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ELŐSZÓ

Az országos tudományos diákköri konferenciákon helyezést elért 
vagy különdíjjal jutalmazott hallgatók dolgozatainak publikációja  
számára a Kar 2007-ben, Optimi nostri címmel, sorozatot indított. 
Az érdeklődő olvasóközönség ennek a sorozatnak immár a har-
madik kötetét tartja kezében. A szerkesztők szándékai szerint ez a 
kötet, azon túlmenően, hogy megismerteti a 2011-ben megrende-
zett XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia 
 Állam- és Jogtudományi Szekciójában1 díjnyertes győri dolgozato-
kat, abból a szempontból is figyelmet érdemel, hogy reprezentálni 
kívánja a Kar tudományos kiadványai egységes arculatának kialakí-
tására irányuló elhatározásunkat.2

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel 
minden magyarországi jogi kar számára köztudottan a tudományos 
önmegjelenítés és önérvényesítés hagyományosan nagyraértékelt 
eseménye, amely a szó legnemesebb értelmében reprezentatív: 
mind a hallgató- és tanár-kutatók, mind az ország jogászi közvé-
leménye számára itt válik láthatóvá, nyilvánosan megítélhetővé az 
egyes karokon ténylegesen folyó tudományos munka minősége; a 
résztvevő karok itt szembesülnek leginkább saját teljesítőképessé-
gükkel, és itt, ezen az érzékeny ponton nyílik alkalmuk arra, hogy 
felmérjék a jogtudományban folyó szellemi versengés erőviszonyait, 
és annak alakulásában meghatározzák saját helyzetüket. A sikeres 
szereplésben ily módon összefonódik a hallgató-kutatók személyes 
és a jogi karok intézményes érdekeltsége, különösen, mert a siker 
inspiratív hatású az egyéni és intézményes kutatások kezdeménye-

1 Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2011. április 18-20.
2 Tudományos kiadványaink, formai megjelenésükben is, az évszázados győri jog-
akadémiai hagyomány szellemét őrzik, s e folytonosság jegyében tükrözik a Kar és 
az Egyetem tudományos arculatát. A tudományos kiadványok jellegéből (folyóirat, 
tanulmánykötet, monográfia) eredő különbözőségeket, az egységes önmegjelenítés 
érdekében, olyan szemléleti-tipográfiai keretbe helyezzük, amely megfelel a Kar tu-
dományos közössége által osztott hagyományértelmezésnek.
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zése, szervezése szempontjából; a problématudatot kölcsönösen fej-
lesztve mintát és ösztönzést ad a jogtudomány művelésére, a nemes 
dicsőségvágy felszításával és ébrentartásával ránevel a tudományos 
versengés „logikájára”, s összhatásában tanulságokkal szolgál mind 
a személyes pályafutás alakítása, mind a Kar tudományos és oktatá-
si stratégiájának formálása számára.

A siker, azon túlmenően, hogy jelzésértékű pozitív képet sugá-
roz a szűkebb és tágabb tudományos közvélemény, a jogászi szakma 
irányában, leginkább azt igazolja – s talán ez a hatás legfontosabb 
eleme –, hogy a tudományos élet demokráciájában a hallgatók és 
oktatók mint kutatók egyenrangú partnerek. Egymástól tanulva 
 bizonyítják, hogy a problémafelvetések eredetisége soha nem privi-
legizálható, s hogy a témavezetőkkel való tudományos együttműkö-
désében minden tudásátadás egyben tudásszerzés is.

Az Optimi nostri sorozat e kötetének tanulmányai ennek 
a  sikernek az egyértelmű dokumentumai, s mint ilyenek, egy 
 további vonatkozásban is méltóak az érdeklődő olvasók figyelmére. 
A kötet szerzőit, bár írásaik a jogtudományi kutatás eltérő terüle-
teiről származnak, egyesíti az a törekvés, hogy megkísérlik olda-
ni a jogtudomány teoretikus jellegével kapcsolatos ellenérzéseket, 
távolságtartást. Valamennyien úgy tekintik az általuk létrehozott 
elméleti hipotéziseket, mint az igen gyakran krónikussá váló gya-
korlati problémák lehetséges értelmezéseit, amelyek az első szük-
ségszerű lépést jelentik e problémák konkrét megoldásához. Más-
ként kifejezve: a jogtudományi elméleteknek, valamilyen módon és 
formában, mindig hozzá kell tudni járulniuk az anyagi és eljárásjogi 
dogmatika fejlesztését szolgáló alkalmazási javaslatok megfogalma-
zásához, különben értelmüket veszítik. 

Eszerint a jogtudománynak nemcsak az ismerettárggyal kell 
megküzdenie a saját, belső gyakorlatában, hanem, mint azt a kö-
tet egyik szerzője, Bertrand Russellt idézve mintaszerűen kifejezi, 
a tényleges jogi valóság kihívásával is, amely a jogtudóst az elmélet 
gyakorlati fontosságának és hatóképességének az életproblémájával 
szembesíti. „A tudomány emberének nemcsak az a feladata, hogy 
megbirkózzék a tudományokkal, amelyeknek az ember a tárgya, ha-
nem, és ez már sokkal nehezebb dolog, rá is kell vennie a világot 



9

hogy szívlelje meg azt, amit ő felfedezett. Ha ezt a vállalkozását nem 
koronázza siker, az ember önmagát fogja elpusztítani a félúton meg-
rekedt okosságával.”3

Ez persze azt az elvárást is magában rejti, hogy ne csak a szerzők 
tartsák szem előtt, hanem a tanult olvasók is fontolják meg a filozó-
fus Russell intelmét. Ebben az esetben az Optimi nostri sorozatának 
ezen kötete remélhetőleg ahhoz is hozzájárul majd, hogy e sikeres 
fiatal kutatók tudása ne csak a tudományon belüli vitákban és az 
oktatásban hasznosuljon, hanem esélye legyen az egyetem falain kí-
vüli hatásra is.

Cs. Kiss Lajos
egyetemi tanár

3 Lásd: Cséffai Attila Csaba: Kötelező ügyészi részvétel bökkenője (különvéle-
mény). 101. o.


