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A  Magyar Jogász Egylet Bács-Kiskun Megyei 
Szervezete 2015. november 18-án emléktáblát 
helyezett el Csemegi Károly tiszteletére hajdani 

tanulmányai színhelyén, a kecskeméti Piarista Iskola di
ákotthonának homlokzatán a Magyar Tudomány Napja 
alkalmából.

Csemegi neve minden magyar jogász előtt ismert leg
nagyobb művéről, az általa megszövegezett és a modern 
magyar büntető igazságszolgáltatás fundamentumát jelen
tő első büntető törvénykönyvről, az 1878:V. törvénycikk
ről. Azt kevesebben tudják, hogy e kódex mellett olyan 
jogalkotási munkálatokban vett részt, illetve olyan törvé
nyeket alkotott, mint az 1869:IV tc. a bírói hatalomról, a 
modern magyar vádhatóságot megteremtő királyi ügyész
ségről szóló az 1871 :XXXIII. tc., az 1874:XXXIV tc. az 
ügyvédi rendtartásról vagy a bűncselekmények felosztása 
trichotom rendszerének megfelelően az 1879:XL. tc. a ki
hágásokról.1

Legendás kodifikátori tevékenysége mellett gazdag 
és fordulatos életpályája során a jogászi hivatás és köz
élet különböző szegmenseiben 
tehette próbára és kamatoztat
hatta páratlan tehetségét és el
hivatottságát. Jogtudósi mivolta 
mellett volt vármegyei aljegyző, 
a szabadságharc őrnagya, orszá
gosan ismert és elismert ügyvéd, 
országgyűlési képviselő, állam
titkár, kúriai tanácselnök, a Ma
gyar Jogász Egylet életre hívója 
és első elnöke.2

Jogtudósi kvalitásáról első
sorban a nevével összeforrt kó
dex miniszteri indokolása tanús
kodik, mely jóformán teljesen 
az ő műve.3 Méltán állítja élet
rajzának megörökítője, Hajnal 
Hugó: „A hatalmas indokolás, 
amely felöleli a történelmi visz- 
szaemlékezésen kívül az összes 
európai jogrendszerekben kiala
kult élő jogot és a teóriát is, és 
azonfelül filozófiai elmélkedés
sel húzza alá az általa konstru
ált egyes jogtételek helyességét 
(...). Olyan munka (...) volt, 
amelyre példa sem a törvényho
zások terén, sem pedig a tudományos téren nincs ( . ) . ”4 

Csemegi utókor által ismert életútja egy apró és ed
dig nem ismert részlettel gazdagodott Nánási László 
Bács-Kiskun megyei főügyész jóvoltából. A Kecskemét 
jogtörténeti értékeinek kutatása és ápolása iránt elkötele
zett kutató az 1714-től működő piarista iskola anyaköny
veinek segítségével megállapította ugyanis, hogy a nagy 
kodifikátor és jogtudós az 1840-41-es tanévben az itteni 
gimnáziumban folytatta tanulmányait. Az eddig is tudott 
volt, hogy Csemegi Károly a gimnázium első négy osz
tályát a pesti piaristáknál végezte, majd Szegeden tanult, 
ahonnan egy év elteltével visszakerült a szerzetesrend
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pesti iskolájába.5 Az azonban, hogy egy esztendeig Kecs
keméten is diákoskodott, új felfedezés az életrajzban.

A jogászegylet megyei szervezete e kecskeméti év meg
örökítésére, tisztelete és nagyrabecsülése jeléül helyezte el 
az emléktáblát az egykor otthont adó, a reformkorban épí
tett kollégium homlokzatán. Az avatóünnepségen Bicskei 
Ferenc, a Kecskeméti Törvényszék és a jogászegylet me
gyei szervezetének elnöke köszöntette a megjelenteket.

Az emléktáblát a Piarista Iskola 
igazgatója, Nagy Attila áldotta 
meg és szentelte fel, az avató
beszédet Nánási László mondta.

Az emléktábla rövid ünnepé
lyes avatását követően az 1714- 
ben alapított Piarista Iskola dísz
termében tudományos ülésre 
került sor.

Ennek első előadójaként Ná- 
nási László beszámolt Csemegi 
Károly kecskeméti tartózkodását 
érintő kutatási eredményről és a 
nagy jogtudós itteni tanulmánya
iról. Csemegi -  akkor még erede
ti Nasch nevén6 -  eminens tanuló 
volt, és bár a műveltség nyelvét 
ebben az időben még elsősorban 
a latin, másodsorban a német je
lentette, már ekkor jeleskedett 
magyar nyelv tantárgyból is.

Ezt követően Mezey Barna 
tanszékvezető egyetemi tanár, 
az ELTE rektora tartott előadást 
Csemegi életpályájáról és az azt 
meghatározó, formáló politikai, 
társadalmi háttérről. Előadásából 

Csemegit csongrádi otthonából kitűnő szellemi munícióval 
útnak indított ifjúként ismerhettük meg (anyja csak néme
tül beszélt vele, apja franciául tanította), aki szülei elsze
gényedése miatt jogi tanulmányait önerőből finanszírozta. 
Nyelvismerete kiemelte őt kortársai közül -  eredetiben ol
vasta a korabeli európai jogtudomány kiválóságainak, így 
Jhering, Stammler, Beccaria, Carrara és Bentham munkáit, 
tanulmányozta a francia Code Penalt, Justinianust - , haza
szeretete pedig a szabadságharcba vitte. Az elbukott hábo
rút követően -  a számára engedett -  ügyvédi praxist kezdett 
Aradon, melyet rendőri ellenőrzés mellett egy kis faluban, 
Butyinban volt kénytelen folytatni. Itt elméleti tudása mel-
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lett gyakorlati ismeretekkel vértezte fel magát. Ekkor vált 
erőteljessé publicisztikai tevékenysége is, ami megalapozta 
későbbi kodifikációs karrierjét. A minisztériumba Horvát 
Boldizsár igazságügy-miniszter hívta. Kodifikátorként az 
egyszemélyes munka híve volt, koncepciója szerint Goet
he vagy Verdi sem adhatta át másnak a Faust vagy a Tra- 
viata egy részét. Nagy kodifikációs munkái elkészülte után 
-  elmaradt előrelépése miatt -  sértett emberként távozott a 
minisztériumból s lett tanácselnök a Kúrián, ahol saját kó
dexének gyakorlatba ültetésén fáradozhatott.

Mezey szerint kimagasló nyelvismerete, íráskészsége, 
szónoki talentuma, mély elméleti és praktikus gyakorlati 
tudása, kompilációs képessége mellett kora emelte Cse- 
megi Károlyt a magyar jogtörténet legjelentősebb kodifi- 
kátorává. Életpályájának hátterét ugyanis egy igen válto
zatos politikai tabló adta: a reformkor, az alkotmányos
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forradalom, a szabadságharc, a megtorlás és végül a ki
egyezés kora, ami megnyitotta az utat a polgári alkot
mány realizálása, a jogrendszer nemzeti modernizációja 
előtt. Az egyes korszakokkal párhuzamosan változott a 
jogászhivatás tartalma is. A reformkor és a polgári át
alakulás politikusi vénával rendelkező, reformer, füg
getlen, a tiszta eszmékért lelkesedő jogászokat kívánt, 
míg a diktatúra az államhatalomhoz lojális, szervilis és 
megbízható szakembereket. A kiegyezés korának ideálja 
a jogi építőmunkás, az európai látókörű, higgadt gondol
kodású, művelt szakjogász, aki az elveket, princípiumo
kat tudományos igényű indokolásokkal részletszabá
lyokra váltja, amit képes aztán a politikai csatározások 
terepén is megvédeni. Csemegi egy volt ezek közül. 
A legnagyobb.

Deák Zoltán
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