
szerre két könyvhöz is hozzájutottak. Egyrészt egy kiváló 
történeti munkát tartanak a kezükben, amely a dualizmus 
kora államszervezetének egy kevéssé ismert részletét hoz
za közelebb, másrészt pedig mintha a XXI. század ma
gyar közegészségügyi reformterveinek eleddig hiányzó,
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történeti felvezetése készült volna el, amelynek ismerete 
napjaink egészségügyi rendszerének megértéséhez nélkü
lözhetetlen.

D o m a n ic z k y  E n d r e

J e g y z e t e k __________________________________________________

1 Csak két példával illusztrálva: sem a Bókay-dinasztia -  amelynek 
egyik tagja, a pestszentlőrinci Bókay Árpád néhány évvel ezelőtt ki
adott emlékiratai ennek az időszaknak a csupán a belső szemlélő 
által ismert összefüggéseit is feltárják - ,  sem a Délvidék szakértője
ként ismertté vált Thim József orvosi tárgyú írásai nem kerülték el a 
figyelmét, ennélfogva könyve nem csupán szakkönyvként használ

ható, de kultúr-, illetve társadalomtörténeti kutatásokhoz is jól hasz
nosítható.

2 Az esetjog részletes, a jelenkori szakmai gyakorlatot is alakítani ké
pes feldolgozásának másik példájára lásd bővebben Domaniczky 
Endre: A  konzuli munka jogtörténeti gyökereiről. Varga Norbert 
könyvéről. Külügyi Szemle, 2017. 3. sz. 156-161. p.
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• 2 0 1 9 . f e b r u á r  7 -é n  a Széchenyi István Egyetem Deák 
Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara, a Győri Ítélő
tábla és az Országos Bírósági Hivatal szervezésében 
került sor „Az emlékezés erejével...” című bíróságtör
téneti kiállítás- és konferencia-körút győri tanácskozá
sára.
Széplaki László ítélőtáblai elnök és Handó Tünde, az 
Országos Bírósági Hivatal elnökének köszöntő szavait 
követően Lévayné Fazekas Judit, a Deák Ferenc Ál
lam- és Jogtudományi Kar dékánja megnyitó beszédé
ben hangsúlyozta, hogy „azon munkálkodom, hogy a 
győri jogászképzésben a több évszázadra visszanyúló 
jogakadémiai hagyományok, Deák Ferenc öröksége, 
a deáki értékek tovább éljenek, és a hagyományokhoz 
hűen erős, és színvonalas jogi képzés legyen Győr
ben”. Kiemelte, hogy az 1776-ban alapított Győri Ki
rályi Jogakadémia hagyományait, értékeit követve a 
kar „küldetése csak a régió jogász hivatásrendjeivel, 
különösen az igazságszolgáltatás letéteményeseivel, 
bíróságokkal, ügyészségekkel, ügyvédi és közjegyzői 
kamarákkal összefogva vezethet eredményre”.
A konferencia nyitóelőadását „A polgári peres eljárás 
kodifikációjának első fejezete -  Az oktrojált normától 
a kodifikációig” Mezey Barna, az Eötvös Loránd Tu
dományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Ma
gyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének tanszékveze
tő egyetemi tanára tartotta. A polgári perrendtartásról 
szóló 1868. évi LIV tc. alapelveit és rendszerét Barna 
Attila, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Ál
lam- és Jogtudományi Kara Jogtörténeti Tanszékének 
tanszékvezető egyetemi docense tekintette át, Meny- 
hárdAttila, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ál
lam- és Jogtudományi Karának dékánja pedig a bíró 
igazságszolgáltatásban betöltött szerepéről beszélt.

Lotz Marianne, a Győri Törvényszék kollégiumve
zetője Sólyom Andor (1866-1936) ítélőtáblai elnök 
életútjával, Némethné Szent-Gály Edit, a Veszprémi 
Törvényszék elnöke a Veszprémi Királyi Törvény
szék működésének történetével, Csorba Zsolt Ödön, 
a Tatabányai Törvényszék elnöke és Grőber Krisztián 
bíró a Komárom-Esztergom-Megyei Bíróságok múlt
jával, Baráth Attila, a Körmendi Járásbíróság elnöke 
a Szombathelyi Törvényszék „békében és háborúban” 
való ügyvitelével, míg Gothárdi Enikő, a Székesfehér
vári Törvényszék bírója a Székesfehérvári Törvény
szék 135 éves történetével ismertette meg az érdeklő
dőket.

• 2 0 1 9 . f e b r u á r  1 2 -é n  az Eötvös Loránd Tudomány
egyetem Állam- és Jogtudományi Kara adott otthont a 
magyar büntetés-végrehajtási szervezet Szent Adorján 
Millenniumi Emlékév nyitó rendezvényének. Az „Ezer 
év hazánk és szakmánk történetében” című tudomá
nyos konferencián előadást tartott többek között Mezey 
Barna, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Kara Magyar Állam- és Jogtörténeti 
Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára (Ezer év 
fordulópontjai a hazai börtönügy történetében), Lő- 
rincz József ny. bv. dandártábornok, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara 
Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tan
szék címzetes egyetemi tanára (Börtönügy a XX. szá
zadban), valamint Estók József ny. bv. dandártábornok, 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudomá
nyi Karának címzetes egyetemi docense (A börtönügy 
szervezetrendszerének kialakulása és fejlődése a XIX. 
században).

• 2 0 1 9 .  m á r c i u s  2 7 - é n  a Nemzeti Közszolgálati Egye
tem Államtudományi és Közigazgatási Kar Magyar 
Állam- és Jogtörténeti Intézete kerekasztal-beszél- 
getést szervezett a Habsburg-Lotharingiai-ház fő
hercegével, Habsburg Györggyel. Az esemény során
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Habsburg Györgyöt Szabó Mátyás, az intézet tanár
segédje kérdezte, majd a rendezvény végén az egye
tem oktatói, hallgatói és vendégei is feltehették kérdé
seiket. A beszélgetés során a résztvevők értekeztek a 
Habsburg-dinasztia történetéről, a birodalmi eszméről

(Reichsidee), az Osztrák-Magyar Monarchiáról, a ka
tolikus vallás szerepéről, Habsburg György különböző 
tisztségeiről, megbízatásairól és tapasztalatairól, vala
mint az Európai Unió és benne Magyarország jövőbeli 
kihívásairól.

A Gondolat Kiadó könyvajánlata

KUKORELLI ISTVÁN

Hány éves az Alaptörvény?
A régi-új kérdése az Alaptörvényben

A tematikus tanulmánykötet a Hány éves az Alaptörvény? címet viseli és ez a címadó tanulmánya is. A Hanyas 
vagy? kérdése nem ismeretlen a köz-és magánbeszélgetéseinkben, s különös jelentősége van a számoknak a több 
szempontból sajátos, megszakításokkal, rendszerváltásokkal tarkított magyar alkotmánytörténetben is.
A könyv két fejezetből áll, az elsőben az elvibb, alkotmányjogi írások találhatók, a második történetibb és talán 
személyesebb hangvételű.

A könyv alkotmánytörténetileg lényegében és nagyvonalakban a 20. század közepétől 2016-ig nyomon kíséri 
a magyar állam és alkotmány történetét. Központi témája az 1989-90-es alkotmányos rendszerváltozás. Sike

res volt-e alkotmányjogi értelemben a rendszerváltozás, vagy 
itt kell keresni az ősbűn forrását? Annus mirabilisként, vagy 
annus miserabilisként vonul be a történelembe ez a két év, ami 
alatt több történt, mint a megelőző negyven évben összesen.

Miután a szerző résztvevője volt az alkotmányos rendszer
változás folyamatainak, ezért néhány személyesebb hangú 
visszaemlékezés, interjú is található a kötetben (Népfrontátvo
nulás, emlékeim a taxisblokádról, Szárszó). Ezeket nem vin
ném magammal.
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