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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Állam- és Jog-
történeti Tanszéke a Habsburg-dinasztia trónfosz-
tását kimondó 1921. évi XLVII. törvénycikk elfo-

gadásának évfordulója alkalmából rendezett konferencián 
az európai monarchikus államok és szűkebb fókusszal 
az Osztrák–Magyar Monarchia közjogi, politikai kihívá-
sairól tanácskozott a Ludovika Zrínyi-termében 2021. de-
cember 10-én.

Az Osztrák–Magyar Monarchia válságai nemcsak az 
összeomláshoz vezető közjogi és történelmi okok tanulsá-
gai miatt érdemesek a vizsgálatra, hanem a folytonosság és 
diszkontinuitás, a birodalmi hatások örökké aktuális kér-
dései okán is.1 Emellett az első világháborút követő rende-
zés, a föderalizmus és a nemzetközi kooperációk vizsgá-
latának szükségszerűsége is az állam- és jogtudományok 
fókuszába helyezte a felbomlott közép- és kelet-európai 
birodalmakat. Az Osztrák–Magyar Monarchiát érő kihí-
vások súlyát plasztikusan szemlélteti a már idős Ferenc 
József császár és király gondolata Carl Jakob Burckhardt, 
későbbi svájci attaséhoz: „Ich bin mir seit Jahrzehnten 
bewußt, wie sehr wir in der heutigen Welt eine Anomalie 
sind.”2 Az európai monarchikus dinasztiák nemzetek fe-
lett álló politikai, jogi intézményeinek és megoldásainak 
vizsgálata azonban a mai közös európai jogi térség3 ki-
hívásai szempontjából sem érdektelen.

A konferenciát és annak első szekcióját Máthé Gábor 
professor emeritus (NKE ÁNTK Állam- és Jogtörténeti 
Tanszék) nyitotta meg, aki a Német Szövetségi Köztár-
saság első elnökét, Theodor Heusst idézve vezette fel az 
államfő trónfosztás körüli helyzetét tárgyaló előadásokat: 
„Három dombra épült Európa: az Akropoliszra, a Ca-
pitoliumra és a Golgotára”.4 Máthé Gábor felidézte az 
1527. esztendőt, amikor I. Ferdinánd királlyá koronázásá-
val megszületett az újkori Közép-Európa.5 Horváth Atti-
la tanszékvezető, egyetemi tanár (NKE ÁNTK Állam- és 
Jogtörténeti Tanszék) előadásában azt a kérdést feszeget-
te, hogy vajon hányadik köztársaságban élünk, egyúttal 
ismertette az őszirózsás forradalmat követő rezsimváltá-
sokat és közjogi átalakulásokat.6 Tamás András professor 
emeritus (NKE ÁNTK Kormányzástani és Közpolitikai 
Tanszék) „Az utolsó interregnum” című előadásában 
az Isten, a haza és a király hármas fogalomrendszeréből 
szemlélve osztotta meg gondolatait Európa történeté-
ről. Ezt követően Képes György habil. egyetemi docens 
(ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék) ar-
ról a kérdésről értekezett, hogy utolsó uralkodónk med-
dig volt magyar király. „Lemondás – trónfosztás – halál” 
című előadásában Képes György arra az álláspontra he-
lyezkedett, hogy IV. Károly egészen haláláig Magyar-
ország királya volt.7 Tóth Noémi Nóra államtudományi 
mesterszakos hallgató (NKE ÁNTK) a Pragmatica Sanc-
tio különböző értelmezéseit elemezte az 1921. évi XLVII. 
törvénycikk tükrében. A szekciót Halász Iván egyetemi ta-
nár (NKE ÁNTK Alkotmányjogi és Összehasonlító Köz-
jogi Tanszék) előadása zárta, aki a csehszlovák állam szü-
letésének8 körülményeiről értekezett.

A konferencia második szekcióját Bathó Gábor adjunk-
tus (NKE ÁNTK Állam- és Jogtörténeti Tanszék) nyitotta 
meg. A szekció előadói ezt követően az ókori monarchi-

kus államokhoz kapcsolódó kérdéseket tárgyaltak. Első-
ként Deli Gergely dékán, egyetemi tanár (NKE ÁNTK 
Állam- és Jogtörténeti Tanszék) Iulius Paulus Decretorum 
Libri című gyűjteményéből mutatott be egy földadásvételi 
aktust. A római jogeset dogmatikai elemzése „Egy intel-
lektuális trónfosztás. Avagy amikor Paulus ellentmondott 
a császárnak” címmel hangzott el. Jakab Éva egyetemi 
tanár (NKE ÁNTK Állam- és Jogtörténeti Tanszék) az 
ókori görög államelmélet9 monarchiaeszméjéről adott elő. 
Az ókori monarchikus államokat tárgyaló szekciót Ke-
lemen Miklós egyetemi docens (NKE ÁNTK Állam- és 
Jogtörténeti Tanszék) zárta, aki a késő római kormány-
zás történetéhez kapcsolódóan10 „Egy birodalom válsá-
ga vagy egy birodalom újjászervezése? A hadrianopolisi 
fordulat jelentősége Római Birodalom hatalmi rendszeré-
ben” címmel tartott előadást.

A konferencia harmadik szekcióját Kelemen Miklós 
egyetemi docens vezette, az előadások pedig a monarchia 
hazai kihívásait tárgyalták. Elsőként Barna Attila egyete-
mi docens (NKE ÁNTK Állam- és Jogtörténeti Tanszék) 
büntetőjog-történeti fejtegetésében az államfő büntetőjogi 
védelmét vizsgálta a két világháború közötti király nél-
küli Magyar Királyságban.11 Boda Mihály tanszékvezető, 
egyetemi docens (NKE HHK Hadtörténelmi, Filozófi ai és 
Kultúrtörténeti Tanszék) a Szent Korona-eszme külpoli-
tikai, geopolitikai értelmezését mutatta be Fodor Ferenc, 
Kalmár Gusztáv és Teleki Pál munkásságában.12 Peres 
Zsuzsanna egyetemi docens (NKE ÁNTK Állam- és Jog-
történeti Tanszék) a Habsburgok házassági szerződéseiről 
és dinasztikus házassági politikájáról mutatta be új, bé-
csi levéltári kutatási eredményeit. Drócsa Izabella tudo-
mányos munkatárs (VERITAS Történetkutató Intézet) a 
Horthy-korszak rendtörvényének jelentőségéről13 és a két 
világháború közötti bírói gyakorlatban megjelenő prece-
denseiről tartott előadást. Bathó Gábor adjunktus V. Ferdi-
nánd lemondásának törvényesítéséről és annak törvényes-
ségéről tartott előadást. Végül a szekciót Kevevári István 
adjunktus (NKE ÁNTK Állam- és Jogtörténeti Tanszék) 
zárta, aki a reformáció hatásaira koncentrálva a világi és 
spirituális hatalom viszonyának14 kérdéséhez kapcsolódva 
„Zsarnokölés és királyi felelősség a francia valláshábo-
rúk idején” címmel adott elő.

A konferencia utolsó szekciója Peres Zsuzsanna ve-
zetésével a monarchia külföldi kihívásait tárgyalta. Deák 
József adjunktus (NKE RTK Rendészetelméleti és -törté-
neti Tanszék) a közép- és kelet-európai monarchiák fel-
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bomlásának következményeit a lengyel–szovjet háború 
kapcsán15 tárgyalta az „Osztrák–magyar, német, orosz 
monarchikus és birodalmi hatások Lengyelországban az 
1919–1921-es lengyel–szovjet háború idején” című elő-
adásában. Szabó Mátyás tanársegéd (NKE ÁNTK Ál-
lam- és Jogtörténeti Tanszék) „A külügyi szolgálat szer-
vezésének kihívásai a dualizmusban (1898–1918)” című 
előadásában Agenor Goluchowski és Alois Aehrental 
külügy miniszterek külügyi reformjait mutatta be, ki-

térve a konzuli igazgatás kihívásaira és a külügyi után-
pótlásképzést érintő közjogi kérdésekre. A szekciót és a 
konferenciát Pókecz Kovács Attila egyetemi tanár (NKE 
ÁNTK Állam- és Jogtörténeti Tanszék) előadása zárta, 
aki a franciaországi monarchiák bukásának alkotmánytör-
téneti előzményeit és közjogi következményeit vizsgálta.

Az előadások írott változata a Pro Publico Bono – Ma-
gyar Közigazgatás című folyóiratban jelennek meg.
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