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1 Lásd a Sub clausula. 1920. 1947 (Magyar Közlönykiadó, 
Budapest. 2008) 661-663. oldalát, ahol gróf Apponyi Albert 
érvelése (1920-1921) olvasható. A trianoni tárgyalásokon a ma
gyar érdekeket és érveléseket képviselő gróf Apponyi remekbesza
bott. több nyelven előadott, racionális érvelésének egyetlenegy sza
vát sem vették figyelembe a trianoni tárgyalófelek. Apponyi 
racionális érvelése, amely a Kárpát-medence földrajzi, történelmi 
és kulturális egységére fektette a hangsúlyt, ugyan meghallgatást 
nyert, de érvelését, a katonai hatalom birtokában, a tárgyalást foly
tató francia fél ellenargumcntum nélkül, apodiktikusan elutasította.

; Lásd: Keretegyezmény a nemzeti kisebbségek védelméről. 
Strasbourg 1995. február I. In: A; Európa Tanács válogatón 
egyezményei (Conseil de l'Europe-O siris Kiadó. Stras- 
bourg-Budapcst. 1999. 154-162. p.). Ezen egyezmény 16. 
cikkelye ugyanis kimondja: ..A Felek tartózkodnak olyan 
intézkedések meghozatalától, amelyek a nemzeti kisebb
ségekhez tartozó személyek állal lakott területeken az arányokat 
megváltoztatják, és arra irányulnak, hogy korlátozzák azon jo 
gukat és szabadságukat, amelyek jelen Keretegyezménybe 
foglalt elvekből származnak”.
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Tudományos konferencia 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen

A  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és 
Államtudományi Kara Millennium Dioecesis Ál- 
hete htiiens.es 1009-2009 (Ezer éves a Gyu

lafehérvári Főegyházmegye) címmel tudományos kon
ferenciát rendezett 2009. március 18-án. a Kar tanács
termében. A konferencián a hazai tudományos élet jeles 
képviselőin túl az ..ünnepelt" Gyulafehérvári Fő
egyházmegye részéről is több kutató is előadást tartott; 
az előadók között jogtörténészek, alkotmányjogászok, 
kánonjogászok és teológusok egyaránt szerepeltek. Az 
előadások az egykori Erdélyi Püspökség, mai nevén 
Gyulafehérvári Főegyházmegye történetén kívül a ha
zai egyháztörténeti és kánonjogi kutatás aktuális állásá
ba is bepillantást engedtek.

A konferenciát Dr. Schanda Balázs, a kar dékánja 
nyitotta meg, az ülés levezetését, a konferencia szer
vezője. Dr. Szabó István, a PPKE Jogtörténeti Tanszé
kének tanszékvezető egyetemi docense vállalta magára.

Az első előadást Dr. Rácz Lajos, az ELTE ÁJK Egye
temes Jogtörténeti Tanszékének tanszékvezetője tartot
ta; az Erdélyi Püspökség alapításának körülményeivel -  
annak helyszínével, illetve a keleti rítus szerepével -  
kapcsolatban rögtön tudományos vita alakult ki a 
résztvevők között. A folytatásban Dr. Balogh Elemér 
alkotmánybíró, a Szegedi Tudományegyetem pro
fesszora az egyházi bíráskodás magyarországi elter
jedésének és a szentszékek joghatósága alá tartozó 
ügyeknek a nyugat-európaitól eltérő sajátosságairól 
beszélt. Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm egy közismert 
történelmi esemény, Fráter György meggyilkolásának

__ eay alia ismert és kutatott vetületét. a 2yilkossá20t
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követő kánoni per le
folyását ismertette, 
egyben betekintést 
adott a klerikusok el
leni erőszakos cselek
mények 16. századi 
kánonjogi megítélé
sébe. Dr. Zakariás Kin
ga. a PPKE Jogtör
téneti Tanszékének 
tanársegédje a katoli
kusok jogállását mu
tatta be az Erdélyi Fe
jedelemségben az Ap- 

probatae Constitutiones szabályozása alapján, bemutat
va az erdélyi vallásszabadság viszonylagosságát is. A 
konferencia első részét Dr. Marton József nagyprépost
nak, a Babes-Bolyai Tudományegyetem Római Kato
likus Teológiai Kara dékánjának, a Gyulafehérvári Ró
mai Katolikus Hittudományi Főiskola oktatójának 
előadása zárta, aki az egykori Erdélyi Püspökség és a 
kisebbségi lét hátrányait megtapasztaló egyház igaz
gatási és tulajdonjogi problémáiról, a nemzetközi kap
csolattartás nehézségeiről beszélt a két világháború kö
zötti időszakra vonatkozóan.

A kávészünet után Lukács Imre Róbert kánonjo
gásznak. a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudo
mányi Főiskola tanársegédjének a Trianont követő er
délyi rítusvitákról szóló előadásával folytatódott a kon
ferencia. Ezt követően Völgyesi Levente, az ELTE és a 
PPKE teológiai végzettséggel is rendelkező jogtör
ténész adjunktusa fő kutatási témája, a városi autonó
mia egyházjogi vetületéről. a városok kegyúri jogáról 
adott elő. Dr. Szabó István tanszékvezető egyetemi 
tanár folytatta a kegyúri jog problematikájának tár
gyalását, de más korszakban és más szinten: a két világ
háború közötti Magyarország király nélküli király
ságában a királyi főkegyúri jog gyakorlásának kérdé
séről tartott előadását. A konferencia záró referátumát 
Dr. Schanda Balázs, a PPKE JÁK dékánja tartotta a 
Gyulafehérvári (Fő)egyházmegye romániai helyze
téről. az ottani állami egyházjogi szabályozásról.

A konferencia méltó tisztelgést jelentett a történelmi 
Magyarország legnagyobb területű és egyik legrégibb 
egyházmegyéje előtt, bemutatta annak fordulatokban
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gazdag történetét az alapítástól a kisebbségben töltött 
nehéz évekig. A kávészünet és a konferenciát követő 
állófogadás jó lehetőséget teremtett a határon inneni és

túli kutatók eszmecseréjére, az új tudományos ered
mények kölcsönös megismerésére.

Frey Dóra

A  Magyarországi és Határontúli Magyar Római 
Jogászok V. Országos Konferenciájának a bu
dapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Ál

lam- és Jogtudományi Kara adott otthont. A 2009. 
február 20-án megrendezett rendezvényen a teljes ma
gyar anyanyelvű romanisztika képviseltette magát. 
Ennek megfelelően rendkívül színes tudományos prog
ram várta a nem kis számban jelen lévő érdeklődőket, 
akik a szakma nagy doyenjei és vezető oktatói mellett 
a felnövekvő új generáció szárnypróbálgatásainak is ta
núi lehettek.

Király Miklós, az ELTE AJK dékánja megnyitó 
beszédében személyes élményein keresztül a római jog 
fontosságáról és meghatározó didaktikai szerepéről 
beszélt, s elismerését fejezte ki a római jog hazai 
művelőinek tudományos elkötelezettségük és össze
tartásuk miatt, ami lehetővé tette, hogy már ötödik alka
lommal gyűljenek egybe szakmai fórum keretében.

A nyitó előadást Bessenyő András egyetemi docens 
tartotta Civil isztika és romanisztika címmel. A kiemel
kedő forrásismerettel rendelkező tudós meggyőzően 
mutatta be azt a minőségi különbséget, amely a római 
remekjogászok esetről esetre építkező, mondhatni 
művészi teljesítménye és az elvont sémákban gondol
kozó, dogmatikus civilisztika munkamódszere között 
fennáll. Nadja El-Beheiri tanszékvezető asszony Theo- 
dor Mommsennek és Wolfgang Kunkelnek a római 
közjogra, különösen a szokásjog szerepére vonatkozó 
álláspontját ütköztette, és tisztázta a Mommsen által 
használt „Herkommen" kifejezés pontos értelmét, 
megállapítva, hogy az rokon az ókori, auctorirassza\ 
kiegészült mos maiornm fogalmával.

Pókecz Kovács Attila egyetemi docens elismert tan
széki elődje. Benedek Ferenc nyomdokaiba lépve, 
gazdag forrásanyag alapos elemzése révén a condictio 
ex paenitentia kevésbé ismert intézményének bemu
tatására vállalkozott. A dogmatikai elemzések után 
üdítően hatott Nótári Tamás egyetemi docens szónoki 
stílusban előadott remek eszmefuttatása a Cicero Pro 
Sestio'yában megrajzolt ideális államférfiről. A Caesar 
által hatalmi helyzetbe hozott Clodius miatt száműzött, 
ám onnan dicsőségesen visszatérő Cicero utat mutatott 
Róma elitjének a rés publica stabilitásának megőrzé
sére, a klasszikus értékek újradefiniálására.

Jusztinger János egyetemi adjunktus készülő doktori 
disszertációjának tematikus keretében maradva a vétel
ár megállapításának és szolgáltatásának jogkövetkez
ményeiről értekezett. Előadásának értéke, hogy az ala
pos dogmatikai fejtegetések során a papirológiai forrá
sok anyagát is tekintetbe vette. A tehetséges fiatal gene
ráció másik képviselője, Siklósi Iván egyetemi tanár
segéd a citstodia-felelősség és a damiium iniuria dátum

Varietas profectionum -  
communis professio

Összefoglaló a Magyarországi 
és Határontúli Magyar Római Jogászok 
V. Országos Találkozójáról

kapcsolatáról beszélt a klasszikus római jogban. Meg
győző módon bizonyította, hogy a dammun ab alio in
iuria dátumén való felelősség nagy valószínűség 
szerint nem (objektív) custodia-, hanem (szubjektív) 
culpáén való felelősség volt a klasszikus jogban is. A 
hallgatóság a komoly koncentrációt követelő dog
matikai fejtegetések után Sándor István egyetemi 
docens nagy ívű. deskriptív jellegű körképét élvezhette, 
amelynek tárgyául a társasági jogban fellelhető 
felelősségi alakzatok szolgáltak.

A rövid ebédszünetet követően Erdődy János egyete
mi tanársegéd újszerű forrásfeldolgozáson alapuló 
előadásában azt vizsgálta, lehet-e párhuzamot találni a 
római jogászok által hivatkozott rerum natura és a mo
dern jogban ismert jogi tények kategóriái között. 
Végkövetkeztetésként kijelentette, hogy a római jogá
szok hasonló esetekben hivatkoztak a rerum natúréira, a 
fogalom mégis elsősorban a konkrét eset sajátossá
gainak kiemelésére szolgált. Boóc Ádám adjunktus az 
arbitenőI tett -  gazdag ókori és középkori forrásanyagra 
támaszkodó, a gyakorlati jogász látásmódjával gazdagí
tott -  megállapításokat. Szűcs Magdolna egyetemi tanár 
a tőle megszokott, roppant gazdag forrásfeltárás segít
ségével a jövőbeli örökséggel való rendelkezés kérdését 
elemezte a klasszikus korszaktól Iustinianus császár 
törvényhozásáig. A jogszabályok mellett szemügyre 
vette a klasszikus és a posztklasszikus korszak tár
sadalmi körülményeit is. Általános következtetése, hogy 
a jövőbeli örökséggel a vélt örökös nem rendelkezhet az 
örökhagyó életében annak beleegyezése nélkül.

Sáry Pál egyetemi docens a Római Birodalom ke
reszténnyé válását a Codex Thedosianus tükrében vizs
gálta. Álláspontja szerint a Codex rendeletanyagából 
világosan kirajzolódik a birodalom krisztianizálásának 
sokrétű folyamata, melyet az államhatalom a jogalkotás 
útján is erőteljesen támogatott. A vallás- és egyházügyi 
rendeletek céljait a pogányság fokozatos felszámo
lásában, a keresztény szellemiség és értékrend meg
szilárdításában. a keresztény vallás védelmében, a kato
likus hit megszilárdításában és az eretnekségek felszá
molásában, az egyház helyzetének szabályozásában és


