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VÉDŐBORÍTÓ

Ünnepi Különszám a 70 éves

KUKORELLI ISTVÁN
Tiszteletére

„MAGÁT MUNKÁBAN SZOLGÁNAK…” 

Alkotmány, állampolgársági törvény, alkotmánybíráskodás, emberi 
méltóság és szabadság eszméje, felelős értelmiségi, Bibó István, 
a rendszerváltás Magyarországon, bencés értékrend, erkölcsi tiszta-
ság eszménye… és még hosszan sorolhatnánk azokat a fogalmakat, 
amelyek Kukorelli István nevével összefüggésben felidéződhetnek 
bennünk. A fenti fogalmak mind megegyeznek azokkal a témákkal 
is, amelyek a Jog–Állam–Politika 2022-es, a 70 éves Kukorelli István 
tiszteletére megjelenő ünnepi különszámában közlésre kerülnek. 
A kötettel a tanár, az államfér�i, a kolléga, a barát és nem utolsósor-
ban a példakép előtt kívánunk tisztelegni. Ahogy Kukorelli Istvántól 
tanultuk, a „Magát munkában szolgának…” szellemiségben állítot-
tuk össze szerény ajándékunkat, amelyet  ünnepi emelkedettséggel 
és nagy örömmel, egy  Cseh Tamás – Bereményi Géza átirat kíséreté-
ben nyújtunk át: „Láttál-e magadról szép éneket? Dicsérő éneked én 
legyek, mi más is lehetnék csak dal Neked…” 

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi 
Karának oktatói és a Jog–Állam–Politika szerkesztősége Kukorelli 
Istvánt 70. születésnapján e sokezerszál szóból gondosan összevá-
logatott munkacsokorral köszönti. Jó egészséget kívánva kérjük, 
hogy őrizze meg a Fennvaló a Hű Szolgát, Mesterünket még sokáig 
szeretetünkben!
       

Szoboszlai-Kiss Katalin
Jog–Állam–Politika szerkesztő
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