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ELŐSZÓ 

 
Lectori Salutem! 
 
A céhlegényt, miután elsajátította mestersége fortélyait, külföldön szerzett 
tapasztalatokkal tarsolyában, hazatérvén még egy próbatétel várta. El kellett 
készítenie azt a „mestermunkát”, „műremeket” (Meisterstück, Meisterwerk, 
Glanzstück, Ganzleistung, latinul: opus magistrale), amely tárgyiasult 
formában is bizonyította szakmai rátermettségét. Ezt követően válhatott csak 
a céh teljes jogú tagjává. 
 
A sorozat, melynek második darabját tartja kézben a Tisztelt Olvasó, ezt a 
hagyományt kívánja felidézni azáltal, hogy rendszeres időközönként 
bemutatja a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi 
Kar fiatal munkatársainak „mestermunkáját”, vagyis doktori értekezését. 
Ezzel juttatjuk kifejezésre azt, hogy a szerzők valóban és visszavonhatatlanul 
„céhbelivé”, az oktatói kar és a tudományos közösség nagyreményű tagjaivá 
váltak.  
 
A kötet négy tanulmányt foglal magában, melyek alapját egy-egy doktori 
értekezés képezi. Mivel a szerzők valamennyien a Széchenyi István Egyetem 
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának fiatal oktatói, a tanulmányok 
tartalmi különbségei ellenére a kötet ily módon mégis egységes műnek 
tekinthető.  
 
Horváthy Balázs és Lapsánszky András eddigi oktatói-kutatói életútja 
párhuzamos pályán halad: Győrött szerezték meg jogi doktori diplomájukat, 
és tanulmányaik befejezését követően – évfolyamuk kiemelkedő végzőseként 
– tanársegédként intézményünkben kezdték el oktatói pályájukat. Lapsánszky 
András a Széchenyi István Egyetem, míg Horváthy Balázs az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának keretei közt 
folytatta és fejezte be sikeresen (summa cum laude eredménnyel) PhD 
tanulmányait.  
 
Deli Gergely és Szoboszlai-Kiss Katalin életútjának második állomása a győri 
egyetem. Deli Gergely a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, Szoboszlai-
Kiss Katalin pedig az Eötvös Loránd Tudományegyetem Filozófiatudományi 
Doktori Iskolájában szerzett doktori fokozatot, és oktatói munkásságukat is 
másutt kezdték. Mivel azonban már oktatási tevékenységük mindkettőjüket a 
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karhoz is köti, jogunk van 
teljesítményükre elfogult büszkeséggel tekinteni. Mindkettőjük disszertációja 
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kiemelkedő tudományos értékelést kapott, sőt Szoboszlai-Kiss Katalin 
Poszeidóniosz tanait feldolgozó kutatómunkájáért a Cogito-díjat, vagyis a 
2008. év legjobb filozófiai doktori értekezés címét nyerte el. Deli Gergely – 
fiatal kora ellenére imponáló tudományos teljesítménye mellett – pedig 
oktatói tevékenysége elismeréseként kapta meg ugyancsak 2008 során a 
Junior Prima Díjat. 
 
Ahogyan azonban a céh fiatal mesterei sem pihenhetnek meg babérjaikon, a 
kötet fiatal szerzőire is további tanulóévek, szorgos kutatómunka és – 
reményeink szerint – sikerekkel kikövezett (de nehézségektől sem mentes) 
pedagógusi pálya vár, melyhez sok szerencsét és kitartást kívánunk! 
 
Győr, 2009. december 

Szalay Gyula 
dékán 

 


