
Ián Tahy Antal ítélőmester mellé jegyzővé kinevezett 
Deák Ferenc milyen impulzusokat kapott. Ekkor lépett 
kapcsolatba például az Auróra nyelvművelő kör tagjai
val, ebből az időből eredeztethető barátsága Vörösmar- 
tyval, és a szintén jogi író Stettner Zádor Györggyel.

III. Mint az emlékülés előadásai is mutatták, a Deák 
évforduló túllépett az aritmetika decimális rendszeréből 
következő kötelező főhajtáson, és közelebb hozta a leg
inkább csak tankönyvi szinten, iskolai tanulmányokból 
jórészt felületesen ismert politikust, az osztrák-magyar 
kiegyezés spiritus rectorát. S hogy a Deák évforduló 
kapcsán emberi színt is kapott a közéleti személyiség, 
utal arra az a tény is, hogy Deák nemcsak mint kodifiká- 
tor, mint politikus, mint közjogász, vagy mint a nemzet 
prókátora jelent meg az emlékszámok hasábjain14 illetve 
a megemlékezések során, de Deák, mint anekdoták sze
replője, így a perfekt módon gombolt mellény viselője, 
illetve mint a Városligetben gyermekekkel játszó nem- 
zetes úr is megismerhetővé vált.
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Néhány tanársegéd és doktorandusz szervezőmun
kájának nyomán 2003. május 7-én megrendezés
re került az első Pázmány-Nap a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán.
A rendezvény három részre tagolódott, elsőként 

délután háromtól konferenciát tartottak a Rákóczi- 
szabadságharc háromszázadik évfordulójának emlé
kére. Az eseményt a szervezők képviseletében Geren
csér Balázs, majd Fodor György, az egyetem rektora 
nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta, hogy ak
kor működik jól az egész Kar, és annak közélete is, ha 
az oktatók és a hallgatók komoly dolgokról, de baráti 
hangon együtt képesek gondolkodni, kommunikálni.

Hagyom ány és tiszteletadás

RÁKÓCZI- ÉS DEÁK-ÉVFORDULÓK A 
PÁZMÁNY JOGI KARÁN

A konferencia Tamás Edit, a Magyar Nemzeti Mú
zeum sárospataki Rákóczi Múzeuma történész-főmu- 
zeológusának előadásával kezdődött, aki Sárospatak 
városának Rákóczis kötődéseiről beszélt. Az előadás 
gerincét a XVI. századi történések adták, hiszen Sá-
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rospatak fénykora nem II. Rákóczi Ferenc nevéhez 
kötődik.

Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke az általa 
vezetett civil szervezet feladatairól beszélt. A Rákóczi 
Szövetség önmaga által kitűzött célja a határon túli 
magyar közösségek támogatása, erkölcsi-anyagi esz
közökkel. Több mint száz helyi szervezettel rendelke
zik, legnagyobbrészt a Felvidéken. Az 1989 óta mű
ködő szervezet a legjelentősebb a hasonlók között, 
évente több százmillió forinttal, diákutaztatásokkal, 
kulturális programok szervezésével segíti a szomszé
dos országok magyarjait.

M ezey Barna egyetemi tanár, jogtörténész, az 
ELTE-ÁJK dékánja, akiről talán kevesebben tudják, 
hogy a Rákóczi-szabadságharc elkötelezett kutatója 
is, a szabadságharc országgyűléseiről beszélt. Előadá
sában hangsúlyozta, hogy a kor még mindig nem kap
ta meg az őt megillető helyet a jogtörténet-tudom ány
ban, pedig óriási jelentőségű, előremutató határozatok 
születtek, amelyek azonban még a Corpus Jurisba sem 
kerültek be, és ma sem értékeljük őket megfelelően.

Nemeskürty István irodalm ár-történész, mindenki 
Tanár Ura elvarázsolta hallgatóságát. Szokott, vissza
fogott modorában kezdte előadását, az idő elteltével 
egyre jobban átélve, plasztikus meséjével szinte a 
hallgatóság szeme előtt lejátszódóvá tette II. Rákóczi 
Ferenc életének főbb eseményeit. Kitért a kor irodal
mának jelentősebb alakjaira is, akik közül is kiemel
kedik -  Mikes Kelemenen túl -  maga a  fejedelem.

A kerekasztal-beszélgetésen, az asztalnál foglalt 
helyet Fodor György rektor, Radnay Józse f dékán, 
Jobbágyi Gábor, Kilényi Géza, Bánrévy Gábor inté
zetvezető professzorok, Péteri Zoltán tanszékvezető 
professzor, valamint Horváth Attila  adjunktus. A hall
gatóság soraiban helyet foglalt E rdő Péter prím ás-ér
sek is, a Pázmány Egyetem volt rektora.

A beszélgetést a szervezők részéről Koltay András 
vezette be, elképzeléseik, elvi célkitűzéseik meghatá
rozásával, majd bejelentette, hogy megalapításra ke
rült a „Pro Facultate” (A Karért) díj, amelyet minden 
évben az az oktató kap meg, aki kimagasló, önfeláldo
zó tevékenységet végzett a Kar érdekében. Ezek után 
felkérte Bánrévy Gábort, hogy nevezze meg és kö
szöntse az első díjazottat. Megható, sokáig emlékeze
tes pillanat volt, am ikor elhangzott Zlinszky János, a 
Kar alapító dékánjának köszöntése. Mint Bánrévy Gá
bor fogalmazott, ezen első alkalommal volt a leg
könnyebb a  döntés a díjazott kiválasztásáról, amelyre 
méltóbb személyt találni nem lehetett volna. Az ünne
pelt láthatóan elérzékenyülve, szokott szerénységével 
köszönte meg az apró viszonzást óriási munkájáért.

Következett a kerekasztal-beszélgetés, amelyben 
megvalósult az oly ritka alkalom, és az oktatók olyan 
témákról is szót ejtettek a hallgatóság előtt, amelyek
ről a katedrán nincs m ód beszélni, ezáltal csökkentve 
némileg az oktatók-hallgatók között kétségtelenül 
fennálló túlzott távolságot. A beszélgetés meglehető-
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volt egy-egy fergeteges története a Kar indulásáról. 
Szó esett az elvi célkitűzésekről, a Pázmány meghatá
rozott szellemiségéről, a kezdeti nehézségeken való 
felülemelkedésről, a jövő feladatairól. Később a meg
lévő hibák is előjöttek, előrevetítve a jövő feladatait.

Este negyedkilencig tartott a bizakodó végkicsen
gésű beszélgetés, majd a program lezárásaként a Kar 
épületében található Spartacus vendéglőbe tették át 
székhelyüket a résztvevők, ahol, némileg kötetlenebb 
formában, még késő estig folytatódott az összejövetel. 
A nap programjainak részletes krónikája, az elhang
zott előadások és beszélgetések teljes szövege kiadás
ra került a Kar hallgatói lapja, az ítélet különszámá- 
ban.

A Pázmány-Nap tanársegéd és doktorandusz, illet
ve hallgató szervezői időközben egy laza szervezeti 
formát öltve, az ősz folyamán megalakították a Lip- 
pay György Kört. A névadó, Lippay György 
(1600-1666) esztergomi érsek, bíboros neve manap
ság talán kevesek által ismert, de nemes és méltó cse
lekedet lenne ismertségét legalább a jogászhallgatók 
számára újra megalapozni, hiszen nevéhez fűződik az 
első jogi kar megalapítása Magyarországon, a Nagy- 
szombati Egyetemen. A Pázmány Péter által 1635- 
ben megalapított egyetem eredetileg két (bölcsész és 
hittudományi) fakultással indult. Pázmány közvetlen 
utódja az esztergomi székben, Lósy Imre (érsek: 
1637-1642) végrendeletében tizenötezer forintot ha
gyott a jogi kar felállítására, de ez az összeg akkor 
még nem tette lehetővé az elindulást.

Lippay György 1600-ban született Pozsonyban. Is
koláit szülővárosában, Bécsben, Grazban és Rómában 
végezte. Rómából 1625-ben tért haza, immár felszen
telt papként. Még ez évben esztergomi kanonok, két 
év múlva pedig tornai esperes lett. 1631-ben pécsi 
püspökké nevezték ki, 1633-ban átvette a veszprémi 
egyházmegye vezetését. 1637-től egri püspök, majd 
1642-től esztergomi érsek.

Az alig negyvenkét évesen érsekké lett Lippay 
György nevéhez legjelentősebb eredményeként az 
1648. évi nagyszombati zsinat fűződik, ahol döntöttek 
a nagyszombati jezsuita szeminárium felállításáról, 
amely a katolikus papnevelés legrangosabb intézmé
nye lett.

Lippay az 1658 és 1664 közötti, Várad és Érsekúj
vár elvesztéséhez vezető török támadások miatt, Er
dély megmentése és rekatolizációja érdekében kétség- 
beesetten (és sikertelenül) fordult VII. Sándor pápá
hoz, annak közbenjárását kérve. Később élenjáró tag
ja  lett a  Wesselényi-féle összeesküvésnek. Ennek ki
robbantó oka az 1664-es megalázó vasvári béke volt, 
ahol a bécsi udvar a magyarok számára elfogadhatat
lan békét kötött a Szentgotthárdnál tönkrevert török
kel. A török kiverésére irányuló, minden bizonnyal si
keresnek bizonyuló hadjárat így elmaradt, ez pedig 
békétlenséget szított a magyar főnemesek és az udvar 
között. A Bécshez egészen addig lojális Lippay 
György érsek kijelentette: inkább a bőrét nyúzatja le,
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mintsem ezt a békét elismerje. „Sine nobis de nobis” 
(„nélkülünk döntöttek rólunk”) -  jellemezte a vasvári 
békét. Az összeesküvés leleplezése után alighanem ő 
maga is annak vezetőinek sorsára jutott volna, és nem 
úszhatta volna meg a kivégzést -  de időközben bekö
vetkező halála miatt felelősségre vonása elmaradt.

Lippay élénken érdeklődött a természettudomány
ok iránt, nevéhez fűződik az első magyar kertészeti 
szakkönyv megírása. Hátrahagyott egy alkimista kéz
iratot is, amelyben az aranyosi nálás lehetséges útját ír
ta le.

Végrendeletében így írt: „Nagyszombatban az aka
démián a jogtudományi kar alapítására hagyok tizen
ötezer forintot; tartassák ebből a polgári jognak egy, a 
kánonjognak egy doktora. Hogyha a kánonjogtudo
mány tanításának terhét a jezsuita-atyák magukra 
akarják vállalni, adassák nekik évi háromszáz forint; a 
többiből tartassék a hazai jog  tanára.”

Lippay tizenötezer forintos alapítványa -  Lósy Im
re korábbi tizenötezer forintos hagyatékával együtt 
harmincezerre növekedvén -  lehetővé tette az egye
tem bővítését, és halála után néhány hónappal (immá
ron Szelepcsényi György érseksége idején), 1667. ja 
nuár 17-én megnyílhatott a jogi kar.

A kar programjában jelentős súllyal szerepelt a ha
zai anyagi és eljárási jog  oktatása, a kánonjog és a ró
mai jog mellett. Az egyetem kitűzött célja volt a kö
zösjog  tételeivel a hazai jog  hiányait és érdességét or
vosolni, tehát a jog  tanításán keresztül a recepci- 
ós-jogegységesítő törekvéseket érvényre juttatni.

Személyének névadóul választása is jelzi, hogy a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem nemcsak részben 
jogutódja, hanem szellemi örököse is kíván lenni a 
Pázmány, Lósy, Lippay és Szelepcsényi által megala
kított és bővített nagyszombati egyetemnek.

A Lippay György Kör első rendezvénye a 2003. 
november 26-án megrendezett Deák-emlékülés volt, 
amelyet a kétszáz esztendeje született Deák Ferenc 
emlékére rendeztek, ugyancsak a Pázmány Jogi Kará
nak dísztermében. A zsúfolásig megtelt terem előtt el
sőként a szervezők nevében Koltay András köszöntöt
te a megjelenteket, majd Bándi Gyula, a Kar nemrégi
ben kinevezett dékánja nyitotta meg az emlékülést. 
Beszédében dicséretes önkritikával emelte ki, hogy 
valójában akadtak „fehér foltok” a számára Deák Fe
renc munkásságában, de a felkérés okán igyekezett ki
tölteni a hiányokat. Köszöntőjével ezt azonnal igazol
ta is. Ez a hozzáállás és őszinteség ritka, és talán pél
daértékű lehet. A környezetjog szakértőjeként meg
próbálta Deák életpályáját a környezetvédelem szem
pontjából láttatni, ez szinte teljes mértékben sikerült is 
-  csak a rosszindulatúak és akadékoskodók fedezhet
tek fel némi „belemagyarázást” szavaiban.

Ezután kezdődött maga az emlékülés, amelyen 
részt vett M áthé Gábor egyetemi docens, a Magyar 
Jogász Egylet elnöke, Mezey Barna egyetemi tanár, az

ELTE-Á JK  dékánja, Révész I  Mihály, tanszékvezető 
egyetemi docens, Szabó István, a PPKE-JÁK dékán
helyettese és Zlinszky János, a PPK E-JÁK alapító dé
kánja. A kerekasztal-beszélgetés moderátora Horváth 
Attila, a PPKE-JÁK és az ELTE-ÁJK oktatója volt. 
A rendezvényen -  akárcsak májusban -  tiszteletét tet
te a Kar számos oktatója is, üdvözlő levelet küldött 
Erdő Péter bíboros, prímás-érsek.

A szervezők egy új műfajt próbáltak meghonosíta
ni: a megszokott, egymást követő előadások helyett 
egy pörgős, vitára is helyet adó beszélgetés zajlott le, 
amelyben mindenkinek csak rövid ideje maradt gon
dolatai kifejtésére. Ez egyfelől értékelhető egyfajta al
kalmazkodásként a modem kor -  és a modem hallga
tóság -  elvárásaihoz, másfelől Deák jószerével belát
hatatlan méretű életműve, illetve a rendelkezésre álló 
idő behatároltsága is ezt a megoldást tette indokolttá. 
Nem mondható, hogy ne okozott volna némi problé
mákat ez az újfajta metódus: Mezey Barna például 
mély csalódottsággal élte meg, hogy nem szentelhet 
több időt az 1843-as büntető törvényjavaslatnak (azon 
belül is természetesen a börtönügyi javaslatnak). Úgy
szintén, bár Máthé Gábor összefoglalása a Kiegyezés 
közjogi rendszeréről szinte tökéletesen precíznek és 
összefogottnak hatott -  jócskán akadt volna még el
mondani valója. Zlinszky János inkább Deák jogászi 
pályájára is kiható személyiségjegyeit, kimagasló er- 
kölcsiségét, valamint pályakezdését elemezte, Révész 
T. M ihály az 1848-as, a sajtótörvényt kiegészítő sajtó- 
esküdtszéki eljárásról és Deák, a szólásszabadság ér
dekében tanúsított érdemeiről, míg Szabó István Deák 
közjogi munkásságáról beszélt.

A rendelkezésre álló két óra hamar eltelt, az emlék
ülést a szervezők részéről Gerencsér Balázs zárta le. 
A megemlékezés -  immáron hagyományosnak nevez
hető módon -  ismét a Spartacusban zárult, ahol a 
résztvevőket zenés mulatság és szerény fogadás várta.

2003-ban, amikor egyszerre ünnepeltünk Rákóczi- 
és Deák-évfordulót, újfent meggyőződhettünk arról, 
hogy ünnepelni manapság nem is olyan egyszerű, sem 
országos, sem helyi szinten. A szervezők ennek elle
nére megpróbálták a Pázmány jogi fakultásának hall
gatóságát a közösen megélt ünnephez hozzásegíteni. 
Remélhetőleg még számos hasonló összejövetelben 
lesz részünk, lesz alkalmunk méltóképpen m egünne
pelni a magyar történelem jeles eseményeit, emlékez
ni kimagasló jogászegyéniségeire, és idővel egyre 
többen gondolják majd úgy, hogy aktív munkával is 
bekapcsolódnak az egyetemi közéletbe -  úgy hisszük, 
ez mindenkinek csak javára válhat. Ha pedig mindez 
megvalósul, talán egyszer valóban létrejöhet az igazi 
Universitas, amely minden hallgató és minden oktató 
közössége. A Lippay György Kör a Pázmány Jogi Ka
rán ebben szeretne segítséget nyújtani.

Gerencsér Balázs 
Koltay András


