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2022 tavaszának elején töltötte be Stipta István hetvenedik életévét. A Károli 
Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti, Jogel-
méleti és Egyházjogi Tanszékének egyetemi tanára 2014 őszén csatlakozott a 
kar oktatóihoz. Hamar meghatározó szerepre tett szert a kar életében, ami-
nek egyik fontos oka a mindmáig töretlen közvetlensége és segítőkészsége 
volt. Mind kollégái, mind pedig hallgatói előtt nyitva áll egyetemi irodájának 
ajtaja. Nem csak oktatói, hanem évtizedes tudományszervezési munkájának 
tapasztalatait is mindig szívesen megosztotta és megosztja a tőle tanácsot 
kérőkkel. Áldozatos tehetséggondozási munkájának eredményeit a hall-
gatói által szerzett elismerések, díjak és a sikeres PhD fokozatot szerzett 
doktoranduszainak száma is jól mutatja.

A Stipta István professzor 70. születésnapjára készített köszöntő kötet 
az ünnepelt szakmai életrajzát, közleményeinek listáját, rektori köszöntőt, 
a kötet szerkesztőinek üdvözlő sorait és 54 pályatárs, valamint tanítvány 
tudományos írását tartalmazza.1 A tanulmányok hosszát – érthető terjedelmi 
okokból – a szerkesztők fél ívben korlátozták. Mégis, olyan kötet jött létre, 

1 A kötet szerzői: Antal Tamás, Antalóczy Péter, Balogh Elemér, Balogh Judit, Bencsik 
András, Birher Nándor, Birkás Antal, Blazovich László, Bódiné Beliznai Kinga, Boóc 
Ádám, Czine Ágnes, Cservák Csaba, Domokos Andrea, Erik Štenpien, Fioco Miroslav, 
Földi András, Gönczi Katalin, Hamza Gábor, Herger Csabáné, Homicskó Árpád Olivér, 
Homoki-Nagy Mária, Horváth Attila, Jakab Éva, Képes György, Király Lilla, Papp Eszter, 
Komáromi László, Koncz Ibolya Katalin, Kun Attila, Lehotay Veronika, Lentner Csaba, 
Lévay Miklós, Máthé Gábor, Mezey Barna, Milan Sudzina, Miskolczi Bodnár Péter, Móré 
Sándor, Nagy Péter, Nochta Tibor, P. Szabó Béla, Peres Zsuzsanna, Pétervári Máté, Pet-
rasovszky Anna, Pókecz Kovács Attila, Rigó Balázs, Rokolya Gábor, Schlachta Boglárka 
Lilla, Szabadfalvi József, Szabó István, Szabó Miklós, Szabó Zsolt, Szűcs Lászlóné Siska 
Katalin, Tóth J. Zoltán, Varga Norbert, Völgyesi Levente
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amelyik napjaink aktuális, jogtörténethez, továbbá az ünnepelthez köthető 
kutatások spektrumát adja.

A kötet kicsit több mint negyede kilép a szorosan vett jogtörténeti kere-
tekből. Ezek a tanulmányok vagy maguk is tartalmaznak jogtörténeti kapcso-
lódási pontokat, vagy pedig olyan szerzőktől származnak, akik a Károli Gáspár 
Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán kollégái Stipta Istvánnak. 

A publikált munkák tematikailag négy nagyobb csoportba sorolhatók. Több 
írás foglalkozik a római jog egyes kérdéseivel. Az államelméleti-jogelméleti 
kérdéseket elemző írások mellett a kötetben olyan tanulmányok is helyet 
kaptak, amelyek a hatályos jog fényében értelmezik a másutt elvi éllel meg-
állapítottakat. Számos köszöntő tanulmány született a magánjogtól, munka-
jogtól kezdve egészen, a szociális jogon át a büntetőjogig és a közigazgatási 
jog, alkotmányjog egyes aktuális kérdéseiig.

A szűkebben vett jogtörténet-tudományi tematikájú írások között mind az 
egyetemes, mind pedig a magyar jogtörténeti kutatások eredményei helyet 
kaptak, amelyek így egy korszakokon átívelő körképet adnak a vonatkozó ma-
gyar kutatásokról. A középkorral és a koraújkorral foglalkozó írások ugyanúgy 
megtalálhatók, mint a későbbi korszakok egyes kérdéseinek elemzései.

Az elmúlt évtizedek tendenciáinak megfelelően az újkori és jelenkortörténeti 
írások száma volt a legnagyobb. A közjog-, magánjog- és büntetőjogtörténeti 
tematika szinte azonos arányt képviselnek a kötetben. Két olyan írás is van, 
amelyek kiléptek a klasszikus jogtörténeti tematikai és módszertani keretek-
ből, és a gazdaságtörténet egyes kérdéseit járták körbe. Több tudománytör-
téneti tanulmány is született, amely az ünnepelt utóbbi évekbeli vonatkozó 
kutatásaira épülnek, reflektálnak, akaratlanul is bizonyítva ezzel az ünnepelt 
által gyakorolt jelentős hatást a tudományszakra. A jogtörténeti köszöntő 
tanulmányok nem csak a magyarországi, hanem szlovákiai tanítvány, illetve 
kollégák tollából is születtek.

A kötetet 2022. április 11-én adták át a Károli Gáspár Református Egyetem 
Állam- és Jogtudományi Kara által szervezett ünnepségen, amelyen valamennyi 
hazai jogi kar képviseltette magát.

Trócsányi László rektor köszöntőjében visszaemlékezett a Szegedi Egyetem 
egykori OTDK díjas hallgatójára, aki fiatalon vette át a stafétabotot a nagy-
tekintélyű jogtörténész professzoroktól, majd utalt Stipta Istvánnak az 
igazságügyminiszteri felkérés alapján végzett szakértői munkáira, különösen 
a közigazgatási bíráskodás történeti fejlődését feltáró tanulmányára, végül 
kiemelte rektori tanácsadóként a KRE-n végzett rendkívül hasznos munkáját.

Birher Nándor – Miskolczi-Bodnár Péter – Nagy Péter
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Miskolczi-Bodnár Péter dékán emlékeztetett arra, hogy a jogász és törté-
nész diplomával is rendelkező Stipta István joghallgatók generációinak volt 
tanítómestere Miskolcon, Szegeden és – közel egy évtizede már – a KRE-n. 
Stipta István aktívan tevékenykedett a doktori iskolákban, érdemben segítve 
a PhD hallgatók előmenetelét. A Professzor a Minőségbiztosítási Bizottság 
elnökeként sokat tett a jogi képzés színvonalának emelésért, és elévülhetetlen 
érdemeket szerzett abban, hogy a KRE tevékenységét a Magyar Akkreditációs 
Bizottság megszorítások nélkül elismerte, s az intézményt akkreditálta. Szá-
mos hazai és nemzetközi bizottság tagjaként és a MAB Társadalomtudományi 
Bizottságának elnökeként sikeres tudományszervező tevékenységet folytat. 
Hazai és külföldi fórumokon közel száz tudományos előadást tartott. Tudomá-
nyos publikációinak rangját jelzi, hogy háromszáznál több publikációjára 2093 
független, köztük 372 idegen nyelvű hivatkozást kapott. Kollégái tudományos 
előmenetelét javaslataival, tanácsaival messzemenően segíti a PhD fokozat 
megszerzése, a habilitáció és a professzori pályázat elkészítése során is.

Birher Nándor tanszékvezető – a minőségbiztosítás iránti elkötelezettség 
említésén túl – Stipta professzor oktatói elhivatottságáról szólt és hallgatói 
vélemények sorának idézésével támasztotta alá azt, hogy mennyire hasznosak 
és népszerűek Professzor Úr előadásai.

Czine Ágnes professzor köszöntőjében kiemelte Stipta Istvánnak a MAB 
Látogató Bizottság számára végzett adatgyűjtő és előkészítő munkáját, azt, 
hogy vezéregyénisége volt Egyetemünk akkreditációs felkészülésének.

Homicskó Árpád Olivér dékánhelyettes hangsúlyozta Stipta István kutatási 
tevékenységének határokon túlnyúló vonulatát és megemlítette, hogy ezek 
az Állam- és Jogtudományi Kar nemzetközi kapcsolatait közvetlenül is gaz-
dagították, példaként említve az ÁJK oktatói és a szlovákiai jogtörténészek 
közös Trianon kutatását.

Szabó Imre professor emeritus az előfelvételis sorkatonai és a joghallgatói 
közös éveket is felidézve utalt arra, hogy a Szegedi Egyetemen és a KRE-n is 
módja volt Stipta István lelkiismeretes, precíz, a hallgatók fejlődését előmoz-
dító oktatói tevékenységét nyomon követni.

A valamennyi hazai jogi kart képviselő, jelentős számú hallgatóság soraiból 
elsőként Homoki-Nagy Mária szegedi Professzor Asszony kért szót és kiemelte 
Stipta Istvánnak azt a közvetítő tevékenységét, amellyel érdemben hozzájárult 
az előző jogtörténész generáció tudományos eredményeinek összegyűjtéséhez 
és továbbadásához, és megemlítette, hogy Stipta professzor mindig vállalta 
a Szegedre utazást, ha óratartással ki kellett segíteni kollégáit.

Stipta István 70 éves
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Szabó István dékán (PPKE JÁK) a Stipta professzor egykori tanítványaként és 
első PhD fokozatot szerzett témavezetettjeként mondott köszönetet azért az 
érdemi segítségért, amit ő és további 15 fokozatott szerzett kollégája kapott. 
Stipta István valódi „Doktorvater”, a tanítványok Szellemi Atyja, aki már a 
második jogtörténész generáció életében játszik szerepet, mivel a közvetlen 
tanítványoknak is szép számmal vannak már PhD fokozatos témavezetettjei.

Stipta István némi meghatottsággal mondott köszönetet az elhangzott 
dicsérő szavakért, kifejezve abbéli reményét, hogy nem kell tételesen cáfol-
nia azokat. A teremben ülők valamennyien néma csöndben figyelték, ahogy 
tanítómesteréről, Ruszoly Józsefről mesélt, kiemelve a levéltári munka, az 
alapos adatgyűjtés fontosságát, a tények és a tudomány iránti alázatot, amely 
– érzékelhetően – nagy hatást gyakorolt az Ünnepelt tudományos pályájára 
is. Örömmel hallhattuk, hogy Stipta professzor jól érzi magát Egyetemünkön, 
magyar és egyetemes jogtörténetre oktatva a hallgatókat, a doktori iskolá-
ban törzstagként egyénileg foglalkozva a doktoranduszokkal, sok időt töltve 
könyvtárakban és megírva a magyar jogtörténet-tudomány kétszáz évéről 
szóló összegző könyvet. Az ünnepelt – rá jellemző szerénységgel – nem 
említette, hogy a KRE ÁJK falai között állította össze az oktatói és kutatói 
pályafutásának egészét bemutató anyagot, amellyel elnyerte a Magyar 
Tudományos Akadémiától az akadémiai doktori címet.

Birher Nándor – Miskolczi-Bodnár Péter – Nagy Péter


