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Kállay István köszöntése

Kállay István, a győri Széchenyi 
István Egyetem jogi intézetének 
alapító tagja, a hazai jogtörténész 

társadalom egyik utolsó igazi polihisz
tora, hetven éves. Ily módon könnyen 
ellenőrizhető, hogy az ünnepelt 1942 
őszén, még pontosabban, anyakönyvé
nek tanúsága szerint, szeptember 8-án 
született. A háború gyermeke volt, s 
családjának a viharos években, mint 
oly sok székely-magyar családnak, a 
megpróbáltatások sora és a menekü
lés lett az osztályrésze. Felmenői kö
zül a legnevesebb -  amint arról egy 
helyütt maga némileg szemérmesen 
ír -  minden bizonnyal Kállay Béni, a 
monarchia közös pénzügyminisztere, 
a szerbek történetének első hazai mo- 
nográfúsa volt.

Eminens diákként valahogy korrigálta a múlt század 
hatvanas éveinek elején még szigorúan alkalmazott diszk
riminációt, amely „osztályidegen'’ státusából fakadt, és 
kiugróan sikeres felvételije után a pesti jogi karon hozzá
foghatott a paragrafusok világával való ismerkedésnek.

Jogi stúdiumai mellett, majd azt követően folytatott 
tanulmányokat az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karának latin-levéltár és történész 
szakjain. Görög és latin nyelvbéli jártassága így aztán nem 
is csodálható, annál inkább az, hogy a szláv nyelvekben 
hasonlóképpen otthon érezhette magát, a némettel egysze
rűen közép-európaiságát igazolta, míg az angollal és külö
nösen a japánnal való barátságát kalandszerető természete 
generálta.

Enciklopédikus mélységű általános ismereteit, mély 
humanista műveltségét, a világ nagy jogrendszereiben 
való eligazodás képességét szakmai pályafutásának tán 
legelső állomásával, az ország akkortájt egyetlen jogi ki
adójának általa betöltött szerkesztői stallumával magya
rázhatjuk. Kállay István ugyanis a pesti jogi kar Magyar 
Jogtörténeti Tanszékén kifejtett demonstrátori teljesít
ményével -  egyetemi tanulmányai után -  kiérdemelte a 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó szerkesztői pozícióját. 
Egy évtizednyi szorgalommal és szakmai alázattal vég
zett munkálkodás következett, amely alatt a jogirodalom 
jeleseinek -  így elsősorban atyai barátjának, Csizmadia 
Andor professzornak -  írásait, s a joggyakorlat számos 
elismert munkásának köteteit gondozhatta. A kiadói évek 
után visszatérhetett a jogászképzés terrénumára, elébb 
a pesti alma mater Római Jogi, majd kisvártatva annak 
Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszékét erősítette. 

_  Mindeközben a pesti bölcsészkar levéltár szakos hallsató- 
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it okította a jogtudomány alapjaira. Ez idő tájt mosolygott 
rá a szerencse egy, az akkoriban igencsak ritka, külföldi 
ösztöndíj képében, amelynek köszönhetően példaképei 
egyikének, Körösi Csorna Sándornak nyomdokait követ
ve, keleten, a felkelő nap országában, a mesés Japánban 
találhatta magát -  a magyar jogászok közül elsőként. Egy 
esztendeig tartott a varázslat, éjjel-nappali munkával-ta- 

nulással. Másodjára ugyanoda már 
tanítani hívták, oda, ahol az egyete
meken „szinte együtt él a tanító és a 
tanított, azaz a hallgató” -  emlékezett 
vissza Japánbéli élményeire egy nem
régiben vele készült inteijúban.

A nyolcvanas évek Kállay Istvánt 
Miskolcra csábították, ahol a magyar 
honban negyedikként felállított jogi 
intézet, majd fakultás római jogi tan
székének létesítésében, s a veretes 
stúdium oktatásában lelhette örömét. 
A hosszú és változatos tanári pálya kö
vetkező -  s vélhetően -  utolsó állomá
sa Deák Ferenc és Mikszáth Kálmán 
„inaséveinek” színhelye, Győr, még 
konkrétabban az itt létrehozott jogász
képző intézet. A maga mögött hagyott 
másfél évtized élete legidillibb eszten

deit hozta el, s ezt -  mint írja -  a győri Kar jogtörténeti 
katedrájának köszönhette. „Itt szabad ember lehettem” -  
vallott az itt töltött munkás szemeszterekről.

Tudományos működését a nyitottság, a sokoldalúság, 
s az igazság szenvedélyes vallatása jellemezte. Több tu
catnyi tanulmánnyal gazdagította a hazai jogirodalmat. 
Publikált a római jog köréből, romanistaként kortársai 
közül először elemezte a római jog magyarországi to
vábbélésének irodalmi lenyomatait, a hazai joghistória 
kevéssé vizsgált terrénumairól is megkerülhetetlen írá
sokkal jelentkezett, nem egy cikkében az összehasonlító 
jogtörténet módszertani problémáiról értekezett, a japán 
jogfejlődés tapasztalatainak fontosságára is ö hívta fel a 
szakmai körök figyelmét, mint ahogy figyelemfelhívó cél
zattal vizsgálta a jogi karok hallgatói rekrutációját egyko
ron jól-rosszul intéző felvételi rendszert.

Számos jelentős forrásközlő kötetével Kállay István 
hallgatói igényeket is kielégített. S tette ezt előbb akkor, 
midőn, Ijjas Józseffel közösen, a középkori állam- és jog ta
nulmányozásához állított össze szemelvénygyűjteményt, 
vagy mikor később -  Horváth Pállal társszerzőségben
-  a jogforrások történetéről adott ki jegyzetet. Legutóbb
-  ugyancsak szerzői kollektíva élén -  az antik eredetű ki
fejezések csokrával lepte meg a győri fakultás gólyáit.

Sok évtizedes tanári pályáján hallgatók generációinak 
hosszú sorát tanította a római jog, a magyar és az össze
hasonlítójogtörténet stúdiumaira. A sokoldalúság, a histó
riai múlt integrált oktatásának képessége, a diákok iránti 
szeretet és segítőkészség tette és teszi -  remélhetően még 
hosszú évekig -  Kállay István docens urat a jogtanárok 
közösségének elismert és megbecsült tagjává.

Éltesse Őt a Jóisten sokáig!
Révész T. Mihály


