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C sak a meleg dicséret hangján tudok írni e szép ki
állítású és átgondolt szerkezetben megtervezett, 
gazdag tartalmú kötet ismertetőjeként. Mátyás ki
rályt (mert a „sorszám” szerint ő volt az első; a második e 

néven lajstromozott uralkodónk már meg sem közelítette 
őt, a történelmi köztudatban szinte nem is létezik) elég így 
hívnunk: Mátyás. Távoli analógia: Csemegi Károly sírján 
is csak ez áll: Csemegi. Mikszáth ezt írja: „Nem kell kiírni 
a keresztnevet. Csemegi csak egy volt, se őse nincs se utó
da. Megérkezett és elment, s többet hagyott itt örökségül, 
mint sok azokból, akik elődökben és utódokban százado
kig itt pengették a sarkantyút. ” Mátyás királyról illő és 
szükséges írni, mert sok még a fehér folt; a jogtörténészek 
mellett más tudományszakok képviselőinek egymásba ka-
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paszkodó munkája szép gyümölcsöket terem: mint ez a
könyv is.

Az Országos Bírósági Hivatal 2018. június 18-19-én 
megrendezett bíróságtörténeti tudományos konferenciá
ján elhangzott előadások igényes kiadású kötetét tartom 
kezemben. Tartalma nem túldimenzionált, de így is meg
lepően gazdag. E helyütt csak néhány fontosabb szem
pont, téma köré rendezve szeretném gondolataimat össze
foglalni.

1. A kötetben több helyütt olvasható a megállapítás, amely 
helyesen rögzíti, hogy Mátyás király népmesei hőssé 
avanzsált a nép ajkán. Erre a magaslatra csak nagyon ke
vesen jutottak fel a történelemben. Biztosan szerepe volt 
ebben annak a maga korában látványosan és eredménye
sen képviselt értékrendnek, amely a bíráskodás, az igaz
ságszolgáltatás reformjához, az abban való ténylegesen 
személyes részvételhez kapcsolódott. Pusztán a kúriai in
tézmények strukturális és hatásköri reformjának megvaló
sítása ehhez kevés lett volna.

Mátyás sokat tett a pereskedés olcsóbbá tétele (az ügy
védi nyereségvágy alkalmi szabályozása: egy ügyvéd egy
szerre legfeljebb tizennégy ügyet vihet...) és meggyor
sítása végett, s bizony személyesen is gyakorta ült bírói 
széket (például Kolozsvárott). Úgy, ahogyan Árpád-kori 
elei még gyakorta cselekedtek, de aztán ez mindinkább 
háttérbe szorult. Nagy kár, hogy nem maradtak fenn vi
deofelvételek az általa vezetett lovagi becsületbíróság 
üléseiről... Apropos párbaj. A középkori bizonyításrend 
egykori elemét, az istenítéletnek számító párbajt kiiktatta 
jogrendünkből, meghagyva mégis a lovagi becsületbíró-



ság számára, ahol mindig a király elnökölt. A párbaj aztán 
századokkal élte túl Mátyást: csak a második világháború 
utáni, minden elemében alapjaiban megváltozott társadal
mi rendben vált végképp gyökértelenné.

2. Sokat tűnődtem Mátyás jellemén. Legjobban doku
mentált középkori uralkodónknak tekinthetjük, mégis 
csak óvatos megállapításokat 
tehetünk emberi alkatát illetően.
Hasonló a helyzet (persze jóval 
szűkebb forrásbázison), mint Na
póleonnal: szinte minden percé
ről tudjuk, mikor mit csinált, mit 
gondolt (fennmaradt bőséges le
velezése, emlékiratai), egyik ku
tatója, az amerikai Christopher 
Herald róla szóló könyvének elő
szavában így panaszkodik: „Ke
vés ember életét dokumentálták 
olyan alaposan, mint Napóleo
nét. És mégis, eltekintve néhány 
általános igazságtól, nagyon ke
veset lehet róla biztosan tudni. ”

Akkor mit mondhatunk Má
tyásról?! Biztos, hogy nagyon 
erős egyéniség lehetett, aki pon
tosan tudta, mit akar (de nem 
ment el odáig, mint VIII. Hen
rik...). Éspedig nemcsak imp- 
rovizatív módon, hanem kon- 
cepciózusan. Aki trónra léptét 
követően a saját nagybátyját, akinek pedig a trónját kö
szönheti, megregulázza, jószerivel még gyerekfejjel (ae- 
tas perfecta 24 év). Nevezhetnénk akár hálátlannak is. 
Az ország erejét koncentráló, erőforrásait látványos és 
értékes célokra költő uralkodót az idő igazolta. Nem le
hetett konfliktuskerülő egyéniség. Egyházpolitikájának, 
a Rómától való függetlenedési törekvésének egyik ér
dekes és tanulságos mozzanata volt, amikor 1486-ban 
az esztergomi érseki székbe felesége hétesztendős (!) 
unokaöccsét, Estei Hippolitot ültette. A király az ország 
ősi szabadságára hivatkozott, és megfenyegette a pápát, 
VIII. Incét, hogy országával áttér az ortodoxiára, ha nem 
teljesíti egy javadalomvitában támasztott követelését. 
A XV század második felében a pápaság gyakorlatilag 
ki lett zárva Magyarországon az invesztitúra gyakorlá
sából.

3. Jogtörténészként főleg a markánsan jogtörténeti vonat
kozású elemekhez szeretnék további reflexiókat fűzni.

A Decretum Maius kapcsán olvassuk, hogy Jusztiniá- 
nusz példáján haladva Mátyás is örök érvényű törvényt 
kívánt alkotni. Amiként a bizánci uralkodó sem a modern 
értelemben vett kodifikációra gondolt, úgy nyilván Má
tyás sem, de egy markánsan közös vonás jól látszik: annak 
a gondolatnak a jogrendbe való átültetése, hogy a közép
korban inkább csak presztízs szerint előbbre való kútfőt, 
a királyi törvényt (decretum, amely de facto tényleg csak 
kibocsátójának életében volt igazi jogforrás, utána meg

kellett újítani) valóban elsőrendű jogforrásnak tekint
se mindenki. Ez már az újkor alkotmányos jogrendjének 
előszele: a törvény előbbre való a szokásjognál. Figye
lemre méltó a kétféle jogforrás időbeli perspektívája: a 
consuetudo retrospektív, a törvény pro futuro szabályoz. 
A szokásjog olyan, mint a népmese: nincs kibocsátója, ke
letkezési ideje, szinte szabadon alakítható tartalma. Ezzel 

szemben a törvénynek van meg
alkotója, van keletkezési dátuma, 
sőt hatálybalépési ideje, s a leg
fontosabb: a jövőre nézve szabá
lyoz. A szokásjog a régi, jó jog 
változhatatlan bázisán élt, a tör
vényt a jövő motiválja.

Persze, a bölcs törvényhozók, 
mint Mátyás, a törvény megal
kotásakor a múlt jogi tapasztala
tait, időtálló megoldásait vették 
alapul, nem „íróasztal mögül” 
találtak ki jogi rendelkezéseket. 
További szembeötlő tartalmi vo
nás a középkori jogkönyvekkel 
összevetve, hogy jól látszik a 
rendszerre való törekvés.

4. Olvassuk azt is, hogy a Dec
retum Maius első nyomtatott 
kiadása Lipcsében történt. A lip
csei nyomdaipari kapcsolatok 
nagyon erősek lehettek, mert pl. 
az 1843. évi Deák-féle törvény

javaslatnak a Szalay László által gondozott, első német 
nyelvű kiadását is Lipcsében nyomatták ki, amely így és 
itt előbb jelent meg nyomtatásban németül, mint magya
rul. Közelebb nem volt nyomda... ?

5. Forrástörténet. Mátyás bibliofil alkata közismert, ami 
különben nehezen összeegyeztethető szintén ismert mi- 
litáns habitusával -  igaz, az intenzív katonáskodás ural
kodásának inkább első szakaszát jellemezte. Egyetemes 
(jog)történettudományi jelentőségű adat, hogy a Corvi
nák, Mátyás könyvtára, melynél gazdagabb tán csak a va
tikáni könyvtár volt, olyan ismereteket őriztek meg, mint 
például Cicerónak Gaius Verres szicíliai helytartó ellen 
mondott beszéde, amely nélkül nem tudnánk, hogy volt 
ilyen nevű proconsula Rómának. Szép és több tekintetben 
elgondolkodtató, hogy 1877-ben a török szultán (II. Ab- 
dülhamid) újrakötve visszaajándékozta.

Nagy divat nem lett az akcióból, amin nem is cso
dálkozhatunk, hiszen kiürülne a British Museum meg 
a Louvre... A Nemzet aranya című amerikai film záró 
mondataiban hallunk olyasmit, hogy az egyiptomi ere
detű kincseket vissza kellene juttatni a kairói állami mú
zeum nak.

6. Régészet -  jogrégészet. Nagyon érdekes és tanulságos 
ismereteket olvashatunk e tudományterületről is. Mint 
büntetőjog-történettel foglalkozó minden elemében meg
erősíthetem a könyv állításait.

I. MÁTYÁS 
ÉS AZ IGAZSÁG
SZOLGÁLTATÁS

AZ O R S Z Á G O S  BÍ R Ó S Á G I  HI VATAL 
T U D O M Á N Y O S  K O N F E R E N C I Á J A
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Egy mozzanatra mindenképpen szeretnék rávilágítani: 
a vesztőhelyek archeológiájára. Lapozgatva a fejezetet, 
szembeötlő, hogy valamennyi illusztráció egykorú, kül
földi eredetű. Magam a boszorkányperek jogtörténetét 
kutatva ugyanerre a furcsa jelenségre lettem figyelmes: a 
szegedi boszorkányperről például egyetlen képi ábrázolás 
sem maradt fenn! Az e témakörben szerkesztett diasoro
zatomon egytől egyig nyugati illusztrációkat használok. 
A magyar középkor kultúrájáról nemcsak az mondható el, 
hogy nem volt grafomán, de különösen hiányzott a képi 
ábrázolás iránti igény. Nálunk illusztrált jogkönyv (mint 
a németeknél a Szász tükör vagy a Sváb tükör) egy sem 
született. A rejtély megfejtését én ugyanebben a tanul
mányban meg is találtam: „Magyarországon teljes körűen 
feltárt és dokumentált vesztőhely egyelőre nem ismeretes 
[...] Csehország, Morvaország és Szilézia területén pél
dául a 16-18. század között működő, pallosjogát gyakorló 
383 városi tanács csaknem mindegyike rendelkezett ki- 
végzőhellyel, némelyik többel is.”

Nyilvánvalóan a középkori Magyarországon is renge
teg kivégzés történt, de gyanítom, hogy számszerűségében 
nagyságrendnyi eltérés lehetett a nyugat-európai városok
hoz viszonyítva. Ha kőből-téglából emelt kivégzőhelyek 
sora állt volna nálunk is (a párizsi kétszintű volt!), azokból 
csak megmaradt volna néhány. A XVIII-XIX. századi 
büntetőjog-történelmünk feldolgozott adataiból tudjuk, 
hogy a deres nálunk sűrűn volt használatban, de a bitó

sokkal ritkábban. Nem is értette a tudós Mittermaier pro
fesszor Heidelbergben, hogy Deákéknak 1843-ban miért 
nincs szükségük a halálbüntetésre.

Ugyanide kívánkozik egy másik motívum felemlítése: 
a kivégzettek holttestének kinn hagyása. Ez a gyakorlat 
Magyarországon sem volt idegen. A kötetben olvashatjuk 
Dériné naplóbejegyzését, amelyben az Eger közelében lá
tott kivégzettek látványa sokkolta és késztette a látottak 
rögzítésére: bár le is rajzolta volna. Deák Antal (a napó
leoni időszak háborúviselt, werbőcziánus zalai táblabírá- 
ja, Deák Ferenc bátyja), még 1830-ban is kiállt ennek az 
elborzasztó végrehajtási formának a fenntartása mellett.

Epilógus. Mátyás király ellentmondásoktól nem men
tes, de ragyogóan kiemelkedő alakját sokrétűen mutatja 
be ez a szép kötet. Mátyásnak irigyeinél valószínűleg csak 
ellenségeiből volt több. Törvényes ágyból származó utó
dot nem hagyván, még mielőtt szárba szökkenhetett volna 
egy tehetséges nemzeti dinasztia, magva is szakadt. Mi
ként Napóleon után, Mátyás király után is jogintézmények 
jelentették a valódi maradandóságot. Ott a kódexek, itt a 
Decretum maius.

S még valami: maradt az emléke, a népi emlékezés, 
a szeretett, az igazságos királyról, aki a szegény ember 
igazságát mindig fölpártolja. Ő a magyar Robin Hood és 
Oroszlánszívű Richárd egy személyben, királyi pozíció
ban. Ha jobban meggondoljuk: kívánhat ennél többet egy 
fejedelem?

Schlachta Boglárka Lilla

Könyv a kecskeméti 
jogakadémia történetéről

Homicskó Árpád- Nánási László -  Stipta István -  T örő Csaba: 
A Kecskeméti Református Jogakadémia története 1875-1949 

Budapest, 2019, KRE Állam- és Jogtudományi Kara, 256 p.
ISBN 978 615 5961 03 8

A  jogakadémiák a magyar jogi oktatás sajátos in
tézményei, amelyek általános megközelítésben, a 
dualizmus időszakában létrejött olyan felsőbb tan

intézetek voltak, amelyek a tudományegyetemek jog- és 
államtudományi karaihoz hasonlóan, a jog- és államtudo
mányok oktatásával foglalkoztak, de a tudori szigorlatok 
elfogadásának (promotio) és az egyetemi magántanári 
képesítés megadásának (habilitatio) jogával nem rendel
keztek.

A dualizmus kori magyar jogakadémiák szervezete, 
oktatási és felügyeleti rendje állami intézkedés nyomán, 
Trefort Ágoston kultuszminiszter 1874-ben kiadott ren- 

90

delete alapján alakult ki. A felsőoktatás és a jogi képzés 
reformját megalapozó -  számos tekintetben az osztrák 
időszakra emlékeztető -  rendelkezések lényegében ér
vényben maradtak, és eredeti tartalmuk szerint éltek to
vább a jogakadémiák működésének 1949-ig tartó teljes 
időszakában. Az állami irányítású jogakadémiák szerve
zeti és működési rendje érvényesült az egyházi és vegyes 
fenntartású intézményekben, így a Kecskeméti Reformá
tus Jogakadémia esetében is.

Az 1870-es években, a Magyar Királyság területén ti
zenhárom intézményben folyt jogi oktatás. A budapesti és 
a kolozsvári tudományegyetemek, továbbá a jogakadémi
ák közül a Pozsonyban, Győrben, Kassán, Nagyváradon 
és Nagyszebenben működő jogakadémiák állami fenntar
tásúak voltak. Az egyházak által fenntartottak közül ró
mai katolikus joglíceumok léteztek Egerben és Pécsett. 
A református egyház kerületeiben működött a pápai, a 
kecskeméti, a debreceni, a sárospataki és a máramarosszi- 
geti jogakadémia. Az ágostai hitvallású evangélikus egy
ház egyetlen intézményt tartott fenn, Eperjesen. A Szent 
István koronájához tartozott Horvát-, Szlavón-országok 
fővárosában, Zágrábban 1874-tól létezett egyetemnek 
ugyancsak volt jogi kara, azonban az ottani horvát tanítá
si nyelv miatt a hazai oktatásban nem tarthatjuk számon.

A most megjelent monográfia hiánypótló, ugyanis a 
hazai jogakadémiák történetéről átfogó monográfia még


