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Kiss Albert 
emlékezete 

Irta dr. c s e k e y i s t v á n 

(Zengövárkony, julius.) 

'Az akadémiai év utolsó napján, junius 26-án, 
még azzal váltunk el a kari tanácsteremben, hogy 
pihenni előbb tuszkulánumainkba megyünk, ö 
Szikrába, a tiszaparti őserdőbe, amelyet kis csa-
ládi örökségből virágzó birtokká fejlesztett. En 
zengövárkonyi szőlőmbe, a vadvirágos Mecsek 
aljába, nagyapán ősi fészkébe. Itt ért váratlan 
haláláról a lesújtó hir — elkésve. Már ncni me 
heltein el véglisztességére Kecskemétre, ahová a 
Balásfalvi Kissek ősi családi sírboltjába szállí-
tották kihűlt tetemét örök pihenőre. 

A lapok közlése szerint megölte a szive, amely 
mindenért dobogott, arai igaz, de elsősorban azé/t, 
ami magyar. Elköltözött közülünk egy jó és igaz 
ember. aki. magyar volt és professzor volt. Ezen 
teljesedett bc a végzete. 

Pontos statisztikai vizsgálódások mutatták ki, 
mennyivel tovább él a külföldi professzor, mint 
a magyar. A német egyetemi tanárok javarésze 
még kiérdemesült állapotban folytathatja tovább 
szellemi munkáját. Az állam magas fizetésekkel 
gondoskodik róla, hogy a tudós gond nélkül tel-
jesíthesse nagy nemzetnevelő és tudományépitő 
munkáját. Nincs a társadalomnak olyan rétege, 
amelyet a külföld annyira megbecsülne, mint a 
professzorit. A párisi egyetemen valaha az ural-
kodó után az egyetem rektora következett, meg-
előzve a királyi ház tagjait. A német apró feje-
delemségeknek nem volt nagyobb becsvágyuk, 
mint világhírűvé tenni egyetemeiket. Csak igy 
történhetett meg, hogy a birodalom fővárosa 
Berlin egyetemének nem egy tanára örömmel cse-
rélte föl a heidelbergi vagy gőttingeni egyetem 
tanszékével katedráját. Északeurópa müveit par-
lamentjeiben nem kegyelmes urnák szólítják az 
egyetemi tanárból lett miniszter-képviselőt, ha-
nem professzornak. Finnországnak egyszer már 
sikerült megvalósítani Platón álmát a bölcsei; ál-
lamáról, amikor kormányában kizárólag profesz-
szorok foglaltak helyqj. 

Ugy halt meg, amint élt: a kötelesség kéilelhe-
fctlen, hiv teljesítése közben. Kiss Albert pro-
fesszor leszállt a katedráról, a tanév utolsó nap-
ján kikérdezte szigorlatán az utolsó jelöltet. Az-
tán könyveivel a hóna alatt kiutazott birtokára, 
Szikrába. Mégegyszer végigtegeltette szemét a rin-
gó aranytáblákon, a zöld szőlőpásztákon, kiadta 
a munkát aratóinak, elszámolt a cseresznye, meg 
a kajszin árával. Aztán odakapott a szivéhez és 
ötödik napon a tanév bezárása után Kiss Albert 
professzor elment pihenőre. De ezúttal végérvé-
nyesen, visszavonhatatlanul örökre. Helye a ta-
nácsteremben, fiókja, szobája és íróasztala hiába 
várják többe. Ilióba várják hallgatói, kiknek 
atyja volt a szó igaz értelmében. Ha valaki, ő 
valóban leszállott a katedráról. G nem menekült 
el sok professzor módjára a tudomány clefánt-
esonttornyába, ami a legkényelmesebb életfelfo-
gás. ö mindig átérezte az ifjúság bajait, törek-
véseit. Mint a Turul Bajtársi Szövetség magisz-
tere zászlóvivője volt az. ifjúság jogos követelé-
seinek, de egyben mérséklője a túlzásoknak és a 
jogellenes kilengéseknek. 

Kiss Albert mintaképe volt a jó kartársnak. 
Mindannyian rajongásig szerettük. Egyenes jelle-
me, baráti készsége és egészséges, zamatos hu-
mora a legjobb kollégává tették. Külső megjele-
nésében talán emlékeztetett a magyar gazda tí-
pusára a takarékos, józan, eszes magyar pa-
rasztra, akit fajtájának tartott és mindenek fölé 
helyezett. Dc műveltsége sokrétű volt. Minden ke-
zébe került könyvet elolvasott. A helyi lapoktól 
n Féstcr Lloyd ig naponta minden újságot át-
böngészett. Mindenről tudott, lett légyen az kül-
politikai vagy agrárkérdés, tudományos problé-
ma vagy egyetemi mozgalom. Emberekről akár 
jellemük, akár anyagi viszonyaik dolgában soha 
senki sem volt nálánál jobban tájékozott, ösztö-
nösen érezte meg közelében a magához hasonló 
jellemes, egyenes embert, akit aztán igaz barát-
iává fogadott. De kérlelhetetlenül kigúnyolta a 
gyönge jellemű, nádszálként haiindozó, érdAhaj-
hászó embereket 
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Egy kérdésben azonba nem ismert határt: a 
kötelesséjéleljesitésltrn. Steha egyetlen órát el 
nem mulasztott volna. Még azokon a napokon is 
megjelent a lanteremben, amelyeken a jogászok 
két ünn,ep között szünnapot szoktak csinálni nia-
knknak. Nem szívelte a felolvasó professzorokai. 
Rendszerint a katedrán sétálva, szabadon adta 
elö mondanivalóit. Nem tartozott i termékeny 
tudósok körébe, de amit alkotott, az maradandó 
értékű. Néha évekig rágódott egy kis tanulmá-
nyán is. Százszor meggondolta, amig nyomdafes-
ték alá bocsátotta írását. Éles ész, csalhatatlan 
ítélőképesség és pompás előadói készség jelle-

szővttZ Hcnyvetliyn a mántrvÉ 

jTiuikhahn 
IV $rcAó*zkq OttükúJT-u 8 

v vi. J&wí-fwnrut 8 
flDÉKRÓl MÉG MA KÉRJE SZÖVETMINTÁINKAT! 

Gyártelep 

BUDAPEST, XI., LENKE UT 117. 
— i 

mezt-e. Ha a kari vagy tanácsüléseken va'ami 
bonyolult probléma [elmerült, szavával nyomban 
eldöntötte a kérdést Pillanatok alatt fején tudta 
találni a szöget. MÍiden további vita üres szal-
macséplés volt az ó döbbenetesen helyes ítélete 
mellett. Ezek a képességei emelték messze kartár-
sai fölé. Egész sereg tiszteletbeli állásával meg 
nem belátható szolgálatokat telt a szegedi egye-
temnek. Éveken át ügyvezető elnöke volt az Egye-
tem Barátai Egyesületének, elnöke haláláig a 
Gazdasági Bizottságnak és Mensa Publico fel-
ügyelő bizottságának. Tagja volt az Országos 
ösztöndíj Tanácsnak, az Országos Közoktatási 
Tanácsnak, a Horthy-Kollégium és a Mensa Aca-
dcniia felügyelő bizottságának stb. Elérte a leg-
nagyobb kitüntetést, amit professzor elélhet, 
egyeteme az 1935—36. tanévre rektorrá válasz-
tolta. Rektori működésének rendkívül sok ered-
ményt köszönhet a Ferenc József-tudományegye-
tem. Ezt a kormányzói kegy is elismerte, amikor 
rektori éve után a Magyar Érdemrend középke-
resztjével tüntette ki. 

Kiss Albert azok közé a szerencsés ifjak közé 
tartozott, akik már életük hajnalán arra a pá-
lyára léphetnek, amely szivük vonzza és tehetsé-
gük képesiti őket. Egyéves önkéntesi éve leszól-
gálása után 1898 bnn a kecskeméti jogakadémia 
21 éves korában tanárává választotta. Itt 1905-
ben az igazgatóságig fölvitte, nmjd felcserélte 
állását a kassai állami jogakadémiával; l!)ll-ben 
bedig, amikor a pozsonyi egyetemet felállították, 
kinevezték a magyar magánjog nyilvános rendes 
tanárává. Az 1010—20. tanévben az Erzsébct-tudo-
dományegyetemnek volt a dékánja. Itt >érte nz j 
összeomlás. Nagy szálka volt nyomban a csehek 
szemében, úgyhogy lefogták és Illavára szállítot-
ták. 1921 szemptemberében nevezték ki a szegedi 
egyetemen a nemzetközi (összehasonlító) magán-

jog nyilvános rendes tanárává, amely tanszéket 
1922 augusztusában a római jog katedrájával cse-
rélte föl. Az 1929—30. tanévben volt a jog- és ál-
lamtudományi kar dékánja. 

Hátrahagyott müvei közül. kiemelkednek .. Az 
elévülés a magyar magánjogban," „Az elévülés 
a magyar polgári törvényköny v, tervezetében" cs 
..A római jog receptiójáról" címűek. Nagy fel-
tűnést keltettek a magyar polgári törvénykönyv 
kodifikációjához irt bírálatai, valamint azok a 
felszólalásai, amelyeket 1912-ben és 1936-b:m a 
jogi oktatás reformja tárgyában közreadott 

Kiss Albert 1874 november 2-án született Nagy-
körösön ősi magyar nemesi családból. Atyja ké-
sőbb táblabírói cimet kapott Kecskeméten O 
maga ott érettségizett 1892-ben és 1896-ban már a 
budapesti egyetemen jogi doktorátust szerzett. 
Minden zökkenő nélkül futotta be magasan ívelő 
pályáját. Ennek a tudós egyéniségnek volt azon-
ban még egy alapjellemző vonása. A föld szerel-
mese volt. Nem hiába választotta a szertartást 
végző kecskeméti református lelkipásztor gyász-
beszédének alapigéjéül Jób könyvének intését! 

/.Beszélj a földdel és megtanít téged.".' Kiss Albert 
étele végéig liii maradt a földhöz, a kecskeméti 
tájhoz, amelynek talán legszebb darabja a -zik-
rai tőserdő. Ezt a Tisza-menti sivó homokot va-
lósággal ligetté varázsolta. Szőlőjének bora és 
gyümölcse messze földön hires volt. A magyar 
paraszt ösztönös megérzésével imádta a földet. 
Minden szellemi keresetét abba fektette. Lázasan 
vásárolta össze a szomszédos telkeket. Példát 
niulntolt ró, hogy miként hódíthatná vissza a 
magyar középosztály ősi földjét. Társaságban, 
amikor mézédesen ömlött ajkáról a szó, mindig 
fentien hangoztatta, hogy csak egyetlen érték 
van, amely biztos megélhetést jelent és ez a föld. 
Hattyúdalában, apósáról,. Muraközy Imréről a 
Kecskeméti Lapokban közzétett cikksorozatában, 
mely különnyomatban is megjelent, "kortörténet i-
leg is megkapóan festi lc a magyar gazda küz-
delmét az alföldi homokkal. 

A Lakileiekhez tartozó áldott szikrai fuszku-
lánumban akarta csendben eltölteni öreg napjait, 
elvezni egy élet eredményes, szorgalmas munká-
ját. Szörnyii tragikuma a sorsnak, hogy nem en-
gedte meg neki. Példája azonban örökké hirdet-
ni fogja nekünk a tudomány és a föld ölelkezésé-
nek nemes szimbiózisát. 

Vidéki kendergyác . . . . 

keres 
technikai előképzettséggel rendelkező 
fiatal 

gyártással kapcsolatos műszaki teendők 
ellátására. A fényképpel és részletes élet-
rajzzal ellátott ajánlatokat, amelyben a fi-
zetési igény is megjelölendő, ..Biztos jö-
vő" jelige alatt a lap kiadóhivatalába kér 
jük. 


