörét N agy Janka Teodóra, aki az 
organizált társadalomban és az organikus mikroközössé
gekben betöltött különböző szerepek, a „fent” és „lent” 
kettősségét mutatja be a „faddi hóhér”, Bali Mihály ma
gyar királyi ítélet-végrehajtó életútján keresztül. Feltár
ja  annak okait, hogyan kerülhette el Bali Mihály hosszú 
pályafutása ellenére is a hóhérok korábban általánosnak 
tekinthető társadalmon kívüliségét.

A magyarországi végrehajtási adatok szemléltetésével 
a szovjet típusú diktatúrák büntetési rendszerét tárja az ol
vasó elé Horváth Attila , különös figyelmet fordítva a hi
vatalosan kiadott jogszabályok által nem rögzített szank
ciókra, a szabadságvesztés szabályozásának alakulására, 
és olyan egyedi büntetési nemekre, mint a javító-nevelő 
munka és a szigorított javító-nevelő munka.

A fogvatartottak alapvető jogai felől közelítve a témá
hoz, a börtönpasztoráció kérdéskörét elemzi Völgyesi Le
vente. Az intézmény történeti fejlődésének, nemzetközi és 
magyar jogi hátterének bemutatása mellett a szerző első
sorban a jelenségnek a prizonizációs hatás csökkentésé
ben, a fogvatartottak szociális képességeinek fenntartásá
ban játszott szerepét, felelősségét tárja az olvasó elé.

Lévay M iklós az Amerikai Egyesült Államok Legfel
sőbb Bíróságának egymásra épülő döntésein keresztül, az 
ellenvéleményeket és Kennedy bíró szerepét is ismertet
ve mutatja be azt a folyamatot, amelynek keretében a Bí
róság a jogalkotás mulasztását korrigálva a legsúlyosabb 
büntetési nemek tekintetében összhangba hozta az ameri
kai jogot a nemzetközi jog szabályaival, legalábbis a fia
talkorú elkövetőkre nézve.

Pap András László az Amerikai Egyesült Államok pél
dájáéi mutatja be a büntetés-végrehajtásban megjelenő 
diszpozitív rendészeti outsourcing, vagyis a civil szférá
nak a büntetés-végrehajtásba profitorientált módon törté
nő bevonása következtében felmerülő alkotmányjogi kér
déseket és e jelenség gazdasági hátterét.

3. További tanulmányok kapcsolódnak az ünnepelt által 
előszeretettel kutatott, szélesebb értelemben vett büntető
jog-történethez.

Blazovich László a Budai jogkönyv  rendelkezései alap
ján elemzi a város bírójának jogállását. A német jogra is 
kitekintő tanulmány a bírói személytől elvárt erények is
mertetése után kitér a bíró igazságszolgáltatási és igazga
tási feladataira, a bíróválasztás és leköszönés rituáléira, az 
összeférhetetlenség és jogorvoslat szabályozására, a bíró 
segédszemélyzetére és díjazására is.

A büntető anyagi jogi jogelvek, tulajdonképpen az 
anyagi büntetőjog-tudomány hazai megjelenését vizsgálja 
Balogh Elemér. Gyakorlati szempontok alapján indokolja 
e jelenség hiányát a középkorban, majd ismerteti a Tri- 
partitum és a Directio Methodica főként magánjogi, illet
ve büntető eljárásjogi szabályai között megbúvó büntető 
anyagi jogi normákat és jogelméleti fejtegetéseket.

Az 1843. évi büntetőkódex-javaslat előkészítési folya
mataival és a javaslat utóéletével kiegészítve mutatja be 
Barna Attila  a Deák Ferenc nevével fémjelzett tervezet 
politikai bűntettekre vonatkozó szakaszait és az ezekhez 
kapcsolódó vitákat, különvéleményeket. Az egyes delik- 
tumok mellett kitér a király kegyelmezési jogkörével és a 
politikai bűntettek miatt eljárni jogosult bírói szerv meg
határozásával kapcsolatos vitákra is.

Varga Norbert büntetőjog és állampolgársági jog kap
csolatát elemzi a Csemegi-kódex személyi és területi ha
tályán keresztül. Bemutatja, miként valósultak meg a fel
tétlen büntetőhatalom, a perszonalitás, a territorialitás, az 
állami önvédelem és az összetett elmélet elvei az Osztrák
Magyar Monarchia különleges területi és állampolgársági 
viszonyaiban, de kitér a területen kívüliség elvének érvé
nyesülésére is.

4. A z ünnepelt tiszteletére számos tanulmány dolgoz fe l  
magyar állam- és alkotmánytörténeti témát, e körbe so
rolva a sajtójog-történeti munkákat is.

Kisteleki Károly a magyar nemzetfelfogás alakulását 
mutatja be a középkortól egészen napainkig. Szemlélte
ti a politikai és a kulturális nemzetfelfogás különbségeit, 
ezek összefüggéseit az állampolgársági joggal, továb
bá azt, hogy a magyar nemzetfelfogás -  különösen a 19. 
századtól kezdve -  miként befolyásolta történelmünket, 
majd történelmünk mennyiben hatott vissza nemzetfel
fogásunkra.

Szabó István az 1920. évi nemzetgyűlési választásokon 
érvényben volt választási rendszert és a választójog szabá
lyait elemzi, az előzmények tekintetében egészen 1848-ig 
visszanyúlva. A vizsgálat fő szempontja az, hogy vajon a 
kormányzati hatalmat gyakorló politikai erők milyen mér
tékben próbálták kihasználni a választási földrajz kínálta 
lehetőségeket. E kérdésre a szerző a választási eredmé
nyekre alapozottan ad árnyalt választ.

A második világháborút követő kommunista tiszto
gatás és koncepciós perek előzményeit, előkészületeit és 
ennek nemzetközi környezetét, kapcsolódásait tárja az ol
vasó elé Zinner Tibor, bemutatva a vallásellenesség és a 
kémkedés miatti koholt vádak összefonódásait, amelyek 
végül a Rajk-perben és más koncepciós perekben csúcso
sodtak ki.

Az első „népfrontos” választás előzményeit, lefolyását, 
eredményét s következményeit mutatj a be Izsák Lajos, tu
lajdonképpen azt a folyamatot, amelyben Rákosi Mátyás 
a Magyar Dolgozók Pártja, illetőleg a Magyar Forradal
mi Népfront égisze alatt szisztematikusan elsorvasztotta a 
többpártrendszert, és létrehozta az állampárt-pártállam és 
a személyi kultusz rezsimjét.

A rendszerváltozás korának egyik fontos, máig sem 
érdektelen kérdését, a köztársasági elnök választásának 
szabályait elemzi Kukorelli István . Az 1989-es népszava
zás körülményei mellett bemutatja a jogi háttér alakulását 
egészen az Alaptörvény életbe lépéséig, majd pro és kont
ra érvek ütköztetésével a közvetlen választás mellett teszi 
le a voksát.

Az 1848-as és 1914-es sajtótörvények mentén mutatja 
be a magyar sajtószabályozás kezdeteit Révész T. M ihály .
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Kiemeli a sajtószabadságért folytatott harc 1848 előtti 
évtizedeinek jelentőségét, elemzi a kiegyezés utáni jogi 
környezetet, és objektív módon értékeli az 1914-es jog
szabály által hozott változtatásokat.

Gosztonyi Gergely a rádiózásról és televíziózásról szó
ló 1996. évi I. törvény megszületésének folyamatát és a 
rendszerváltást megelőző évekig visszanyúló előzményeit 
vizsgálja. Tanulmányának középpontjában a közszolgálati 
és kereskedelmi médiumok melletti harmadik utas meg
oldás, a nem kereskedelmi közösségi média megjelenésé
nek törvényi biztosítása áll.

5. Jelentős figyelmet fordítottak a kötet szerzői az európai 
alkotmány- és közjogtörténet kérdéskörére is.

Az európai alkotmánytörténet keretén belül a két világ
háború közötti Európa országainak népszavazási gyakor
latát vizsgálja Komáromi László. Németország és Észt
ország példáján mutatja be, miként szoríthatta háttérbe a 
francia típusú, felülről szervezett plebiszcitárius népsza
vazás az alulról jövő kezdeményezéseket, eszközül szol
gálva az autoriter hatalmi berendezkedés legitimálásához.

A svéd alkotmányfejlődés történetét elemzi Képes 
György, különös tekintettel az organikus törvényeket fel
váltó 1809. évi Alkotmány jellegére, megszületésének kö
rülményeire, a hatalmi pólusok változásaira, az alapjogok 
érvényesülésének alakulására, s olyan sajátos jogintézmé
nyek megjelenésére, mint az ombudsman vagy az alkot
mánymódosítás eljárási rendje.

A keletnémet kommunista hatalom összeomlásának fo
lyamatát, okait és katalizátorait elemzi Szigeti Magdolna. 
A társadalomban és a gazdaságban lejátszódó folyama
tok, illetve a Honecker által irányított központi politikai 
kommunikáció egyre nyilvánvalóbb ellentmondásossá
ga mellett kiemeli az NSZK, Gorbacsov és Magyaror
szág szerepét is az NDK politikai rendszerének bedőlé- 
sében, ami a német egység megteremtésének is alapvető 
feltétele volt.

6. Több tanulmány született az igazságszolgáltatás- és 
közigazgatás-történet, valamint igazgatáspolitika téma
körében is, különös figyelemmel a migrációs politika kér
déskörére.

A jogintézmény jelentőségét hangsúlyozva és elméleti 
alapjait rögzítve mutatja be Varga István a választottbírás
kodás hazai történetének főbb töréspontjait, az anyagi ren
delkezési jog középpontba állításán és ennek feloldásán, 
a német hatások érvényesülésén, a választottbíráskodás 
mind szélesebb körű alkalmazhatóvá válásán, majd elsor
vasztásán és feltámasztásán, az UNCITRAL modelltörvé- 
nyének átültetésén át a közelmúltban született megszorító 
szabályozásig.

Ma is aktuális problémát elemez Máthé Gábor, amikor 
a polgári korszak szociális igazgatását, a szociálpolitiká
nak a válságkezelésben betöltött szerepét vizsgálja. Köz
gazdaság-tudományi felütés után a szociálpolitika struktu
rális átalakulását, a passzív támogatás, segélyezés helyett 
a produktív szociálpolitika megteremtésének lépéseit mu
tatja be, részletezve az Országos Nép- és Családvédelmi 
Alap működtetését.
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A közigazgatási bíráskodás magyarországi bevezeté
sének előzményeit, nehézségeit, indokait mutatja be Stipta 
István. A közigazgatási jogorvoslatok terén kezdetben von 
Stein elveit valló Tisza Kálmán és a Gneist álláspontját ak
ceptáló Gruber Lajos nézeteinek ütköztetése után a korabeli 
közigazgatási jogorvoslati fórumrendszert mutatja be a ha
táskörrel rendelkező miniszterek szerinti bontásban.

Pálvölgyi Balázs az első világháborút megelőző idő
szakban a magyar kormányzat által az Amerikai Egyesült 
Államokba irányuló kivándorlás kérdésében képviselt 
migrációs politikát, és az ennek keretében indított közve
tett állami beruházás, a New York-i Magyar Menház ka
landos sorsát mutatja be az alapítástól az ellenséges va
gyonná nyilvánításon át a befektetett vagyonnak a magyar 
állampénztár részére történő visszaköveteléséig.

A migráció speciális, kifejezetten a második világhá
ború lezárásához kapcsolódó formáját, a németek kollek
tív bűnösségen alapuló kitelepítését elemzi Frey Dóra. 
A nemzetközi szerződésnek nem minősülő potsdami záró
nyilatkozat és a „kollektív bűnösség” kifejezést gondosan 
kerülő fél tucat hazai jogforrás fényében vizsgálja a ki
telepítés koncepciójának alakulását, a magyar kormányzat 
szerepét és felelősségét.

7. A közjogi témák közül kiemelhető az intézménytörténeti 
írások csoportja, valamint egyik jeles közjogászunk szak
mai életútjának bemutatása.

A nagyszebeni jogakadémia megalapításának a magyar 
szakirodalomban elhanyagolt témáját dolgozza fel P. Szabó 
Béla. A korabeli források alapján bemutatja az intézmény 
létrehozását igazoló indokokat, az eljárás főbb szakaszait, 
a szervezetre, működésre és az oktatandó tananyagra vo
natkozó terveket, valamint az eljárás során a hatalom által 
támasztott további feltételeket, követelményeket.

A pozsonyi ítélőtábla felállításának indokait, körülmé
nyeit, az előkészületi munkákat, az új intézmény helyi 
fogadtatását, az ezzel kapcsolatos nagyszabású várakozá
sokat és az alapítási ünnepség emelkedett hangulatú pil
lanatait mutatja be Antal Tamás. Az ítélőtábla székhelye 
kiválasztásának indokainál a város központi szerepe és 
történelmi múltja mellett említést tesz arról is, hogy Szi
lágyi Dezső igazságügyi miniszter pozsonyi kötődése 
mennyiben játszhatott szerepet a döntésben.

A magyar közjogtudós, Molnár Kálmán életútjának 
utolsó nagyobb, budapesti szakaszát mutatja be Schweit- 
zer Gábor, széles körben merítve a professzor személyes 
visszaemlékezéseiből. A jogtörténet iránt is fogékony 
közjogász főbb kutatási területeinek felvillantása mellett 
a szerző végigkíséri Molnár Kálmán utolsó éveinek leg
fontosabb eseményeit az MTA levelező tagságának és a 
tanszékvezetői címnek elnyerésétől az egyetemről és az 
akadémiáról történt dicstelen eltávolításán át egészen ké
sei házaséletének nehézségeiig.

8. Számos tanulmány született a magánjogtörténet terüle
tén is, jellemzően érdekes és szerteágazó jogesetekre fel
fűzve az elemzéseket.

Esterházy Pál nádor két házasságkötésének körülmé
nyeit, nehézségeit és indokait tárja az olvasó elé Peres



Jog
löíténeti sze m le '— /

Zsuzsanna, rámutatva a nádor előtt álló atyai példára, a két 
házasság, a két feleséggel való viszony különbözőségeire 
és a többszöri gyermekáldás ellenére meghiúsult célkitű
zésre, arra, hogy kevéssel a nádor halála után vagyona és 
a hercegi rang fiúági leszármazók hiányában oldalági ro
konára szálltak. A jogi kultúrtörténeti aspektusokat is hor
dozó tanulmány adalékokkal szolgál az oldalági rokonok 
közötti házasságkötés jogi hátteréhez is.

Homoki-Nagy M ária  az osztatlan jószág vagyonmeg
osztásának (osztályának) szabályait mutatja be az 1852- 
ben elhunyt Draskovits József örököseinek osztályos pe
rén keresztül. A dologi és öröklési jogi háttér ismertetése 
mellett részletesen végigvezeti a példaként választott jog
eseten az eljárási szabályokat, a leltárazás, bizonyítás és 
az adott korban alkalmazandó jog kérdéseit.

Herger Csabáné egy évtizedeken át húzódó baranyai 
jogeseten keresztül mutatja be a 19. századi házassági 
vagyonjog egyes szegmenseit. A tanulmányban közölt 
vőrendelő okirat, valamint az elemzett osztályos per, fel
lebbezés, osztályos egyezség, végül a hagyatéki per jól 
szemléltetik a jogi szabályozás és az ehhez igazodó bírói 
gyakorlat, illetőleg az előbbieket helyenként figyelmen kí
vül hagyó házastársi gyakorlat különbözőségeit: házassá
gi vagyonjogi értelemben a nők helyzete ugyan kedvező, 
jogaikat azonban sok esetben nem képesek ténylegesen 
érvényesíteni.

Koncz Ibolya Katalin a polgári Magyarország jog
eseteiből válogatva a házasság vétkességi alapon történt 
felbontása után a vétlen nő által érvényesíthető végleges 
nőtartás iránti igény kérdéskörét vizsgálja. Hangsúlyozza, 
hogy ilyen igénnyel főszabályként a házassági bontóper
ben lehetett élni, de bemutatja a vétlen nő számára ked
vező kivételszabályokat is, és felsorolja azokat az esete
ket, amikor a végleges nőtartás a nő halála előtt szűnhetett 
meg.

9. A z ünnepelt jogon kívüli társadalomtudományok iránti 
nyitottsága előtt is tisztelegnek azok a tanulmányok, me
lyek a jogelm élet társtudományainak erőteljes alkalmazá
sával íródtak.

Kajtár István a tengeri háborúk jogtörténetének fontos 
szeletét, az i. e. 5. század görög tengeri háborúit mutatja 
be a hybrisz és moira, vagyis egy személy vagy csoport 
bűncselekmény-jellegű nagyravágyása és a végzetsze
rű bűnhődés jelenségén keresztül. A jogi kultúrtörténeti 
elemekkel átszőtt elemzés Xerxész hybriszétől indítva, 
Athén felemelkedésén át, a birodalmi szerepre törő görög 
polisz hybriszével és annak sorsszerű büntetésével, Athén 
bukásával zárul.

K arácsony András az emigrációba kényszerült II. 
Rákóczi Ferenc visszaemlékezései alapján vizsgálja a 
fejedelem politikai teológiáját, azt, hogy miként véle
kedett Rákóczi saját politikai cselekedeteiről vallásos
sága tükrében, miként helyezte mérlegre az Istennek és 
a népnek való megfelelés szükségét, és miben fedezte 
fel saját bukásának okát. A témaválasztás oka, miként a 
szerző is bevallja, az, hogy a politikai teológia új néző
pontjával egészítse ki az ünnepelt által is vizsgált Rá- 
kóczi-témát.

Földi András a római kultúrában alapvető értéknek mi
nősülő auctoritas jelenségét vizsgálja a jogi, politikai és 
erkölcsi szférában. A fogalom kialakulásának ismertetése 
mellett a rómaiak tekintélytisztelő mentalitásából levezet
ve indokolja, miért éppen e társadalom hagyta örökül az 
auctoritas értékét az utókornak. Részletesen bemutatja a 
szenátus és Augustus tekintélyének egyes aspektusait, de 
az auctoritas egyéb értelmezéseire is kitér.

A kontinentális jogrendszerek jogászképzése más tár
sadalomtudományok és a kritikai szemlélet felé történő 
nyitásának szükségességét fejti ki Fleck Zoltán, hangsú
lyozva a modern, környezete felé nyitott, a jogot nem csu
pán önmagában szemlélő jogászok kinevelése iránti tár
sadalmi igényt. Vázol azonban néhány körülményt, ami e 
folyamatot lassíthatja, mint a gazdasági válság vagy a jog 
nemzeti fragmentáltsága.

10. Legvégül szabad legyen egy, a kötettel kapcsolatos 
személyes gondolatot megosztanom az olvasóval. A jog
történet iránt érdeklődő fiatal jogászoknak olykor felte
szik a kérdést: „Miért éppen a jogtörténet?” És valóban, 
jogászi, mitöbb, sajnos egyetemi körökben is hallani halk 
(vagy kevésbé halk) megjegyzéseket, félmondatokat, mi
szerint „ott van az a néhány ember, a jogtörténeti tanszé
ken, akiket senki nem ért igazán, akikről senki nem tudja, 
mivel is foglalkoznak, miért vannak ott”.

Most, egy különös alkalomból e jogtörténészek az or
szág különböző pontjairól, a jogi karok történeti tanszéke
iről összefogtak, hogy kollégájukat, pályatársukat e jeles 
évforduló alkalmából együtt köszöntsék. Az összefogás 
eredménye pedig egy impozáns kötet, amely nem üres 
gesztus vagy öncélú publikációk tára, hanem egy szakma 
közös hangja, erős életjele. E közös hangon kívánnak a 
kötet szerzői -  és e sorok szerzője -  további eredményes 
munkát, ehhez kitartást és jó egészséget Mezey Barna 
professzornak.

László Balázs
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