
Bocskai-díj: Dr. Trócsányi László laudációja 

	 Dr. Trócsányi László a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
szerezte meg jogász végzettségét 1980-ban. Szakmai pályája nagyon hamar 
két mederben folyt: egyfelől a tudományos, másfelől a gyakorlati jogászi 
pályán.

	 Tudományos pályája az Országgyűlési Könyvtárban és a Jogtudományi 
Intézetben kezdődött, majd 1989-től a Szegedi Egyetemen folytatódott, ahol 
végigjárta az egyetemi karrier klasszikus állomásait: 2000-től tanszékvezető 
egyetemi tanár. Talán a Szeged és a Kolozsvár közötti különleges kapcsolat, 
a Kolozsvárról Szegedre költöző, visszaköltöző, majd újra Szegedre költöző 
egyetem-vándorlások teremtette kétségtelen közösség is hozzájárult ahhoz, 
hogy Trócsányi László kiemelt kérdésként, személyesen foglalkozzon a 
határon túli magyar jogi oktatás kérdésével. Hiszen a Szegedi Egyetem egy 
kicsit mindig kolozsvári egyetem is marad. Így valamennyi tanára egy kicsit 
kolozsvári egyetemi oktató is. Trócsányi László jelenleg a Károli Gáspár 
Református Egyetemnek is tanára.

	 Az életpálya másik szála a gyakorló jogászé. Ennek a tevékenységnek 
is sok arca van: ügyvédi praxis, alkotmánybírósági tagság 2007 és 2010 
között, nagyköveti megbízatás (2000-2004, Belgium, 2010-2014, 
Franciaország), 2014-2019 között igazságügyi miniszter, jelenleg Európai 
Parlamenti képviselő és a nagymúltú Magyar Jogász Egylet elnöke, a Mádl 
Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet tiszteletbeli elnöke.

	 Olyan ember, aki folyamatosan kezdeményez, alkot, szervez. Erre 
kitűnő példa a 2021-ben megszervezett Első Magyar Jogi Könyvszalon: az 
esemény a jogi tudományosságnak a gyakorlat szempontjából is 
kulcsfontosságú seregszemléjének bizonyult.

	 Pályája során alapvetően a közjog, alkotmányjog, közigazgatási jog 
foglalkoztatta. Értékítéletét a következő, hitvallásnak is nevezhető idézet 
summázza: „Valamennyien amellett foglaltunk állást, hogy Európa egy 
sokszínű kontinens, ahol összekötnek bennünket a közös értékek. De 
vannak saját nemzeti értékek is, amelyek az egyes nemzetekhez tartoznak. 
Egymást tiszteletben tartása Európa egységének záloga.”

	 De ami a mai napon a legfontosabb: Trócsányi László bármilyen 
minőségében, tisztségében egyetemünk pártfogója, barátja, aki világosan 
átlátja, hogy a jog szerepe egy kisebbségi közösség életében, mint az erdélyi 
magyarság, miért is különleges: a jog magas szintű művelésétől függ a 
politikai, gazdasági, közösségi sikerünk ezernyi aspektusa. A jog elsajátítása, 
alkalmazása, egy erős és nagy saját jogász-értelmiség nélkül a közösségünk 
gyenge. Ha a jelenlegi, vírus sújtotta helyzetben keresünk párhuzamot: a 
jogászok alkotják valamely közösség immunrendszerét. Nem hiába volt a 
román kommunista kisebbségellenes politikának egyik kulcsmozzanata a 
Bolyai Egyetem megszüntetése, a magyar nyelvű jogászképzés 
felszámolása. Ezzel az erdélyi magyarság egészét hihetetlen mértékben 
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gyengítette meg, akkora ez a seb, hogy gyógyítása még ma is zajlik és még 
hosszú folyamat.

	 E küzdelemben mai díjazottunkra mindig is számíthattunk. Csak három 
olyan eredményt szeretnék kiemelni, amelyben neki közvetlen szerepe volt 
és amelynek hatásait az egyetem polgárai, oktatók és joghallgatók 
mindennap érzik:


1. Igazságügyminiszterként támogatta egyetemünk magyar nyelvű 
tankönyvprogramját, hogy a román nyelven oktatott tárgyak esetében is 
legyen egy olyan magyar nyelvű, párhuzamos tankönyv, amelyhez anyanyelvi 
segítségért folyamodhat a joghallgató, és amely így nyelvének, de 
gondolkodásmódjának és jövőbeli jogászi világlátásának a formálásában is. 
Ma már több mint 20 egyetemi tankönyv készült el ennek a programnak a 
keretében, és a már megjelent kötetek folyamatos gondozása, bővítése, 
hatályosítása is zajlik.

	 2. Alapító támogatója egyetemünk Kolosváry Bálint Jogtudományi 
Kutatókönyvtárának, egy olyan már most is erős, de formálódó 
tudásbázisnak, amely oktatóinkat is támogatja a tudományos munkájukban.

	 3. Támogatta annak a szimbolikus térnek a kialakítását, amely a B 
épület 3. emeletén található, és a Kolozsvári Jogászprofesszorok 
Arcképcsarnoka elnevezést viseli. Ez a tér azért különleges, mert egyfelől e 
magyar jogászprofesszorok révén Kolozsvárt a magyar tudományosság 
térképére felhelyezi, vérkeringésébe bekapcsolja. Másfelől felmutatja, hogy 
Kolozsvárnak milyen hihetetlenül erős múltja van a jogtudományok területén. 
Az ilyen múlt pedig nem engedi, hogy ne küzdjünk tovább céljainkért. 
Szerencsére olyan szövetségesekkel az oldalunkon, mint Dr. Trócsányi 
László.

	 Gratulálok a Bocskai-díjhoz!


Dr. Veress Emőd


Kolozsvár, 2021. december 17.
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