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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 kivégzőhellyel, 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 n é h á n y . 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 táblabírája, 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?
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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 máramarosszigeti 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
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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-
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nem született. Számos szaktanulmány kínál ehhez meg
felelő alapot, de az összegzéshez az egyes intézmények
levéltári alapon történő feltárására van szükség. A két
világháború közötti időszakban működő egri és miskol
ci jogakadémiák történetéről születtek elemzések, de a
kecskeméti jogakadémia története feldolgozatlan maradt.
Az Igazságügyi Minisztérium támogatásával megjelent
könyv négy szerkezeti egység
re tagozódik. Az első az egykori
jogakadémia szervezetének fej
lődését mutatja be, a második az
oktatott tárgyakkal és ezek tan
széki szervezeti hátterével fog
lalkozik. A harmadik részben a
jogakadémia hallgatóinak össze
tételéről olvashatunk. Az utolsó
fejezetben az egykori kecskeméti
jogakadémiai tanárok tudomá
nyos munkásságáról olvasha
tunk. A kötetet a jogakadémiai
tanárok tudományos műveinek
felsorolása zárja.
Az első rész, A Kecskemé
ti Jogakadémia szervezete Homicskó Árpád Olivér munkája.
A szerző nyomon követi a jog
akadémia szervezetének fej
lődését a létesítéstől 1949-ig.
Megismerhetjük a korabeli kor
mányzatok reformelképzeléseit,
a jogakadémia fenntartásáért
folytatott komoly küzdelmet,
a református egyház és Kecskemét városának elkötele
zettségét a felekezeti jogi oktatás megtartása érdekében.
A szerző részletesen bemutatja a jogakadémia fenntartói
testületeinek személyi változásait, az egykori igazgatók,
majd dékánok hivatali időszakait, és emléket állít a kar
önigazgatásában közreműködő egykori tanároknak. Szól
azokról az elképzelésekről is, amelyek a jogakadémi
ák fennmaradását célozták, és bátran bírálták a korabeli
(egyetempárti) kormányzati elképzeléseket. Külön feje
zetet szentel a jogakadémia könyvtárának. A jogakadé
mia szervezetében fontos változás volt, hogy 1924-ben a
kecskeméti főiskola jellege is megváltozott; ettől kezdve
Országos Református Jogakadémia lett. Az első rész az
1944 és 1949 közötti időszak áttekintésével zárul, mely
ben a szerző ismerteti a jogakadémiák megszüntetésére
irányuló állami döntéseket, és a Kecskeméti Jogakadémia
felszámolásának folyamatát.
A második rész, A tanszékek, a tantárgyak és a Jogaka
démia oktatási rendje szerzője Törő Csaba Attila. Ennek a
résznek különös értéke, hogy a kecskeméti jogakadémián
1875 és 1949 között tanító valamennyi jogakadémiai ren
des és rendkívüli tanárt, valamint óraadó oktatót megem

líti, és hiánytalanul felsorolja a hozzájuk kötődő oktatott
tárgyakat. Ez az adatbázis segítheti a további kutatásokat.
A szerző elemzi a jogakadémiai képzésre vonatkozó ál
lami normákat és az állami felügyeletükkel kapcsolatos
szabályokat.
Értékesek azok a megállapítások is, amelyek a tanári
pályázatok kiírására (a tanári alkalmazások feltételeire)
és ezek elbírálására vonatkoznak.
Olvashatunk a rendkívüli (forra
dalmi, háborús) helyzetben is fo
lyamatossá tett oktatásról, a két
világháború közötti tanügyi re
formokról és - végül - az 1946os egységesítő állami döntésről,
amely előrevetítette a felekeze
ti jogakadémiák államosítását,
majd gyors megszüntetését.
A harmadik rész, A Jogaka
démia hallgatóinak létszáma és
összetétele Nánási László mun
kája. A szerző a rendelkezésre
álló levéltári források, anyaköny
vek, hallgatói adatbázisok fel
használásával részletes elemzést
készített a kecskeméti jogaka
démia hallgatóiról. Fontos meg
említeni, hogy az 1894-1895.
tanévben beiratkoztak az első női
hallgatók, ezzel országos nyil
vánosságot kapott a Kecskemé
ti Jogakadémia, ugyanis a XIX.
század végén ez volt az egyetlen
intézmény az országban, ahol nők is tanulhattak a felső
oktatásban.
A negyedik részben Stipta István a kecskeméti jog
akadémia tanárainak tudományos munkásságát foglalta
össze, rendszerezve a jelentősebb eredményeket elért ok
tatók szaktudományi munkáit, és ismertetve tudományos
pályafutásukat.
A könyvet jól válogatott és a leírtakat számos ponton
kiegészítő levéltári források gazdagítják. A művet tudomá
nyos értékei mellett jól hasznosíthatják a jogászi hivatásra
készülő hallgatók is. A jogakadémiai tanárok tudományos
munkásságát (évfolyam- és szakdolgozatok, illetve diák
köri dolgozatok keretében) érdemes lenne tovább kutatni.
Hasznos lenne, ha az egykori hallgatói szokások feltárá
sára és a diákegyesületek működésének bemutatására is
lenne vállalkozó.

A kötet teljes terjedelmében olvasható a https://ajk.kre.
hu/images/doc5/konferencia/A_kecskemeti_Reformatus_
vegleges.pdfoldalon. (A szerk.)
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