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H osszú idő után végre ismét jelenléti jogtörténeti 
értekezés nyilvános vitájára került sor az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudomá-

nyi Karának Kari Tanácstermében, amelyhez azonban a 
koronavírus-járvány kevés pozitív fejleményeként online 
módon is csatlakozhattak azok, akik az utazás logisztikai 
problémáit nehezebben tudták volna megoldani.

A 2021. november 12-én tartott nyilvános vitát így kö-
zel három tucat résztvevő hallgathatta, amire kizárólag 
jelenléti védésen kevés esély mutatkozott volna. A vitára 
Frey Dóra Jogi eszközök a kényszermigráció megvaló-
sításában Tolna vármegyében 1944 és 1948 között című 
doktori értekezése szolgáltatott alkalmat. A jelölt témave-
zetője Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE 
ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék) volt.

Jóllehet a jelölt a hely-, az esemény- és a politikatör-
ténetírás által már kellően feltárt terület, az 1944 és 1948 
közötti Tolna megyei népességmozgás vizsgálatára vál-
lalkozott, annak jogtörténeti oldalról való megközelítése 
eddig fehér foltot képezett a kutatásban.1 A téma jelentő-
sége és érzékenysége a rendszerváltást követő fokozott 
érdeklődés után sem veszített erejéből. A jelölt munkájá-
val így a korábbi évtizedes, a politika által tabusított téma 
társadalmi feldolgozásához is hozzájárul. Értekezése hé-
zagpótló, a múlt feltárását és megértését segíti elő. A tág 
értelemben vett szociálpszichológiai hatásokon és a hely-
történeti, eseménytörténeti aspektusokon kívül a munka 
mind a nemzetközi jogi, mind az országos, végül mind a 
helyi joggyakorlat szintjét és azok egymásra hatását kellő 
alapossággal tárta fel. A három normatív szint a disszertá-
cióban kiegészül a helyben, a lakosság szintjén megvaló-
suló igazgatási és jogalkalmazási gyakorlat részletes feltá-
rásával. Így jóllehet a szerző bevallottan nem bocsátkozik 
mikrotörténeti fejtegetésekbe, mégis – kívánnivalót nem 
hagyva maga után – feltárta a helyi szinten működő ál-
lamigazgatást, abban az időszakban, amikor valójában az 
állam léte is kétséges. Ezáltal betekintést nyújt egy olyan 
komplex viszonyrendszerbe, amely során a jog csak utó-

lagos legitimáló funkciót tölthet be az események folyása 
mögött. 

Megfontolandó kérdésként merül fel, hogy a lakosság-
cserék, telepítések jogi rendezésében az alacsonyszintű 
jogi normák és a pszeudonormák sokasága közül, vagy 
akár a formális jogi normák hiányának felismerésében 
valójában milyen norma vagy még pontosabban kény-
szerítő erő adja a lakosság magatartásának az alapját. Sőt, 
mindezek következtében beszélhetünk-e egyáltalán jog-
ról a kitelepítések kapcsán, vagy csak a jog mögött álló 
puszta kikényszerítő erőről lehet szó a jelenség megér-
tésekor? Rövidebben megfogalmazva, a kitelepítésekkel 
összefüggő közigazgatási aktusok mennyiben tekinthetők 
egyáltalán jogi normáknak? Végeredményben mi a jog és 
miért viselkednek az emberek adott körülmények között 
bizonyos módon, főleg, ha ezek a körülmények anarchia 
közeli állapotokat jelentenek?

A fenti három normatív szint vizsgálata mellett szin-
tén az értekezés erényei közé tartozik, hogy a három egy-
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mással összefüggő 
eseménysort, azaz a 
bukovinai székelyek 
betelepítését, a Tolna 
megyei németek ki- 
és a csehszlovákiai 
magyarok betelepíté-
sét egy rendszerben 
kezelte a jelölt, így 
az események súlyát 
és azok okozatiságát 
a maguk komplexi-
tásából nem szakít-
ja ki, hanem a valós 
kölcsönhatásukat 
elemezve jut a múlt 
mélyebb megérté-
séhez. Mind Horváth Attila 
tanszékvezető egyetemi ta-
nár (NKR ÁNTK Állam- 
és Jogtörténeti Tanszék) és 
Szabó István tanszékvezető 
egyetemi tanár (PPKE JÁK 
Jogtörténeti Tanszék) oppo-
nensi véleményében, mind 
a vita során a jogi rendezés 
mikéntje, annak jellegzetes-
ségei és a tágabb értelem-
ben vett eseménytörténeti 
kontextus kaptak hangsúlyt, 
amellett, hogy Nagy Jan-
ka Teodóra tanszékvezető 
egyetemi tanár (PTE KPVK 
Szociális Tanulmányok Tan-
szék) a jogi néprajz és a 
helytörténet összefüggéseire 
hívta fel a fi gyelmet. Végül a 
jelölt a hallgatóság észrevé-
teleire és a bizottság kérdé-

seire viszontválaszá-
ban a hasonlóságok 
és különbözéségek 
részletezésével kifej-
tette azokat a jogfor-
rási, normabeli min-
tázatokat, amelyek 
felfedezhetők a ma-
gyarországi németek 
kitelepítése, másfelől 
a csehszlovák–ma-
gyar lakosságcsere 
megvalósulásában. 
Utalt továbbá azok-
ra a narratívákra, 
amelyekkel az ak-
kori magyar po-

litikai vezetés a németek 
kitelepítését, illetve a ma-
gyarok Csehszlovákiából 
való idetelepítését kezelte. 
Ezek után a bizottság érté-
kelésében megállapította, 
hogy a jelölt az opponensi 
véleményekben foglalt ész-
revételekre és a vitában fel-
tett kérdésekre színvonalas 
választ adott, és javasolta az 
Egyetemi Doktori Tanács-
nak, hogy a doktori foko-
zatot summa cum laude mi-
nősítéssel ítélje oda a jelölt 
számára. A bíráló bizottság 
a dicsérő szavak mellett ja-
vasolta továbbá a mű könyv 
alakban történő megjelente-
tését. A munkához ezúton is 
gratulálunk!
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