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érdeklődésre. Viszont a régió – közös történelménél fog-
va – számos hasonló jogintézménnyel és jogi vívmánnyal 
rendelkezik, amelyek bemutatására európai és világvi-
szonylatban is szükség lenne. Hogy csak egy közeli ke-
rek évfordulóra utaljak: a magyar Aranybulla önmagában 
még a 800. évforduló kapcsán sem vált ki érdeklődést, 
viszont mint a központtól távoli térségekben zajló párhu-
zamos folyamat (amely a régión belül történetesen Ma-
gyarországon került kiadásra), már nagyobb jelentőség-
gel bír, hiszen – tág értelemben – a szabadságjogok egyik 
legkorábbi deklarációjáról van szó. Hasonló a helyzet a 
vallásszabadság korai, közép-európai jogszabályba fogla-
lásával. Végül felmerül az a kérdés is, hogy vajon a régió 
északi és középső részén kialakult államalakulatok jogi 
kultúrája hatással volt-e a déli – balkáni – államok jog-
fejlődésére is? Ha igen, milyen mértékben és területeken? 

A közép-európai régióval kapcsolatos kérdéseket és témá-
kat hosszan lehetne sorolni. 

Vagyis a közép-európai jogtörténész szemével néz-
ve szükség lenne egy nyelvi, etnikai, kisállami kerete-
ken felülemelkedő olyan tanulmánykötet összeállítására, 
amely e birodalmak határvidékén létező kultúrák és álla-
mok közös jogi örökségének feltárására és bemutatására 
koncentrál. Természetesen egy ilyen kötet nem oldaná 
meg valamennyi, évszázadok óta felgyülemlett problé-
mánkat, de azok kibeszélése felé tett hatalmas lépést je-
lenthetne.

Edward Cavanagh tanulmánykötete tehát nemcsak új 
eredményeket tartalmazó, izgalmas munka, hanem – a 
közép-európai, jogtörténettel foglalkozó kutatók számára 
– gondolatébresztő olvasmány is, amelyből számos ötletet 
meríthetünk.

R end és lélek? Mintha egymást kizáró fogalmak len-
nének. Jóllehet a rendfenntartás az állam feladata, 
amelyet lelkiismeretesen kell ellátnia, a lélek mégis 

inkább szellemi szubsztanciája az élő entitásoknak. Az ál-
lam továbbá nem természetes, hanem jogi személy, mi-
vel személyisége csak mesterséges konstrukció – a jogi 
gondolkodás fejlődésének eredménye –, hiszen nincsenek 
érzelmei, miközben jogok és kötelezettségek alanya, tehát 
jogi személy lehet. A modern kor történetében az állam 
és a nemzet fogalma szorosan összefonódott. Így számos 
esetben ugyanannak a jelenségnek, nyers meghatározás-
ban a politikai jogokkal rendelkező népnek az institucio-
nalista (az állam) vagy a szellemi-érzelmi oldalról való 
megközelítését (a nemzet) jelenti.

Drócsa Izabella jelölt ennek a kettősségnek a büntetőjogi 
megvilágítását tűzte célul a két világháború közti Magyar-
ország viszonylatában. Értekezésének címe Rendtörvények 
a két világháború között, különös tekintettel az állami és 
társadalmi rend hatályosabb védelméről szóló 1921. évi III. 
törvény anyagi és eljárásjogi elemzésére a Budapesti Ki-
rályi Törvényszéken kialakult bírói gyakorlaton keresztül, 
témavezetője Horváth Attila egyetemi tanár, alkotmány-
bíró volt. A nyilvános vitára 2021. március 18-án délután 
került sor a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. A vita a 
járványhelyzet miatt online formában zajlott.

A jelölt először online prezentáció keretében röviden 
ismertette téziseit, majd az opponensek, Barna Attila tan-
székvezető, egyetemi docens (SZE) és Tóth J. Zoltán 
egyetemi docens (KRE) kiemelték a dolgozat hiánypótló 
jellegét, a sokrétű módszertanát, ezek közül is a dogma-
tikai elemzést, a normatörténeti leírást, a normák hatá-
lyosulásának jogszociológiai bemutatását és a jogössze-
hasonlítást is, mindamellett, hogy a jelölt önálló, értékelő 
megállapításokat is végez, és nem veszik el a módszerek 
sűrűjében. A dogmatikai módszer iránti érzék és alaposság 
dicsérete a vitán is előkerült, különösen annak fényében, 
hogy a jelölt több további, a dogmatikát is érintő kérdé-
seket kapott, amelyet körültekintően megválaszolt, állás-

pontját megvédte. A vitán a hozzászólók kiemelték a mű 
interdiszciplinaritását, és azt, hogy politikatörténeti, társa-
dalomtörténeti szempontjai révén a Horthy-korszak meg-
ítélését is új keretekbe helyezi.

Hogy a dogmatika a feltárt hatalmas mértékű levéltári 
forrás és a történeti szakirodalom mélységi áttekintése mel-
lett mennyire lényegbevágó a disszertációban azt a követ-
kező felsorolás is jelzi. Így az értekezésben megtalálható 
az államellenes bűncselekmény,1 államfelforgatás, nemzet-
rágalmazás,2 államrend és köztársaság védelme, állami és 
társadalmi rend védelme,3 politikai bűncselekmény, nép-
köztársasági államforma megdöntésére irányuló bűncselek-
mény, királysértés, királyság intézményének megdöntése,4 
izgatás, politikai elítélt fogalmak mellett a vita során meg-
alkotott Magyarország törvényeken alapuló alkotmányos 
rendjének fogalma a törvényes/alkotmányos rend helyett. 
A jelölt az alábbi fogalmakat korhűen, az adott kontextusba 
illesztve használta. Ugyanakkor nemcsak a dogmatikai kü-
lönbségek, a bírói gyakorlat esetleges eltérései, az interpre-
tációk és ebből fakadóan a jogi minősítések különbözőségei, 
hanem a kor közjog- és büntetőjog-tudományának az eltérő 
mélységű elemzései, megközelítései is gondot okoztak. Ez 
a kortársak által keltett inkoherencia vezetett a törvényes/
alkotmányos rend fogalompár – amely korántsem szinoni-
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ma – dogmatikai tisztázásának követelményéhez, amelyből 
a törvényeken alapuló alkotmányos rend fogalma, illetve a 
rendtörvény mint jogforrásilag külön nem nevesített, a tu-
domány és a közírók által azonban használt, a disszerens ál-
tal pedig funkciója, jellege, célja miatt egyértelműen termi-
nus technicusnak minősített fogalom5 megszületett. A jelölt 
az alábbi fogalmakat megvizsgálva a hivatkozottakon kívül 
természetesen számos külön résztanulmányt is jegyzett, így 

az értekezésben felmerült fogalmakat, eltérő módszereket a 
már megszerzett tapasztalat birtokában erős kézzel tartotta 
egyben.

Végül a tartalmas és részletes hozzászólások és a vi-
szontválasz után a bíráló bizottság javasolta az Egyetemi 
Doktori Tanácsnak, hogy summa cum laude minősítés-
sel ítélje oda a fokozatot a jelölt számára, amelyhez mi is 
szívből gratulálunk!
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• 2021. március 29-én  tartotta habilitációs előadásait 
Varga Norbert egyetemi docens (SZTE ÁJTK, Ma-
gyar Jogtörténeti Tanszék). Tantermi előadásának címe 
A kötött bizonyítási rendszer a rendi korban volt, míg a 
tudományos előadást A kartellfelügyeleti szervek műkö-
dése az 1931:XX. tc. alapján témakörben tartotta.

• 2021. április 8-án  a Kúria online konferencia keretében 
ünnepelte meg az 1848/1849. évi szabadságharc leverését 
követő önkényuralom megszűnéséhez, a kiegyezéshez 
vezető út első lépéseként 1861. április 3-án a Habsburg 
abszolutizmus bíróságainak megszűnt joghatósága követ-
keztében helyreállt önálló magyar igazságszolgáltatást.
A magyar igazságügyi szervezet újraindulásának 160. 
évfordulójára emlékezett köszöntő beszédében Varga Zs. 
András, a Kúria elnöke és Varga Judit igazságügyi mi-
niszter. A konferencián előadást tartott Szabó István tan-
székvezető egyetemi tanár, dékán (PPKE JÁK), Zinner 
Tibor ny. egyetemi tanár, Bódiné Beliznai Kinga egyete-
mi docens (ELTE ÁJK) és Patyi András, a Kúria elnök-
helyettese.

• 2021. április 12–15-én  került megrendezésre a Debre-
ceni Egyetem szervezésében a XXXV. Országos Tudo-

mányos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi 
Szekciója.
A Magyar alkotmánytörténeti (közjogtörténeti) tagozat 
díjazottjai: I. helyezett Schlachta Boglárka Lilla (KRE 
ÁJK): Fejezetek a bírói hivatás történetéből 1890–
1938. Témavezető: Stipta István egyetemi tanár (KRE 
ÁJK); II. helyezett Sallai Balázs (DE ÁJK): A törvény-
hatósági tisztségviselők fegyelmi felelőssége, különös 
tekintettel a debreceni joggyakorlatra 1870–1944. Té-
mavezető: Papp László egyetemi adjunktus (DE ÁJK); 
II. helyezett Papp István Csaba (SZTE ÁJTK): A köz-
ségek feletti felügyeleti jog gyakorlása Csanád várme-
gyében a dualizmus időszakában, 1886–1900. Téma-
vezető: Varga Norbert egyetemi docens (SZTE ÁJTK); 
különdíj Győri Ágoston (DE ÁJK): A Debreceni Refor-
mátus Kollégium Iskolai Törvényszékeinek működése, 
különös tekintettel az 1836-os szabályozásra. Témave-
zető: Papp László egyetemi adjunktus (DE ÁJK); kü-
löndíj Siska Péter (PTE ÁJK): Fegyverek a középkori 
igazságszolgáltatásban. Témavezető: Béli Gábor tan-
székvezető, habil. egyetemi docens (PTE ÁJK).
A Magyar jogtörténeti tagozat díjazottjai: I. helyezett 
Joó László Ádám (DE ÁJK): Egy tollvonással átültetve. 
A visszatért keleti és erdélyi országrészek magánjoga. 
Témavezető: Balogh Judit habil. egyetemi docens (DE 
ÁJK); II. helyezett Kún Hanga Cecília (ELTE ÁJK): Il-
lésházy István hűtlenségi perének jogi és történeti kon-
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textusa. Témavezető: Képessy Imre egyetemi tanárse-
géd (ELTE ÁJK) – Horváth Attila egyetemi magántanár 
(ELTE ÁJK); III. helyezett Barta János (NKE ÁNTK): 
Gróf Zichy Ödön a rögtönítélő bíróság előtt, 1848. szep-
tember 30. Témavezető: Barna Attila egyetemi docens 
(NKE ÁNTK) – Hermann Róbert egyetemi tanár (NKE 
ÁNTK); különdíj Pap Péter (ELTE ÁJK): A bírósági 
végrehajtás során tapasztalható jogalkalmazási hibák 
Tolna vármegyében az 1920-as években. Témavezető: 
Képessy Imre egyetemi tanársegéd (ELTE ÁJK).

• 2021. április 21-én  az MTA–ELTE Jogtörténeti Kuta-
tócsoport (ELKH) és az MTA IX. Gazdaság- és Jog-
tudományok Osztálya Jogtörténeti Albizottsága szerve-
zésében tudományos konferenciára került sor Az állami 
szegényügyi igazgatás alapjaitól a szociális közigazga-
tás komplex értelmezéséig. Megújuló törekvések – to-
vábbélő tradíciók a dualizmus korában és a két világ-
háború között címmel.
A konferenciát Mezey Barna tanszékvezető egyetemi ta-
nár, az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH) 
vezetője, Stipta István egyetemi tanár (KRE ÁJK), az 
MTA Jogtörténeti Albizottságának elnöke és Nagy Jan-
ka Teodóra tanszékvezető egyetemi tanár (PTE KPVK) 
nyitotta meg. Az elhangzott előadások: Homoki-Nagy 
Mária tanszékvezető egyetemi tanár (SZTE ÁJTK): Ár-
vaszékek működése a dualizmus korában; Mezey Barna: 
A munkaethosz és a szegényrendészet kriminalizálódása; 
Cora Zoltán egyetemi adjunktus (SZTE BTK): A kom-
munális szociálpolitikától az állami társadalombiztosítá-
sig: szociális jogok, modernizáció és „szociális kérdés” 
a dualizmus időszakában; Deáky Zita egyetemi docens 
(ELTE BTK): A gyermekmunka szabályozásának fo-
lyamata a történeti néprajz nézőpontjából a dualizmus 
korában; Megyeri-Pálffi   Zoltán tudományos munkatárs 
(MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport ELKH): Sze-
gényügyi hivatalok az épített jog világának tükrében; 
Stipta István: Adalék a Horthy-korszak szociális igaz-
gatásának történetéhez: az Egri Norma; Koi Gyula tu-
dományos munkatárs (Társadalomtudományi Központ, 
Jogtudományi Intézet): Út a hazai szegényügyi igazga-
tástól a honi szociális igazgatásig: a magyar közigazga-
tás-tudomány művelőinek nézetei a Polizeiwissenschaft 
időszakától a Magyary-iskola koráig; Szépvölgyi Enikő 
PhD-hallgató (SZE Állam- és Jogtudományi Dokto-
ri Iskola): A hadiárvákra vonatkozó jogi szabályozás a 
két világháború között; Varga István egyetemi adjunk-
tus (PTE KPVK): Informális szolidaritás vs. formális 
szolidaritási norma: a törvénytelen gyermekek tartásá-
ra vonatkozó ítélkezési gyakorlat szociális aspektusai 
(1927–1938); Nagy Janka Teodóra: Folyamatosság és 
megszakítottság a magyar szociális közigazgatás-törté-
netben Csizmadia Andor és a produktív szociálpolitika 
öröksége.

• 2021. május 5-én  a Magyar Tudományos Akadémia 
IX. Osztály Jogtörténeti Albizottsága elnöknek három-
évi időtartamra Mezey Barna tanszékvezető egyetemi 
tanárt (ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tan-

szék), alelnöknek pedig Homoki-Nagy Mária tanszékve-
zető egyetemi tanárt (SZTE ÁJTK Magyar Jogtörténeti 
Tanszék) választotta meg. A titkári feladatokat Goszto-
nyi Gergely egyetemi adjunktus (ELTE ÁJK Magyar 
Állam- és Jogtörténeti Tanszék) látja el 2024-ig.

• 2021. május 12-én  az MTA–ELTE Jogtörténeti Kuta-
tócsoport (ELKH) szervezésében tudományos konfe-
renciára (online) került sor Az épített jog szuverenitása 
címmel.
A konferenciát Mezey Barna tanszékvezető egyete-
mi tanár, az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport 
(ELKH) vezetője és Megyeri-Pálffi   Zoltán tudományos 
munkatárs (MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport 
ELKH), a konferencia szakmai programjának szerve-
zője nyitotta meg.
A konferencián elhangzott előadások: Megyeri-Pálffi   
Zoltán: A hatalom architektúrája; Balogh Judit habil. 
egyetemi docens (DE ÁJK): A polgári korszak bíró-
ságainak megszervezése; Marótzy Katalin egyetemi 
docens (BME ÉPK Építészettörténeti és Műemléki 
Tanszék): Historizálás és historizmus – Az építészeti 
mintakövetés variációi; Székely Márton műemlékvé-
delmi szakértő (MCC): Igazságügyi épületek tervpá-
lyázatai Magyarországon 1903 és 1916 között; Bódiné 
Beliznai Kinga egyetemi docens (ELTE ÁJK): A bí-
rósági épületek állatdíszei. Az állatábrázolások és az 
igazságszolgáltatás kapcsolata; Beke-Martos Judit tu-
dományos munkatárs (MTA–ELTE Jogtörténeti Kuta-
tócsoport ELKH): „Ezen monumentális templom…” 
Az USA legfelsőbb bíróságának épülete; Domanicz-
ky Endre vezető kutató (Mádl Ferenc Összehasonlító 
Jogi Intézet): Az épített jog szuverenitása az óceániai 
államokban, különös tekintettel Ausztráliára; Mezey 
Barna: Építészeti kérdések az 1843. évi börtönügyi ja-
vaslatokban; Heil Kristóf Mihály tudományos segéd-
munkatárs (MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport 
ELKH): Infrastruktúrafejlesztés a közteherviselésért. 
Adalékok a reformkori úthálózat fejlesztéséhez; Brun-
ner Attila művészettörténész, levéltáros (BFL): Köz-
ségháza-építészet a dualizmus korában; Völgyesi Le-
vente habil. egyetemi docens (PPKE JÁK): Idegen 
jogrendszerek hatása a magyar épített környezet védel-
mének jogszabályi és intézményi hátterére.

• 2021. május 31-én  eredményesen védte meg A magyar 
kormány szerkezetének változásai és működése egyes 
aspektusai Magyarországon 1848 és 1944 között című 
doktori értekezését Bathó Gábor egyetemi tanársegéd 
(NKE ÁNTK) a PPKE JÁK Állam- és Jogtudományi 
Doktori Iskolája által szervezett nyilvános vita kere-
tében. A doktorjelölt témavezetője Horváth Attila tan-
székvezető egyetemi tanár (NKE ÁNTK) volt. A bíráló-
bizottság elnöke Szabó István tanszékvezető egyetemi 
tanár (PPKE JÁK), tagjai mint hivatalos bírálók Révész 
T. Mihály c. egyetemi tanár (SZE ÁJK) és Stipta István 
tanszékvezető egyetemi tanár (KRE ÁJK), tagjai Má thé 
Gábor prof. emeritus (NKE ÁNTK) és Mezey Barna 
tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK) voltak.


