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STIPTA ISTVAN

Bruckner Gyozo, a miskolci jogakademia dekanja

,,A miskolci jogakademia multja es kulturmunkassaga (1919-1949)" cimii, Bruckner
Gyozo egykori jogakademiai dekan aital irt visszaemlekezes kiadvanyunkban megje-
leno reszei nem igenyelnek ertelmezo kiegesziteseket. A miivelodes - es jogtortenet
nemzetkozileg elismert professzora, a Magyar Tudomanyos Akademia levelezo tagja
tudosi targyilagossaggal, minden fontos forrast felhasznalva orokitette meg a nagy
reszben altala iranyitott, szellemisege aital meghatarozctt intezmeny tortenetet. A
korra jellemzo felfogasban elemzi az orszagos kozeleti, tudomanyos esemenyeket,
boles tavolsagtariassal kezeli a politikai allasfoglalast igenylo iigyeket. A kitiino
stilusban megirt tanulmanyt az eredeti szoveg niegtartasavaS, betiihiven kozoljiik,

A bevezeto gondolatok kereteben csupan azokra az esemenyekre teriink ki,
amelj-ek az eredeti keziratbol hianyoznak, es melyek segitenek a jogakademia torte-
netenek jobb megerteseben. Ezen tul sziiksegesnek latszott Bruckner Gyozo mis-
kolci tevekenysegenek, szemelyes szerepenek meltatasa is, hiszen errol kezirataban
- emberi nagysagat is peldazva - alig tesz emlitest. A vazlatos attekintes nem potol-
hatja a jelentos tudos eleriitjanak melto osszefoglalasat, amelyre e sorok irqja a ko-
zeli jovoben kiserletet tesz.

Az eperjesi jogakademia

Az eperjesi jogakademia nemzetiink tortenetenek kritikus periodusaban, a Lipot-iele
abszolutizmus idejen alakult. Letrejotteben szerepe volt az idegen uralommal szem-
beni nemzeti erzesnek. a hazai szokasokat vedo protestans szellemisegnek. Az evan-
gelikus egyhaz, a szepesi varosok, Saros varmegye es nehany mecenas four tamogat-
ta azt az elgondolast, hogy ,,akademiai es egyetemi zaj es nagyobb kotottseg nelkiil"
Eperjesen egy tobb tudomamt arfogo Kollegium letesiiljon. Az elhatarozastol szami-
tott ket even beliil, 1667. aprilis 16-ra a felvidek jelentos intezmenye felepult. A
Kollegium eleinte tiz e\folyamon oktatta hallgatoit, a kilencedik evben tanitottal'; a
mai fogalmaink szerinti jogi ismereteket. Az elso rektora a Magdeburgbol meghivott
Pomarius Samuel, elso jogtanara Pankratius Mihaly volt, aki a tortenelmiink elso
kozjogi tanulmanyat 1668-ban ,.Tractatus historico - politico iuridicus iuris publici
regni Hungariae" cimmel Kassan jelentette meg.

A Kollegium keretei kozott fogimnazium, evangelikus teologiai kar, jogakade-
mia, majd a XIX. szazad masodik feletol tanitokepzo mukodott. Legnagyobb harcot
a jogakademia megtartasaert vivtak. megis ez a kar lett a legnepszeriibb. Hires tana-
rok (Carlovszky Zsigmond, Tlwmkalsh'an. Csupka Andras) dacoltak a csaszari tilto
rendelkezesekkel. mikozben a hallgatok szama eg>xe nott. A neoabszolutizmus ide-
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jen, 1864-ben hataroztak el a negyeves jogakademiai oktatas bevezeteset. Szepes
varmegye, Eperjes szabad kiralyi varos es a hires Dessewfly csalad anyagi segitse-
gevel az oktatast az egyetemi kepzeshez hasonlova, a hazai jog oktatasa teren teljes-
se tettek. Az akademia nem kapott allamsegelyt, a kozponti hatosagoktol fiiggetleniil
donthetett belso szervezeterol, a hazai igenyeknek megfeleloen alakithatta ki a tan-
targyi strukturajat, az egyhazi autonomiara tamaszkodva belatasa szerint alkalmaz-
hatta tanarait. A felvidek legjelentosebb jogakademiaja az orszag szellemi kozpontja-
tol jotekony tavolsagban onallo arculatu, kiserletezo szellemi muhellye valt. A szo-
kasszeruseggel, kozepkorias konzervatizmussal szembenallo szemleletet jol tiikrozi,
hogy a szazadfordulo tajanMikler Kdroly, a Jaszai-fele radikalis part helyi vezetqje
toltotte be a dekani tisztet, az 1910/11-es tanevtol politikatudomanyt Mctleter Istvdn,
az ismert reformparti tarsadalomtudos oktatta. A jogakademia megbecsult tanara volt
a szocialdemokrata erzeim&HebeltEde, es itt tartotta izzo hazaflsagtol athatott elo-
adasait a magyar tortenelemrol az ,,utolso kuruc", Csengey Gusztdv.

A jogakademia egykori hallgatoi kozott minden fontos hazai vallas kovetoit
megtalaljuk. A jogtanulok nemzetisegi megoszlasa a kornyek etnikai tagozodasat
tiikrozte, a felvetelnel nem ervenyesiilt vallasi szempontu kontraszelekcio. A jogaka-
demia elsosorban az also kozeposztaly gyermekeinek tovabbtanulasat biztositotta.
Rendkiviil elonyos volt a felvideki szulok szamara, hiszen igy gyermekeik helyben,
kisebb koltsegen tanulhattak, a negy ev elvegzese utan - ha kivantak - doktoralhat-
tak az egyetemen. A hallgatok tobbsege megelegedett az akademian szerzett ismere-
tekkel, amely a gyakorlati jogi es a kozepszintu hivatahioki foglalkozasokhoz ele-
gendo alapot nyujtott.1

A Kollegium igyekezett jogi onallosagat mindvegig megtartani. Anyagi biz-
tonsaga erdekeben azonban a XDC. szazad vegen a tiszai ag. hitv. evangelikus egy-
hazkenilettel lepett szorosabb jogviszonyba. Az anyagi fenntartasban kozremukodo
osi partfogosag es az evangelikus egyhaz szerzodest kotott, amely szerint a Kollegi-
um keruleti jelleget nyert. Az 1892-ben kotott megallapodas szerint a partfogosag
tulajdonosa maradt az oktatasi egysegnek, az egyhazkerulet hataskore adminisztrativ
es oktatasi ugyek intezesere terjedt ki. A Kollegiumot iranyito testiilet, a paritasos
alapon osszeallo kollegiumi nagybizottsag (igazgato-valasztmany) gyakorolta 1919-
ig a fenntartoi jogokat. Ennek a tenynek a jogakademia miskolci idoszakara nezve
donto jelentosege left; az intezmeny megszitntetese elleni tiltakozas soran az osi
partfogosag beleegyezesenek hianya volt a leghatasosabb erv.

A jogakademia alkoto legkore, progressziv szellemisege - az igenyes tanarki-
valasztas reven - magas szakmai munkaval parosult. Eperjesen csak olyan tanarok

1 A tiszai ag. hitv. ev. egyhazkerfllet miskolci jogakademiajanak 1935-36. tanevi Almanachja. Miskolc 1936. 59.
old, Dr. Horvath Oddn: ,,Az eperjesi ag. hitv. ev. jogakademia multja es jelene rdvid vonasokban. Kassa 1S86.
22-25. old.; Zsedenyi Bela: Az eperjesi ev. Kollegium nemzetkdzi sorsa es jogi szemelyisege. Miskolci Jogasz-
elet Konyvtara (88. sz..) Miskolc, 1933. 36-39. old.; Stipta Istvan: Az eperjesi evangelikus jogakademia attele-
pfllese 1918/19-ben. Napjaink XXVIII/1989.3. szam. 11-14. old.
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tanithattak, akik egyetemi magantanari cimmel rendelkeztek. Az elso vilaghaboru
elotti ev tanari karaban egyetlen okiato sem volt, aki legalabb sgy evet ne toltott vol-
na kcrabban kiilfoldi egyetemen. Itt oktatott Vicsey Tamas a legkivalobb roiaai jo»
gaszok egyike, Ereky Istvdn a kozigazgatastan nagy him professzora. Innen indult
Berzeviczy Albert, Horvath Odon,Moor Gyula palyaja.

A szazadfordulo idejeu mukodo tiz jogakademia koziii az Eperjesin tanult a
legtdbb diak, itt aiiikodott a legnag>-obb letszaniu tanari kar. Az akkor legvonzobb
palyara keszito, elsosorban gyakorlatias tudast nyujto felvideki foiskola tovabbi szep
terveit az e!so vilaghaborii soporte el. Ujrakezdesre az osi szekhelyen nem volt
esely: a bekekotes utan a foiskolanak menekulnie kelleti.

Az eperjesi jogakademia Miskolcon

Milder Karoly dekan 1919 oszen a miskolci Reggeli Hirlap lapjain ugy einlekezstt:
aeki jutott eszebe eloszor a jogakademia attelepitesenek, aim ezzel szonos volt, meg-
mentesenek gondolata. A Felvidek cseh megszallasa, az onallo esehsdovak allatn
dsWa^alnga (191 g. ckloisr 23.) «'&i egy kbig csyk&eoS a j^jys? poigari igeagatas
es yclg* ksretek !:ossit tblyc tovabb ss dcetcc Is. A zitsa-aros helyzetber; azoa!>aa
sg.yTS biztosabba valt, hogy az uj allam nem tart igenyt a Kollegium jogi fakultasara
es nines sziiksege az itt tanitokra sem. Mig a teologiai kar, a logimnazium es a tani-
tokepzo tanarai batorito Igereteket kaptak a helyi vezetoktol. a jogaszok szamara
ssak a menekules maradt. Koilegiumi termeiket cseh katonak szalltak meg. akik szi-
gcruan inegtiltcttak a magyai nyelvii oktatast. A jogakademia meltatlankodo tana-
rait rovid idore letartoztattak.2

Az attelepiiles ugyeben Eperjesen a dontesi jogkdrrel rendellxzo fenntarto
nem hozott hivatalos testiileti dontest. A kar bonyolult tamogatasi rendszere miatt
ebben a fontos kerdesbsn az osi partfogosag es az evangeiikus egyhazkeriileti hato-
sag egyuttes hatarozatara is szukseg lett volna. A dekan tigy ertesiilt, hogy a partfo-
gosag egyes tagjai ellenzik, korainak, celszerutiennek tartjak az elkoltozest. Akciojat
szfc--; c isrsibiiiitarto szen/s az 'sjy'^z. vezstoksl Saszfe. Az 191". deceiabsr 34 te=
dapesti egyhazi konferencian felkereste Gedtily Henrik tiszai egyhazkeriilgfi pSsim-
kot, aki tamcgatta az elkepzelest. 6 mar nem bizott a bekekonferencia kedvezo don-
teseben. Masnap a dekannal egyiiit felkereste Lovaszy Marion vallas es kozoktata-
siigjd minisztert kerve az athelyezes allami tamogatasat. A miniszternek sem voltak
illuzioi a bekovetkezo tsruleti valtozasokat illetoen. Rogton beleegyezett az attelepi-
tesbe, set azt is megigerte, hogy a teologiai kar esetleges athozatalat is tamogatni

2 Dr. MikJer Karoly: Az eperjesi ag. bitv. ev. jogakademianak 1918. december 28-an bekdvetkezett cseh megsza!-
!as kSvetkezteben Miskolczra Wrtent atheiyezsse. Sarospatak, 1922. 6. old. A jogakademia tortenetenek else
idoszakaro? vaziatos attekintest ad: Stipta Istvan: A miskolci jogakademia muksdesenek eiso evtizede (1919-
1929). Borsodi Szemle XXX. evf. 1985. 2. szam 49-58. old.
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fogja. Az ujrakezdo jogakademianak allamsegelyt igert, a koltozkodes koltsegeinek
egy reszet is atvallalta.

Donteni kellett arrol is, hova mehet a jogakademia. Eloszor Kassa meriilt fel.
Ezt az elkepzelest az az illuzio eltette, hogy az abauji kozpont magyar teriileten ma-
rad. Az ev vegen azonban mar arrol ertesiiltek az eperjesiek, hogy a kassai allami, es
a sarospataki reformatus jogakademia is koltozni kivan. Mindketto Miskolcra.

A miskolci atteiepites Mikler Karoly erdeme, bar a varos vezetoinek kedvezo
hozzaallasa sokban hozzajarult eliliez. Az evangelikus egyhaz a felugyeletet gyakor-
16 egyhazkerulet kozpontjat, Nyiregyhazat javasolta. Egy ideig rontotta Miskolc
eselyeit az a hiedelem, hogy meg ez a varos is atkeriilt Csehszlovakiahoz. A bizony-
talansag sokaig tartott: a Reggeli Hirlap 1919. marcius 16-i szama is felve emlegette
azt a lehetoseget, hogy a demarkacios vonalat melyebbre vonjak, igy esetleg bekeriil
Miskolc (,,Miskovec") es Satoraljaujhely is. Az allamhatarok vegso megallapitasa-
rol egyebkent a varos lakoi csak 1919. jiinius 19-en ertesulhettek.

A budapesti targyalasai utan, Eperjesre tartva, Mikler Karoly Miskolcon allt
meg. December 7-en targyalt a varos vezetoivel, Szentpali Istvan polgarmesterrel es
Lichtenstein Ldszlo varosi foispannal. A ket vezeto lekotelezo igeretet tett. Megiger-
tek, hogy a varos torvenyhatosagi bizottsaga december 19-en megtargyalja a jogaka-
demia ugyet. Azon melegeben ajanlottak egy megfelelo epiiletet es evi 25 000 koro-
nat az attelepiilo intezmenynek.3

Miskolc regen vag>rott mar egy egyetemre, vagy legalabb egy foiskolara. Iga-
za volt az iigyet tamogato lelkes patriotaknak: megerdemelte volna. A kornyek hozza
merhetoen jelentos varosai mar rendelkeztek felsofokii tanintezettel. A helybeli to-
vabbtanulast biztosito intezmeny hianya nemcsak presztizskerdes volt, hanem a la-
kossag jelentos erdekserelmevel is j art. A varos vezeto testuletei kezdetben miiegye-
temet akartak; 1918. januar 3i-en a torvenyhatosagi bizottsag hatarozata szerint:
,,...tekintettel azokra a rendkiviili fontossagii kulturalis es gazdasagi erdekekre, me-
lyek a harmadik miiegyetemnek varosunkban valo felallitasahoz fuzodnek, az e cel-
bol szukseges anyagi aldozatokat varosunk vagyoni allapotahoz kepest megliozni
kesz."4 A biztato kilatast es az eredmenyes targyalasokat az ev oszen bekovetkezett
tortenehni esemenyek egyelore megszakitottak.

Mar korabban meghiiisult a sarospataki jogakademia es az ottani teologiai kar
athozatalanak terve. Az ev vegi tragikus esemenyek nyoman viszont ket felvideki
foiskola is befogadasra kerte Miskolcot. Eloszor a selmecbanyai erdeszeti es banya-
szati akademia fordult a varoshoz. A kepviselotestiilet 1918. december 19-en eldon-

3 Dr. Bruckner Gyozo: A miskolci jogakademia msiltja es kulturmunkassaga (1919-1959). Erdliget, 1953-1959.
Az Evangelikus Orszagos Leveltarban (EOL) orokos letetbe helyezett kezirat. EOL, Bruckner Gyozo hagyatek.
Irattar 15. (tovabbiakban: Bruckner) 7-10. old. A reszleteiben most eloszor megjeieno kezirat jelentosegere T6-
vari Judit-Berecz Jozsef: A jogakademia es konyvtaranak szerepe Miskolc kulturaiis eleteben a ket vilaghaboru
kozottcimu, aKonyvtari Kronika III. ( Miskolc, 1981)k6tetebenmegjelenttanulmany hivtafel afigyelmet.

4 Borsod-Abauj-Zemplen megyei Leveltar ( tovabbiakban: BAZ Mlt.) Miskolc thjf. varos 1918-19. evi jegyzo-
kdnyve 28. old. 13/1918.1. 31. sz. hatarozat. Alapszam: 13.
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totte, hog}? a ,,foiskolanak Miskolcra athelyezeset orommel veszi es annak idejen a
legerelyesebb mozgalmat indit az iskolanak reszere valo megnyerese irant." Az ige-
retet bevaltva harom ev mulva ujabb hatarozai sziiletett: a polgarmester lepjen fel a
kormanynal a foiskola Miskolcra telepitese ugyeben:' Hatarozottabb modon, ered-
menyesebben jart el a varos a jogakademia ugyeben. A vezetok tartottak magukat
korabbi igeretukhoz. A varoa fcorvenyhatosagi bizottsaganak minden fontos aibizott-
sagaval elozetesen megallapodtak a js.enekiilt foiskola befogadasarol, es taraogatasa-
rol. A Mikler Karoly jelenieteben lefoht 1918. deceniber 19-i bizottsagi files ororn-
mel fogadta az .,eperjesi jogakademianak Miskolera valo athelyezeset."6 Igaz ugyan,
hogy a hatarozat egyelore nem erositstte meg a korabban fe!!dnalt segelyosszeget es
nem volt szo a szekhaz atadasarol sera. A varos anyagi erejehez mert tamogatast
igert.

Az eperjesi jogakademia taiiaraii a cseh katonasag reszerol idokozben ujabb
inzultus erte. Az 1918. deceraber 19-re osszehivoit osi partfogosagi testulet meg
mindig nem iatta idoszeriiiiek az akademia athelyezeset. Mikler a partfogosag allas-
pontja ellenere 1919. januar 16-an Miskolcra utazott. mar az atjovetel reszieteit ki-
vanta tisztazni. Szentpali Ist\-an polgarmester 1919. januar 18-an hivatalosan ertesi-
tetts az eperjesi kollegiurn dekani hivatalat, hogy a jogakademia reszere Etengedi a
varoshaza II. emelefenek azou helyiseget, amelyel akkor a 16. g}''a!ogezi-ed parancs-
noksaga foglalt el. A dekan siirgos intezkedest kert az illetekes evangelikus piispok-
toi, Geduly Henriktol. A valasz,egyben a vegso dontes 1919. febraar 9-en erkezett
Eperjesre: ^flaiarozat

Az egyhazkertileti kozgyilles utolagos jovahagyasanak remenyeben, sajat
felelossegemre elrendelem, hogy az eperjesi ag. h. ev. egyhazkertileti collegium!
jogakademia ideiglenesen, a beketargyalasok befejezeseig Miskolc varos hatosaga
alatt iegyen, (...) cimeben, pecsetjeben, hivatalos irataiban a kovetkezo elnevezest
viselje: A iiszai ag. h. ev. egyhazkertilet eperjesi koUegiumanak jogakademiaja —
ideiglenesen Miskolcon!"'

A hatarozatot kesobb az egyhazkeriileti kozgyules is jovahagyta. Az 1920.
oktober 27-en, Nyiregyhazan hozott aliasfoglalas nyomatekosan hangsulyozta a jog-
akademia miskolci mfikodesenek ideiglenesseget. A hatarozat szerint ,,parancsolja
ezt a teriileti integritas kiirthatatlan gondolata, a mar porladasban levo, alapito osok
es vertanuk emleks es kegyelete, valamint az elszakitott tesh'erek irant erzett szere-
tet es tisztelet erzete." Ket ev mulva a foiskola hivatalos pecsetjebol mar hianyzott
az ,,ideiglenes" szo.

Az atkoiiozesre rovidesen sor keriilt. Az eperjesi koliisgium igazgatotanacsa-
nak 1919. marcius 4-en tartott ulesen, auielyen megjelent Stefanek Antal, a csehszlo-

5 BAZ Mlt. Miskolc thjf. varos 1918-19. evi jegyzokoayve 411. old., Miskolc thjf. varos 1921. evi jegyzokonyve
368. old.

6 Bruckasr 11. old.; Miklsr LB. 18. old.
1 Bnickner 9. old.; Milder j 9. old.
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vak kormany tanugyi referense is, vegleg eldolt az intezmeny sorsa. A testulet hivata-
losan ertesulhetett arrol, hogy a teologiai kar feleslegesse valt, mert a pozsonyi
egyetem teologiai fakultast kap. A jogakademia fenniartasa sem indokolt, hiszen ,,a
csehszlovak kormany Magyarorszag reszere nem nevel jogaszokat."8 A feleslegesse
valt intezmenyek szabadon atkoltozhetnek. A helyi zsupan, Fabry P&l is jo szandeku
semlegesseggel turte az elkoltozest. Megengedte a hadizsakmanynak nem minosulo
ingosagok elvitelet. Miutan a dekan meggyozte ot, hogy az akademia ingosagai fele-
kezeti tulajdoriban vaimak, a butorok, az irattar, a konyvek egy resze atkeriilhetett
Miskolcra. Elhoztak ThanMor hires Dessewffy Arisztidportrejat is. A kesobbi visz-
szaemlekezesek sokat dicsertek Mikler Karoly akkori vagyonmento targyalasait, a
valosag megis az, hogy az 29 000 kotetes jogi szakkonyvtar es a rendkiviil ertekes
eremgyujtemeny Eperjesen maradt.

A dekan 1919. martins 10-en erkezett Miskolcra. A jogakademiarol szolo el-
so hirlapi ertesites a marcius 16-i Reggeli Hirlapban jelent meg. Beszamolt a dekan
megerkezeserol es tudatta: a cseh hatosagok nem gorditettek akadalyt az atjovetel
ele. A marcius 18-i laps/am arrol tudositott, hogy a jogakademia dekani hivatala mar
aznap fogadja es beirja az utolag jelentkezoket. A tanarok megerkezese utan az elo-
adasok, az alap- es allamvizsgak nyomban megkezdodnek.

A varost ebben az idoben az orszag leendo teruleti megcsonkitasa, a hatarok
kerdese tartotta lazban. Valamelyest megnyugtato volt a jogakademia atkoltoztetese-
nek hire, mert ebbol a helyi kozvelemeny arra kovetkeztethetett, hogy Miskolc meg-
sem keriil at Csehszlovakiahoz. Eppen Mikler Karoly nyilatkozta a Reggeli Hirlap
marcius 20-i szamaban: Fabry Pal zsupan is igy ertesult, eppen biztatasara jottek
Miskolcra es nem Nyiregyhazara. A Kassai Naplo masnap kozolte a kinos helyzetbe
keriilt csehszlovak tisztviselo helyreigazito nyilatkozatat: ,,A miskolci ujsagoknak az
eperjesi jogakademia athelyezesevel kapcsolatos hire meresz kombinacio, onkenyes
talalgatas."

A Tanacskoztarsasag hire tehat mar Miskolcon erte az attelepiilt negy aka-
demiai tanart. A kesobbi visszaemlekezesek egyontetuen megallapitottak: a helyi
kommun vezetoi kezdetben nem akadalyoztak intezmenyuk miikodeset. Az elso vizs-
garol szolo tudositas (amely szerint a jelolt ,,fenyes eredmenyt produkalt") 1919.
marcius 28-an kelt. Igaz, a Reggeli Hirlap egy nappal korabbi szama kozolte a mis-
kolci kulturbiztos rendeletet az egyhaz es iskola szetvalasztasarol. Tudni lehetett: a
proletarallam radikalisan atszervezi a jogi felsooktatast is.

A reformszandek elso kezzelfoghato jele a kozoktatasugyi nepbiztos 1919.
marcius 31-i rendelete volt. Eszerint a vizsgak valamennyi tudomanyegyetem jogi
karan es minden jogakademian - az uj tanulmanyi rend vegso megallapitasaig - szu-
netemek.9 Az eloadasokat azonban marcius vegetol folyamatosan tartottak. Mikler

8 GSmflry Jinos: Az eperjesi ev. Kollegium 1531-1931. Eperjes 1933. 71. old
' Miskolczi Naplo 1919. aprilis 3., Reggeli Hirlap 1919. apriiis 1. sz.
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Karoly dekan, jogtortenesz tobb reszletben beszelt a ,,vezerek korabeli osmagyar
nemzetsegi kommunizmusrol". Ugyano tartott orat ,,gazdasagtorteneti es miivelodes-
torteneti modszer alkalmazasaval az egyeni tulajdonnak I. Istvan koraban bekovet-
kezett kialakulasarol."10

A miskolci ,,baloldali iigyvedek" aprilis 5-en elhataroztak, hogy egy tudoma-
nyos szeminariumot allitanak fel, ahol az ujonnan alakulo proletarjog elsajatitasarol
es a szocialis ismeretek fejlesztesenek sziiksegessegerol eloadasokat tartanak. Apri-
lis 8-an felhivas jelent meg a miskolci jogtanulokhoz is. Kalman Odon joghallgato
kerte tarsait: aprilis 12-en jelenjenek meg a jogakademian ,,szakszervezetbe valo to-
moriiles es az uj kommunista tarsadalomban valo megfelelo elhelyezkedes iigye-
ben." Masnapi ujsaghir szerint a joghallgatok szakszen/ezete megalakult, miikode-
senek iranyitasara vegrehajto bizottsagot valasztott.

Krausz Gyorgy miskolci kultiirbiztos 1919. aprilis 20-an felhivott mindenkit,
,,aki a szocializmus-kommunizmus korebol eloadast tud tartani, jelentse targykoret,
cimet a miivelodesi osztalynak." A jelentkezokbol munkaskepzo gardat kivantak
alakitani ,,melynek minden tagja kotelezi magat, hogy egesz szellemi tokejet feltetle-
niil a proletarosszesseg szolgalataba allitja." Bruckner Gyozo is emliti, hogy a fois-
kola tanari karat is felhi^ak: tartsanak hetenkent ketszer ontudatosito szociologiai
eloadasokat a Voros Hadsereg tisztjei es altisztjei reszere. Forrasaink nem igazoljak
az itt tartozkodo tanarok kozremukodeset.

A Reggeli Hirlap 1919. aprilis 18-an ,,Munkaseg>7etemet Miskolcnak!" cim-
mel nagyszabasii reformprogramot adott kozre. A cikk a jogi felsooktatas radikalis
atalakitasat kovetelte. Harcot hirdetett a regi ideologiaju iskolak ellen, es az ,,eddig
mellozott, letompitott tudomanyagak" oktatasat szorgalmazta. ,,Jogasz nep voltunk s
a jogi foiskolak gyari modon termeltek a szellemi proletarokat." A helyzet a Tanacs-
koztarsasag alatt megvaltozik, a Jogi es allamtudomanyi karok a mai formajukban
nem fognak fennmaradni." A varhato atalakitasok arra az alaptetelre epiiltek, hogy a
kozvetlen jovoben megszunik a maganjog, es az oktatas fo sulya az allamtudomanyi
targyakra helyezodik at. Az lij szellemii ertelmiseget a munkasok kozul kell kivalasz-
tani: ezt a koriilmenyt a jogi oktatasnak is figyelembe kell vennie.

Ami kozelebbrol a miskolci munkasegyetem iigyet illeti, azt az eg>'kori
eperjesi es a sarospataki jogakademiak osszevonasaval kivantak letrehozni. ,,Szeren-
cses gondolat lenne ebben a hatalmas ipari es proletar centrumban a ket foiskolat
munkasegyetemme egyesiteni." A leveltari adatokbol kideriilt: a ket intezmeny fuzio-
jara a sarospataki jogakademia igazgatosaga tett javaslatot. A kozoktatasiigyi nep-
biztossaghoz benyiijtott kerelem tartalmilag eg>'ezett a miskolci felhivassal. Nem
veletleniil: a k6zoktatasug\ri nepbiztossag egyik lelkes munkatarsa a helyi viszonyo-
kat jol ismero jogtanar, Hebelt Ede volt.

10 Reggeli Hirlap 1919. IV. 3.; Ratkai Aiidras: A Tanacskoztirsasag tortenetenek elso szakasza megyenkben.
Borsodi Szemle 1969. 1. sz. 25. old.

11 Reggeli Hirlap 1919. apirlis 9., Miskolczi Naplo 1919. aprilis 8.sz.
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A katonai mozgositas okozta fesziilt legkor miatt aprilis vegen megszakadtak
a jogakademiai eloadasok. A varos 1919. majus 2-an csehszlovak katonai megszallas
ala keriilt. Rovid ideig tarto bizonytalan lielyzst alalcult ki. A katonai helytarto elo-
szor az orakat allittatta vissza, figyelemmel a hazajaban divatozo kozep-europai ido-
szamitasra. Kepletesen is igy cselekedett. Eirendelte, hogy a varos teriileten minden-
ben vissza kell terai az 1919. roarcius 21. elotti allapotokhoz. Az eszaki hatarok
megnyiltak, tomegevel menekultek Miskolcra az eliizott tisztviselok, az uj fogadalom
letetelet megtagado vagy sztrajkolo vasutasok, munkasok.

Majus 14-en ujra meghirdettek a jogakademiai eloadasokat. A Miskolci Nap-
16 majus 14-i szamaban deriilato nyilatkozat jelent meg az oktatas teljesse tetelenek
lebetosegerol. Az Eperjesen maradt tanarokra azonban meg varni kellett.
Majus 2G-an a voroskatonak visszafoglaltak Miskolcot. Az augusztus 2-ig eltelt ro-
vid idoszak alatt tobb olyan rendelet, deklaracio jelent meg, amely kozvetlenul vagy
attetelesen a jogi felsooktatast erintette. Megerositettek az iskolak allamositasara, az
egyhazi vagyon koztulajdonba vetelere vonatkozo korabbi terveket. A ,,forradalmi
szellemu" oktatas erdekeben a lelkeszek, hitoktatok atkepzese is szoba kerult.12

A kommun bukasa utan, a megszallo roman csapatok asszisztaiasa mellett -
1919. oktober 4-en indult iijra a jogakademiai oktatas. Elozo napon erkezett meg
Epeijesrol Obetko Dezso, Maleter Istvdn, Hebelt Ede es Sztehio Zoltan. Szlavik
Matyas, a muvelodes es bolcseszettan tanara nem kivant Miskolcra koltozni. Moor
Gyula sem kivant attelepulni, kesobbi munkahelyere, a kolozsvari egyetemre keszult,
Ereky Istvdn Budapesten oktatott tovabb. Ezen az oszon a miskolci volt az orszag
Sgyetlen mukodo foiskolaja. A rendkiviil koriilinenyeket meltanyolva uj, korabban
mashova beiratkozott hallgatokat is felvettek, es vizsgaztattak a jogakademian. Az
egyetemi oktatas Budapesten csak 1920. marciusaban indult ujra: szamos joghallgato
ebben az evben Miskolcon tette le vizsgait

Az elso felevi eloadasokat az eperjesi tanrend szerint tartottak. Igaz, kenysze-
riisegbol egyes targyak kimaradtak, masokat nem regi gondozoik adtak elo. Sztehio
Zoltan, aki eredetileg romai jogasz volt, az elso felevben magyar anyagi buntetojog-
bol tartott heti 6t ora eloadast. Mikler Karoly is vailalta a kozigazgatasi jogot, pedig
6 az egyhazjog es jogtortenet tanara volt. A korabeli jogaszkepzes egyik fontos tar-
gya a kozgazdasagtan volt. Kenyszeriisegboi ezt is Mikler Karoly adta elo. Szlavik
Matyas studiumat Maleter Istvan vette at, aki a jogbolcseszettel egyiitt igy heti 10
orat tartott. Obetko Dezso az osztrak magan, es a magyar penzugyi jogot jeg3/ezte.

Az eloado tanarok koziil hianyzott Hebelt Ede. Roviddel Miskolcra erkezese
utan felfuggesztettek allasabol, majd hosszii, egeszen 1934-ig tarto jogi procedura
utan fegyelmi biintetessel elbocsatottak a tanari karbol. A hatarozatot a hegyaljai
evangelikus egyhazmegyei torvenyszek 1922-ben hozta. Az indok: Hebelt Ede aktiv
tamogatoja volt a polgari demokratikus kormany politikajanak, a proletardiktatura

12 Miskolczi Munkas 1919. jonius 24., junius 27., Julius 30-i szamai.
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ideje alatt kozoktatasugyi nepbiztossag munkatarsa volt, es professzorsagot vallalt az
akkori munkasegyetemen. Terhere rottak azt is, hogy szocialdemokrata programmal
kepviselo lett. Az ellene inditott eljaras soran az egyhazi torvenyszek vizsgalat ala
vette a Tanacskoztarsasag alatti magatartasat, elemezte a munkasegyetemen tartott
eloadasait. Sorra vettek a szocialdemokrata part vezetoinek az egyhazrol tett nyilat-
kozatait, es valamennyi parlamenti felszolalasat. A dontes ertelmeben Hebelt Ede a
ket vilaghaboni kozotti Magyarorszagon nem oktathatott. Az 1945-6s fordulat utan 6
szervezte meg es iranyitotta azt a budapesti tanfolyamot, amelyen a tehetseges mun-
kasok jogot tanulhattak.13

Az elso miskolci tanev masodik feleveben - a magasabb letszam miatt - mar
evfolyamokra bontva folyhatott az oktatas. Ekkor alakult ki az a tantargy rendszer,
amely az akademia 1949-es megsziinteteseig iranyado volt. Az 1919-20. tanev II.
felevi tanrendje, heti oraszamokkal:

I. evf.
Romaijog, 8 ora
Magyar alkotmany es jogtortenet, 7 ora
Mikler Karoly

II. evf.
Magyar kozjog, 6 ora
Maleter Istvan
Magyar maganjog, 6 ora
Sztehlo Zoltan
Penziigytan, 4 ora
Florian Karoly
Nemzetkozi jog, 3 ora
Maleter Istvan

III. evf.
Magyar anyagi buntetqjog, 5 ora
Magyar biintetoeljaras, 5 ora
Obetko Dezso
Magyar allam statisztikaja, 4 ora
Mikler Karoly

IV. evf.
Specialis kollegiumok:
Maleter Istvan: Europai allamok legiijabb tortenete
Szlavik Matyas: Bolcseleti etika

13 Hebelt Ede fegyelmi ugyerol: Reggeli Hirlap 1926. Julius 4-i szama; EOL Kari ulesei jkv. (melleklet) 1933-34.
VIII. kot. 47. o. Miskolczi Jogaszelet 1936. 75-78. old.
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Csengey Gusztav: Nemzeti kiizdelmek a XVII. szazadban.14

A jogakademia hallgato! letszamarol az elso ket tanev atmeneti viszonyai
miatt nines pontos adatunk. A tantestiileti jegyzokonyvek es a beiratkozottak hivata-
los kimutatasai az 1922/23. tanev I. felevetol tartalmaznak megbizhato informacio-
kat. Ebben a felevben ajogakademianak 212 rendes (tehat eloadasok latogatasara
kotelezett) hallgatqja volt. Legtobben az elso evfolyarnra iratkoztak be, szamuk 72
volt. A masodik evfolyamon 66-an, a harmadikon 42-es tanultak. A negyedev let-
szama 32 volt. Az evangelikus egyhaz hatosaga alatt allo jogakademian osszesen 71
hallgato vallotta magat protestansnak, koziiliik csak 31 volt evangelikus. A tanulok
tobbsege helyben vagy kornyekbeli telepiileseken lakott. (451 miskolci, 31 Borsod
megyei, 24 abauji.)

Az elso evre felveheto hallgatok letszamat a vallas- es kozoktatasiigyi minisz-
ter szabta meg. A felvetelnel - a numerus clausus torveny alapjan - tekintettel kel-
lett lenni a ,,fajok es nemzetisegek" szamaranyara. A miskolci jogakademia megsza-
bott keretszama 1922/23-ban 60 volt. Az elso evfolyanira 93-an jelentkeztek. A tor-
veny alapjan - a tovabbtanulasra alkalmas keresztenyek altal be nem toltott helyre -
mindossze negy izraelita vallasii hallgato keriilhetett volna be. A kari tanacs 1921.
oktober 4-en azonban ugy foglalt allast, hogy tekintet nelkiil a torvenyben megsza-
bott aranyra - ,,a kereszteny vallasu palyazokkal meg nem telt megengedett letszam
hataraig nem kereszteny kerehnezok is felvetetnek." Egyebkent nem tartottak be a
miniszteriumi kereteloirast sem. A jobb elomenetelii jelentkezoket, a tanarok vagy
helyi potentatok altal — a korabeli szokas szerint irasban — ajanlott palyazokat az
egyhazi hatosag vezetqje, a pisspok vette fel. Az egyhaz ragaszkodott regi iskolafenn-
tartoi jogahoz, oktatasi autonomiajahoz.

A jogakademia belso oktatasi rendje kialakult, tanari kara, szervezte stabiliza-
lodott. A sorsa megsem rendezodott veglegesen, hiszen a miniszterium 1921. jiinius
13-an kozolte: a jovoben kinevezett vagy megvalasztott tanarok reszere - az allam
s-zukos penziigyi helyzetere tekintettel - nem ad allamsegelyt. Miskolc varosanak
torvenyhatosagi bizottsaga megadta ugyan a 25 000 korona osszeget, de ez a kiada-
sok toredeket fedezte csupan. A kormany rovidesen megsziintette a felekezeti jog-
akademiak anyagi taniogatasat. Elsosorban anyagi okokra hivatkozott, de kozismert
volt: az uj kultuszminiszter, Klebelsberg Kuno az egyhazi keretek kozott folyo jo-
gaszkepzest elvi okokbol sem akarta fenntartani. Az intezmeny csak helyi tamoga-
tassal mukodhetett tovabb. Borsod varmegye ,,szomoni penziigyi helyzetere" hivat-
kozva nem adott segelyt. Miskolc ezuttal is megertobbnek mutatkozott: az oktatashoz
sziikseges helyisegek biztositasan, a fiites, vilagitas koltsegein tul ideiglenesen val-
lalta harom tanszek osszes kiadasanak fedezeset. A tamogatas kerdesevel foglalkozo
varosi testuleti iilesek vitaibol kideriilt, hogy a jogakademiat minden koriilmenyek
kozott meg kivantak tartani.

EOL Tiszai Egyhazkerulet Jogakadmiaja.Kari ulesi jegyzokonyvek 1919-1926. 7.; 9.; 22. old.
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A varos polgarmestere, Hodobay Sandor, 1922. november 28-i megvalaszta-
sakor nagyivii kulturalis programot hirdetett meg. Megigerte a szinhaz atepiteset, a
miivesztelep tovabbi fejleszteset (,,Nagybanya helyet a jovoben Miskolcznak kell
majd betoltenie"), kilatasba helyezte a Borsod-miskolci Muzeum vegleges elhelyeze-
set. A varos ,,utobbi idoben nyert hatarvarosi kiildetesenek"15 msgfeleloen fejleszteni
kivanta torvenyhatosaga iskolait. A jogakademiahoz - mint egykori eperjesi diak -
teljes sziwel ragaszkodott. A jogi oktatasert hozott aldozat (a varosi koltsegvetes 0,8
%-a) tobbszorosen megteriilt. Az itt lako hallgatok elhelyezese, elelmezese reven a
varos iparosai es kereskedoi ennek kozel tizszeresehez jutottak.

A kovetkezo tanev elejen a dekannak ujabb tanarokrol kellett gondoskodnia.
Obetko Dezso, Florian Karoly, Maleter Istvan az atmenetileg engedelyezett kassai
jogakademiat valasztottak, Hebelt Ede visszakeriilesere nem volt remeny. Ebben a
kritikus sikerult harom olyan kivalo oktatot talalni, akik hiiseggel szolgaltak a jog-
akademiat, egeszen annak megsziineseig. Schneller Karoly fovarosi statisztikai hiva-
tali fogalmazo a kozigazgatasi jog es statisztika lanara lett. A biintetojogot Hacker
Ervin oktatta 1921 oszetol. A torteneti es filozofiai tanszekre az igloi fogimnazium
egykori tanarat, Bruckner Gyozot neveztek ki.

Uj szakasz: Bruckner Gyozo dekdni kinevezese

Milder Karoly az 1923. szeptember 20-i egyhazkeruleti iilesen lemondott dekansaga-
rol. Elhatarozasaban feltehetoen kozrejatszott az allamsegely megvonasa utan kiala-
kult helyzet, idos kora es betegsege is. Utoda Bruckner Gyozo kepesitett egyetemi
magantanar, a felvidek muvelodes- es jogtortenetenek szorgos kutatoja lett. A mis-
kolci jogakademia sorsat alapvetoen meghatarozo szemelyiseg 1877. Julius 27-en
Felsolovon szuletett. KozepiskoSai tanulmanyait a felsolovoi, kesmarki es soproni
evangelikus liceumban, egyetemi tanuhnanyait a budapesti tudomanyegyetemen ve-
gezte.Tanari mukodeset 1902. oktober 1-en kezdte az eperjesi ev. kollegiumban,
majd 1903-1920 kozott az igloi ev. fogimnazium tanara lett. Egyetemi magantanari
kepesiteset 1914-ben nyerte el. Ezt kovetoen harcteri katonai szolgalatot teljesitett,
1918. december 10-en, negyeves szolgalat utan szerelt le. A menekult miskolci jog-
akademiara 1920 szeptember 1-en kapott nyilvanos rendes tanari kinevezest

Az 1923. november 9-i kari iilesen tartott dekani szekfoglalo beszc «ben ki-
fejtette, hogy az eperjesi foiskolai tradiciokat apolni kivanja. Hosszii dekansaga alatt
ezt az igeretet be is tartotta. A miskolci jogakademia mindvegig fontos feladatanak
tartotta az evangelikus egyhazzal valo kapcsolat erositeset es hangsiilyozta az egy-
hazjog tudomanyos muvelesenek fontossagat. Bruckner Gyozo egyebkent egyhazjo-

15 BAZ Mlt. IV. 1903/a. 14. Miskolc thjf. varos 1922. evi jegyzokonyve 430. old.
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got is tanitott es nagy szerepe volt abban, hogy a kanonjog mellett - hazank akkori
egyetlen evangelikus egyhazjogi tanszeken - a protestans egyhazjog is behato miive-
lest nyert. A varos es a jogakademia kapcsolatat lij alapokra kivanta helyezni; erre az
idore keszult el a megkotendo szerzodes tervezete. A varos felkinalt anyagi segitse-
get viszonozva keszsegesen felajanlotta azt a szellemi toket, melyet tanari kara kep-
visel. ,,Dekani mukodesem jelszava lesz: mindent az ifjusagert!" - ennek jegyeben
az ifjusagi egyesiiletek tamogatasat, a Joghallgatok Testiiletenek erositeset, az ifju-
sagi joleti intezmenyek letrehozasat es a segelyalap noveleset igerte. A hallgatok
ontevekeny tudomanyos tevekenysegenek osztonzesere a szeminariumi elet elenkite-
set tartotta sziiksegesnek; igeretet tett arra, hog>7 az onallo erteku szeminariumi erte-
kezesek megjelenteteset tamogatni fogja.

Fontosnak tartotta, hogy a hallgatok a szaktudomanyokon kiviil zenevel, szep-
irodalommal, vivassal, ,,turistaskodassal" is foglalkozzanak ,,kavehazban tiles vagy
kartyazas" helyett. A gyorsirasban valo jartassagot is sziiksegesnek itelte. Az iQusag
es a tanari kar kozotti viszonyra nezve elvarta, hogy ,,ne legyen tulsagosan nagy
distancia a professzor es hallgato kozott" mert a szellemi munka sikeret csak a szere-
tetteljes egyiittmukodes biztosithatja. A hallgatoktol viszont megkivanta, hogy kote-
lessegtudoak legyenek, az eloadasokat rendszeresen es szorgalmasan latogassak. A
hallgatok kozotti esetleges felekezeti siirlodasokat igyekezett elsimitani, arra tore-
kedve, hogy a miskolci jogakademia is — mikent az eperjesi volt — az ,,ervenyesules
szabad iskolaja" legyen.

A foiskola erdekei szempontjabol is kivanatosnak tartotta, hogy a tanari kar
,,minel buzgobb" tudomanyos munkassagot fejtsen ki. 6 maga nagyszeru peldaval
jart elol; tudomanyos tevekenysegenek elismeresekent a Magyar Tudomanyos Aka-
demia 1926-ban tarsadalmi-tortenelmi osztalyanak levelezo tagjava valasztotta.

Szamos egyeb funkciqja volt. Az 1935-36-os Almanach szerint a jog- es al-
lamtudomanyi kar dekanja, a magyar alkotmany- es jogtortenet, egyhazjog, tortene-
lem es filozofia nyilvanos rendes tanara, kepesitett egyetemi magantanar, a Magyar
Tudomanyos Akademia levelezo tagja es tortenelmi bizottsaganak rendes tagja, a
Magyar Tortenelmi Tarsulat valasztmanyanak valasztott tagja, a Magyar Tortenelmi
Tarsulat ,,Magyarorszag ujabbkori tortenetenek forrasai" c. szakbizottsaganak va-
lasztott tagja, a Magyar Kulugyi Tarsasag valasztott tagja, a Magyar Protestans Iro-
dahni Tarsasag valasztmanyi tagja es tudomanyos szakosztalyanak valasztott tagja, a
,,Felvideki Tudomanyos Tarsasag Budapesten" alapito es valasztmanyanak valasz-
tott tagja, az 1935/36. evre osszehivott magyarhoni ev. zsinat valasztott tagja es
jegyzqje, az ev. egyetemes egyhaz jogugyi es taniigyi bizottsag, az ev. zsinati albi-
zottsag tagja, a hegyaljai ag. hitv. ev. egyhazmegye tanugyi es jogugyi bizottsaganak
tagja, az Orsz. Ev. Tanaregyesiilet valasztmanyi tagja, a miskolci ev. egyhaz tana-
csosa, az Eperjesi Kollegiumi Diakszov. iigyvivo elnoke, Miskolc torvenyhatosagi
bizottsaganak valasztott tagja, 1926-1932 december ho 1-ig a Levay Jozsef Kozmii-
velodesi Egyesiilet irodalmi Szakosztalyanak volt elnoke, a Magyar Luther-Muzeum,
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a Borsod-Miskolci Miizeum, a Magyarorszagi Karpat Egyesulet, a Miskolci Nemzeti
Kaszino, a Szepesi Szovetseg miskolci osztalya valasztmanyanak tagja, a Felvideki
Orszagzaszlo Bizottsaganak megvalasztott tagja, a Karpathen Verein es igloi Diak-
szovetseg tiszteletbeli tagja, a Karpathen Verein siosztalyanak alapito es tiszteletbeli
tagja, a Miskolci Joghallgatok Testiiiete, a Miskolci Jogasz Turista Egyesulet es a
Mefhosz diszelnoke. a Turul Szovetseg miskolci keriiletenek primus magistere, a
Miskolci Werboczy Bajtarsi Egyesulet magistere volt.16

A miskolei jogakademia kiadvanyai soraban fontos szerepet jatszott az 1925.
januarjaban megindult ,,Miskolci Jogaszelet". A Bruckner Gyozo kezdemenyezesere
indult lap az elso videki jogtudomanyi folyoirat volt. Mint a jogakademia ,,hivatalos
lapja", 600 peldanyban jelent meg, kezdetben csupan a hallgatok informalasat szol-
galta. Kesobb a Putnoki Bela miskolci iigyved altal szerkesztett fomm a varosi jog-
elet fontosabb esemenyeit is kozolte, es kisebb ertekezeseknek is helyet adott. A fo-
lyoirat az egyes hallgatok magas szinvonalii dolgozatait is megjelentette. Brackner
Gyozo a visszaemlekezeseben teljes listat keszitett a folyoiratban publikalo miskolci
jogakademistakrol; a hiresse valt tanitvanyok nevsoranak elen Polay Elemer, Vaczy
Peter es Novak Istvan neve all. A Miskolci Jogaszeletben megjelent terjedelmesebb
vagy jelentosebb cikkek kiilonlenyomatait a Miskolci Jogaszelet Konyvtaraban kii-
lon is kiadtak. Az elso ilyen kotet 1925-ben jelent meg; 1934-ben adtak ki a 100. ta-
nulmanyt. A folyoirathoz kapcsolodo masik sorozat a ,,Tiszai ag. hitv. jogakademiai
Arckepcsarnoka" cimet viselte. Ennek nyole szama jelent meg, amelyekben a jog-
akademia elhunyt tanarairol, partfogoirol emlekeztek meg.

A jogtanarok terjedelmesebb tudomanyos munkait a jogakademia Tudomanyos
Ertekezesek Taraban adtak ki. Az utolso, (46) kiadvany 1946-ban jelent meg. A ta-
nulmanyok koziil tobb idegen nyelvii volt, es valaniennyi tartalmazott francia nyelvii
ismertetot. A helyi kiadvanyokon tiil a tanarok nemet, francia es angol folyoiratok-
ban is kozoltek tanulmanyokat. Suranyi Unger Tivadarnak, a kozgazdasagtan pro-
fesszoranak a gazdasagtorteneti kotetet Jenaban, New York-ban is kiadtak, sot
1927-ben japanul is megjelent. A joghalSgatok szeminariumi dolgozatainak publika-
lasara letrehozott ,,Jogakademia Szeminariumi Ertekezesei" cimii sorozatban 1936-
ig 81 tanuknanyt kozoltek.

Hagyomanyok, hallgatoi szokasok

A Joghallgatok onkormanyzati szerve Miskolci Joghallgatok Testiilete neven mar
1920-ban megalakult. A szervezet egyik legfontosabb feladatanak az eperjesi hagyo-
manyok megorzeset tartotta. A dekan vezetesevel koran bekapcsolodott a varosi tar-
sadalmi eletbe, kezdetben foleg a tavaszi unnepek szervezese, a ,jogaszmarciusok"

" Magyar Tudomanyos Akademia Kezirattara. K 1232: 92. szam., Dr. Boleratzky Lorand: Harminc eve halt meg
Dr. Bruckner Gyozo. Lelkipasztor 1992/ 7-S. szam.
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reven. A miskolci joghallgatok minden evben megemlekeztek az aradi vertaniik hala-
lanak evfordulqjarol. Oktober 6-a kultusza mar Eperjesen kialakult. A Dessewfly
csalad tagjai a 19. szazad masodik feleben ugyanis je'entos anyagi tamogatast nyuj-
tottak az intezetnek, es ezzel elosegitettek a jogi oktatas negy evfolyamra valo kiter-
jeszteset. Dessewffy Arisztid martirhalala ezert a jogakademia szemelyes iigyeve is
lett; emleket Miskolcon is peldas tisztesseggel apoltak. Kossuth Lajos, volt eperjesi
diak valamennyi jogaszmarcius iinnepelt alakja mellett a miskolci joghallgatok Sze-
chenyi Istvanra is rendszeresen emlekeztek. A jogaszok 1925. szeptember 9-i Sze-
chenyi iinnepsege Miskolc kiemelkedo tarsadalmi esemenye volt.

A regi eperjesi diakelet kedves hagyomanyai kozul a ballagas is gyokeret vert
Miskolcon. Eloszor 1925. jiim'us 24-en vonultak fel a varos utcain a bucsuzo aka-
demistak. Novak Istvan szerint a sajatos ceremomaval folyo ballagasok idejen dom-
borodott ki legjobban Miskolc diakvaros jellege. A ,,Ballag mar a ven diak..." kezde-
tii, ma is kedvelt, nemet eredetii diakdalt egyebkent Csengey Grusztav jogakademiai
tanar forditotta magyarra.

A joghallgatok Werboczy Bajtarsi Egyesulete a Turul Szovetseg helyi szerve-
zete volt. A keretei kozott miikodo csoportok tagjai reszt vettek az evenkenti revizios
felvonulasokon, minden evben megunnepeltek a kormanyzo sziiletesnapjat, taboro-
zasaik idejen katonai jellegii kikepzest is kaptak. Tevekenysegiik megis elsosorban a
helyi iinnepsegek szervezeseben, irodalmi, zenei jellegii onkepzokori munkaban me-
riilt ki. Az egyesulet nyolc tagja alkotta peldaul a varos legkivalobb miikedvelo ze-
nekarat. Irodalmi vitaestjeiken rendszeresen vitatkoztak Petofi, Ady, Kosztolanyi
kolteszeterol.

A Miskolci Jogasz Turista Egyesulet alapitoja is Bruckner Gyozo volt. A
hallgatok reszvetelevel szervezett rendszeres turakon - egy-egy tortenelmi emlekhe-
lyet felkeresve - a dekan eknenyszamba meno miivelodestorteneti eloadasokat tar-
tott. A hallgatok kotelezo testnevelesi foglalkozasaikon telen (egy ideig Gerevich
Aladar vezetese mellett) vivast, tovabba tornat tanultak, korcsolya es sitanfolyamra
jartak, nyaron heti egy delutan atletizaltak.

Tanarok, targyak az 1928/29. tanevben

Az elso evtized vazlatos kronikajanak vegere a tanarok nevsoranak attekintese es a
huszas evek vegen oktatott targyak ismertetese kivankozik. Adataink nemcsak erre
az ewe ervenyesek; a jogakademiak tantargyi strukturaja megszuntetesiikig lenyege-
ben nem valtozott. A tanari kar osszetetele sem modosult olyan sokat, hogy ez az egy
ev ne adna jellemzo kepet.

A Bruckner Gyozo dekansaga idejen kotelezo elsoeves targyak lenyegeben
torteneti-alapozo jellegiiek voltak. A romai jog ket feleves, heti nyolc oraban oktatott
stiidium volt. Eloadqja Sztehlo Zoltan lett, aki hazankban eloszor foglalkozott jogi
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papyrologiaval. A romai jog mellett rendkiviil kiterjedt antik torteneti ismeretei vol-
tak, amelyet aztan (1939-tol) a debreeeni egyetem romai jogi tanszeken hasznositott.
A magyar alkotmany- es jogtortenetet a dekan, az elso felevben 6t a masodikban ket
oraban oktatta. A szakmai alapfogalmakat ismerteto es a jogaszi hivatas legfonto-
sabb teruleteit attekinto ,,Bevezetes a jog- es allamtiidomanyokba" cimii elso feleves
targyat elismerten a foiskola legjobb eloadoja, Zsedenyi Bela jegyezte. A heti ket
oras eloadas mellett - miutan hosszabb nyugati tanulmanyuton ismerkedett a sajto
ottani gyakorlataval - 1929-ben nepszera sajtotudonianyi szeminariumot is inditott.

A masodik evfolyam az elso felevben Hacker Ei-vintol jogbolcseszetet es ma-
gyar maganjogot hallgatott es elvezhette Zsedenyi Bela heti hat oras kozjogi eloada-
sait. A kozgazdasagtani ismereteket a nepmozgalrai statisztika europai hiriive left
professzora, Schneller Karoly adta elo heti 5 oraban. A masodik felevben folytatod-
tak a koz- es maganjogi eloadasok, emellett Schneller Karoly penziigytant, Zsedenyi
Bela nemzetkozi jogot oktatott. A masodeves akademistak az elso felevben heti 22, a
masodikban 18 ora eloadast hallgattak.

A jogakademiak tanterve szerint a III. evfolyamon a tanev oiindket feleveben
csak jogi targyakat oktattak. Egesz eves targy volt a magyar anyagi buntetqjog,
amelynek heti 6t oras eloadasait Hacker Ervin tartotta, hazankban ekkor meg egye-
dulallo modon a teteles buntetqjog kereteben kriminologiaval is foglalkozott. Borto-
niigyi targyu tanulmanyai orszagosan ismertek, vetitettkepes eloadasai ujszeraek
voltak. A magyar polgari torven>'kezesi jog szinten egesz eves, a magyar kereske-
delmi es valtojog elso feleves targy volt. Mindkettot Suranyi linger Tivadar adta
elo, aki az 1929/3 0-as tanevtol a szegedi egyetem tanara lett.

A harmadik evfolyam a tanev elso feleben heti hat oraban Sztehlo Zoltdn oszt-
rak maganjog eloadasait is hallgarta. A masodik felevben keriilt sorra a magyar
bunteto perjog (Hacker Ervin) es a magyar allam statisztikaja (Schneller Karoly), az
elobbi 6t, az utobbi negy oraban hetenkent.

A vegzos (IV.) evfolyam allamtudomanyi kepzest kapott. A magyar kozigaz-
gatasi es a magyar penziigyi jog ket feleves, heti 4-4 oras targy volt, Szontagh Vil-
mos kivalo gyakorlati erzekii eloado, kesobbi debreeeni egyetemi tanar gondozasa-
ban. Az elso felevben 6t ora politikai (Zsedenyi Bela) es Bruckner Gyozo het oras
egyhazjogi eloadasa egeszitette ki a heti orarendet.

A kotelezo targyak mellett az oktatok specialkollegiumokat is hirdettek. Ezek
kozott voltak olyanok, amelyeket a jelolteknek a negy ev alatt egy (tetszoleges) fel-
evben feltetleniil hallgataiuk kellett. Ide tartozott Bruckner Gyozo harom, heti 4-4
orat kurzusa; Magyar muvelodestortenelem, A francia nagy forradalom kora es
Ethika cimmel, Henszellmann Aladar Torvenyszeki on-ostan es Kozegeszsegtan
(heti ket-ket oras) kollegiumai es Szontagh Vilmos allam-szamviteltani szeminariu-
ma. A nem kotelezo specialkoilegiumokat a hallgato csak akkor volt kenytelen lato-
gatni, ha a heti oraszama nem erte el a hiiszat. Voltak nag>;on nepszera kurzusok:
ilyen volt peldaul Hacker Ervin buntetqjogi szeminariuma, amelyre csak a profesz-
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szor elozetes engedelyevel lehetett jelentkezni. Rendkiviil nepes volt a Bruckner
Gyozo vezette egyhazjogi szeminarium is.

Felsookiatasi reformtervek

A jogi szakoktatas megujitasanak gondolata az 1930-as evek elejen ujra felvetodott.
A kultuszminiszterium Magyary Zoltan egyetemi tanart bizta meg a reform elvi
alapjainak kidolgozasaval, aki szokatlanul gyorsaii elkesziilt a tervezettel. Az egye-
temek 1932-ben velemenyt adtak rola, majd a jogakademiak is allast foglaltak. A
reformterv hosszabb tavon nem szamolt a jogakademiai oktatassal. A jogi foiskolakat
,,egyeiore fennallo" intezmenyeknek tekintette es ketseget sem hagyott tervezett
megszuntetesuk irant. A racionalizalasi javaslatot a jogakademiak es a hitfelekezeti
hatosagok nagy felhaborodassal fogadtak. A miskolci jogakademia tanari kara Zse-
denyi Belat bizta meg egy memorandum elkeszitesevel. Ebben a jeles tudos egysze-
riien keptelensegnek tartotta jogi foiskolak megszuntetesenek tervet. A honi reform-
gondolatok sorsat is jol peldazo, ismert esernenyek kovetkeztek: magas egyhazi kiil-
dottsegek tiltakoztak a miniszternel, a kcrmanyfonel es maganal a kormanyzonal is.
A kepviselohazban 1932. majus 30-an Petro Kalman dr. a jogakademiak vedelmere
kelt, majd Erdey Antal tette ugyanezt a felsohazban. A rniniszterium a bekes utat
valasztotta: elallt a reformtol.

A harmincas evek kozepen Roman Bdlint ujra tett egy tetova kiserletet a fel-
sooktatas korszeriisitesere. A jogakademiak fenntartasaban erdekeltek ezt mar biztos
kezzel vertek vissza; igaz, a kormanyzati szandek ezuttal sem volt till hatarozott. Az
1.936. december 10-re osszehivott felsooktatasi kongresszus celja a kesztilo reform-
hoz velemenyek osszegyiijtese volt. Az anketon kialakult vita kozponti kerdese ezu-
tan a kozigazgatasi egyetem letjogosultsaga lett: igy a jogakademiak letkerdese hat-
terbe szorult. A forumon kesobb mar csak egy tamado felszolalas hangzott el elle-
nuk. A budapesti iigyvedi kamara elnoke a jogasztulkepzes okat a jogakademiaknak
tulajdonitotta es burkolt celzast tett az ott folyo alacsonyabb szintu kepzesre. Molnar
Kalman, a pecsi egyetem kozjogi tanszekenek tanara ugyanakkor kiallt a jogakade-
miak mellett. A professzor, aki egykor maga is a jogakademian kezdte tanari palya-
jat, utalt arra, hogy a jogaszi tulkepzesnek nem kizarolagosan a jogakademiai kepzes
az oka. Az ide felveheto joghallgatok osszes szama valoban alig tette ki a budapesti
egyetemre bekerulo jogtanulok harmadat.

Nem lehet egeszen veletlen, hogy az orszagos nyilvanossag elott eloszor az
ugyvedek adtak hangot elegedetlensegiiknek. A miskolci jogakademia igazgato va-
lasztmanya nagy felhaborodassal utasitotta vissza a miskolci iigyvedi kamara 1935.
evi jelenteset, amely szerint a jogakademiak folds szamban ontjak magukbol a kiza-
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rolag iigyvedi palyara kesziilo fiatalsagot, es ,,megliozza sokszor: tudas es alapos
elokepzettseg nelkul".17

A kultuszminiszterium a harmincas evekben 40-50-re kivanta korlatozni az
elso evfolyamra felveheto jogakademistak szamat. A letszamot megallapito minisz-
teri leirat ellen a fenntarto hatosagok menetrendszeruen tiltakoztak; a miniszterium
erre jobb esetben tavirati uton, legtobbszor egyszeruen telefonon ertesitette a tanari
kart a keretszam felemeleserol, A miskolci joghallgatok szama a most elemzett ido-
szak utolso ket eveben csokkent lenyegesen; ez azonban mar nem kulturpolitikai
megfontolasok kovetkezmenye volt. A korabbi 320-360 helyett az 1939/40. tanev II.
felevere csak 270 hallgato iratkozott be. A hallgatok egy resze katonai behivot ka-
pott. Masreszt ekkor mar szigonian elienoriztek a numerus clausus betartasat: az iz-
raelita vallasu hallgatok szama ezert jelentosen csokkent.

Megujitott szervezet

A harmincas evek kozepen siirgetoen vetodott fel a belso szabalyzatok atdolgozasa-
nak igenye. Ekkorra mar eldolt: a miniszterium a jogakademiak szervezeteben, ira-
nyitasaban radikalis valtoztatast nem tud keresztiilvinni. A foiskolaknak ezert ma-
guknak kellett az ujabb igenyekhez alkalmazkodni. A miskolci jogakademia legfon-
tosabb viszonyait megszabo szervezeti es kormanyzati szabalyzat Bruckner Gyozo
instrukcioi alapjan 1936-ban kesziilt el. Ebben az evben allitottak ossze az uj tanul-
manyi es fegyelmi rendtartast is.

A miskolci evangelikus jogakademia ,,letkerdeseben" es minden olyan fonto-
sabb iigyben, amely az intezmeny fejlodesi lehetoseget erintette, az osi partfogosag
es a tiszai evangelikus egyhazkeriilet kozgyiilese egyuttesen dontott. A ket testulet
valasztotta meg a nyolc tagu igazgato-valasztmanyt, amely igen fontos szerepet jat-
szott a jogakademia iranyitasaban. A belso szervezeti rend atalakitasanak igenye
egyebkent a jogakademia rendezetlennek tiino penziigyi viszonyaibol eredt. Az in-
tezmeny vagyona tekintelyesre novekedett,18 es egyre szaporodtak a penz felhaszna-
lasa koruli vitak. A soros canonica visitatio nehany szabalj'talansagot is megallapi-
tott, ami kiilon is siirgette az intezmenyes penziig>i ellenorzes letrehozatalat. Ezt a

17 Stipta Istvan: A miskolci jogakademia miikodesenek masodik evtizede. Borsodi Szemle. XXX. evf. 1985. 3.
szam. 59-86. old., A felsooktatasi reform kerdesero! meg: EOL. Miskolci Jogakademia Kari jegyzokonyvek X.
kotet 251. es XI. kot. 198. old. A tiszai agi hitv. ev. egyhazkeriilet miskolezi (eperjesi) jogakademiajanak Al-
manachja (tovabbiakban: Almanach) 1936-37. tanev. 36. old.

18 A jogakademia vagyoni allapota 1935. dec. 31-en:
Keszpenz 121 933 P.
Szechenyi 2.sz. alatti haz erteke 106 736 P.
2 tapolcai villatelek 17 513 P.
Leltarijavak 45 569 P.
Osszesen: 291752 P.
Forras: EOL. Miskolci Jogakadmia Kari jegyzokonyvek X. kot. 145. old.
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szerepet toltotte be az igazgato-valasztmany, amelynek szabalyzatban rogzitett ha-
taskore csak ajogakademia anyagi es gazdasagi iigyeinek intezesere, a foiskolai jo-
vedelmek, penzek, alapok kezelesenek az ellenorzesere terjedt Id, de ennel nagyobb
jelentosege volt. Az tortent, ami mashoi es maskor is elofordul: a gazdasagi iigyinte-
zes tulsagosan meghatarozta az erdemi munkat, Bruckner Gyozo is panaszolta: a
testiilet sokszor illetektelenul avatkozott be az intezmeny tevekenysegebe.

A jogakademia folott meghatarozott reszjogositvanyokat kapott az egyhazke-
riileti slnokseg, a puspok es az egyhazkeriilet kozgyiilese is. Az elnokseg legfonto-
sabb feladata a jogakademia ,,allamrnal szembeni vedelme" volt, emellett ellatta a
tudomanyos tevekenyseg feletti feliigyeletet. A miniszteriummal szemben a jogaka-
demiat a puspok kepviselte. A kozgyules allasfoglalasokkal segitette az oktato mun-
kat es a gazdasagi tevekenyseget.

A jogakademia a jog- es allamtudomanyos oktatasan kiviil valtozatlanul fel-
adatanak tekintette az evangelikus egyhazjog miiveleset is. Az 1935. junius 6-i kari
iilesen Haendel Vilmos felvetette, hogy a jogakademian belul letre kellene hozni egy
nemzetisegi (kisebbsegi) jogi es egy protestans egyhazjogi intezetet. Nem volt ez
egeszen lij gondolat: Suranyi Unger Tivadar mar 1927-ben szorgalmazta egy nem-
zetisegkulato intezet megalakitasat. Egy ev miilva a jogakademia kapcsolatba keriilt
lord Lord Rothermerevel, aki egy nemzetisegi jogi tanszek fblallitasahoz 100 000
pengos alapitvanyt akart tenni. A tervbSl nem left semmi, mert a kormany a kiilpoliti-
kai helyzetre vaio hivatkozassal tagado allaspontra helyezkedett. Nem volt nagyobb
sikere Haendel Vilmos javaslatanak sera. Felveteset az egyhazi szervek sem partol-
tak.19

A tanarok aikalmazasanak egy fontos szempontja - a 26. ev betoltese mellett
- az evangelikus felekezethez valo tartozas lett. Ha nem volt jelentos ilyen vallasii
palyazo, reformatus hitii is megvalaszthato volt. Rendkiviii jelentos volt az a kitetel,
amely szerint a nyilvanos, rendes jogakademiai tanarsagot az nyerhette el, akinek
doktori oklevele es meltanylast igenylo szakirodalmi munkassaga volt. A szabalyzat
szerint azonban az igy felvettek kotelesek 6t even beliil magantanari kepesitest sze-
rezni. A tanarok hetente legalabb tiz orat voltak kotelesek tartani. A korabeli szabaly
- mas jogakademiakhoz kepest - liberalisan kezelte a jogakademia szekhelyetol a
szorgalmi idoben valo tavozas lehetoseget: a professzorok egy hetre kiilon engedeiy
nelkiil is elutazhattak.

A tanari kart szeles koru jogosultsag illette meg a miskolci jogakademian. Ez
a testiilet valasztotta a dekant, a prodekant, a kari jegyzoket, es tett javaslatot a tan-
arok, eloadok, lektorok es jogakademiai tisztviselok (titkar) megvalasztasara. A hall-
gatok felvetelero! kizarolagosan a professzorok dontottek, a tanrend osszeallitasa, a
tandijmentesseg, tanulmanyi segelyek iranti ugyek es a joghallgatok fegyelmi vetse-
geinek masodfoku elbiralasa is a tantestulet hataskorebe tartozott.

19 EOL Miskolci jogakademia Kari jegyzokonyvek IX. kot. 145. old.
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Az uj tanulmanyi es fegyelmi szabaiyzat tartalmazta az addig megjelent kote-
lezo rendelkezeseket, es formulazta a korabbi gyakorlatot. A hallgatok felvetelenel
figyelembe kellett venni az 1920:XXV., es az azt modosito 1928:XIV. tc. eloirasait.
A felveteli eljaras soran eszerint fo szempont a nemzethiiseg, az erkolcsi tekintet, a
tanulmanyi eredmeny es a szellemi kepesseg. A torveny megkivanta, hogy elsosor-
ban a hadiarvak es harcteri szolgalatot teljesitettek es a kozalkalmazottak gyermekei
kapjanak elonyt. Elvi kivanalom volt, hogy a kiilonbozo nepfajokhoz, neinzetisegek-
hez, foglalkozasi agakhoz tartozok gyermekei szamaranyuknak es jelentoseguknek
megfelelo mertekben tanulhassanak tovabb. Erdemes megvizsgalni, hogy a jogaka-
demia tanari kara hogyan ertelmezte ezeket az altalanos iranymutatasokat. Az else
evfolyamra jelentkezo hallgatok nyilvantartasaban a kovetkezo adatok szerepeltek:
vallas, erettsegi eredmeny, az apa foglalkozasa, sziiletes helye, lakhely. A tablazat-
ban volt meg egy rovat, ahova az ajanlok, protektorok neveit irtak be. A patronaltak
szama evenkent 10-20 kozott volt; a vednokok tobbnyire a jogakademia tanarai vagj'
a varos tisztsegviseloi voltak. Az 1932/33. tanev elso feleveben jelentkezo 120 je-
loltbol az alabbi csoportok nyertek felvetelt:20

jelesen erettsegizettek 5
evangelikusok 8
jol erettsegizettek 14
miskolciak 29
,,megszallott teruletrol" j ottek 3
egyeb szempontok 13

A jogakademiara csak fiukat vettek fel, a lanyok az alSamszamviteltani tanfo-
lyamot latogathaitak. Az eloadasok latogatasa kotelezo volt. A kultuszkormany kiilon
gondot forditott a honvedehni oktatas ellenorzesere. A ,,Korszerii honvedelem kerde-
sei" cimii specialis kollegium ket feleves targy volt, amely mindket idoszak vegea
kollokviummal zarult, es az alapvizsgara bocsatas feltetele volt. Ez a targy a heti lia-
romoras kotelezo testneveiessel egyiitt az ifjusag katonai neveleset igyekezett elo-
mozditani.

A fegyekni szabaiyzat szerint azok a hallgatok, akik a jogakademiai rendet es
csendet meghaboritjak, akik folytonos hanyagsag, vagy illetlen magaviselet altal
kozbotrannyal szolgalnak, akik a jogakademiai hatosagokat, az egyes tanarokat,
vagy sajat tanulotarsaikat megsertik, fegyelmi eljaras ala vonhatok. A jogakadeim'a
miskolci idoszakaban meglepoen keves szamu fegyeinii iigy fordult elo. Igaz, ebben
resze volt annak is, hogy a miskolci joghailgatok testiileten beliil becsiiletbirosagot,
a Werboczy Bajtarsi Egyesiilet kebeleben pedig ,,gyulaszeket" allitottak fel, es az
iigyek egy reszet itt targyaltak. Bruckner Gyozo 21 eves dekani mukodese alatt szi-
gora fegyelmi buntetes (kizaras, elutasitas) nem sziiletett. Ket esetben szabtak ki

' Bruckner 684. old., ALmanach 1932/33. tanev 65. old.
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,,tanari szek elotti megrovast a dekan altal". Az egyik esetben a szokasos evi palyate-
telre beerkezett dolgozat szerzojet buntettek plagium miatt, a masik fegyelmi vetse-
get az a hallgato kovette el, aki a legitimistak miskclci diszgyiilesen ,,buzbombat"
dobott a hallgatosag ko'ze.

Egyesuleti elet

A hallgatok ontevekeny szervezkedeset - az orszagos szabalyokkal osszhangban -
egyre szigonibb eloirasok korlatoztak. Mar ajogakademiai fegyelmi (!) szabalyzat is
megallapitotta, hogy a joghallgatok az egyesuleti gyiilesen kivvil csak tudomanyos es
diakszocialis iigyek megvitatasara johetnek ossze az intezmeny helyisegeiben. Min-
den mas osszejovetelhez elozetes engedely kellett. A tanarok az ilyen gyiilesen
resztvehettek es elrendelhettek feloszlatasukat is, ha azok lefolyasa a szabalyoktol,
napirendjei az elore meghatarozottol eltertek.

A Miskolci Joghallgatok Testulete valtozatlan aktivitassal szervezte a hallga-
tok kozeleti tevekenyseget. A jogakademiai tanarok kotelezo reszvetele mellett rend-
szeres evi iinnepsegekre, megemlekezesekre (tanevnyito istentisztelet, aradi vertaniik
emleknapja, a reformacio emlekiinnepe, halottak napja, kormanyzo nevnapja, marci-
us 15., tanevzaro istentisztelet) e testvilet mozgositotta a hallgatosagot. A harmincas
evek elejen nemi szellemi atrendezodest is megfigyelhetunk. A Kotoro cimii terje-
delmes testuleti kiadvany halado gondolatai miatt elenk orszagos visszhangot, a szel-
soseges lapok biralatat valtotta ki. A Miskolci Joghallgatok Testtiletenek tagjai nem-
zetfelto igyekezetukben levaltottak a korabbi tisztikart: igy elhataroltak magukat an-
nak progressziv kiserleteitol. Az orszagban egyre altalanosabba valo revizos hangu-
lat az ifjiisagi szervezeteket is erosen befolyasolta. A hiiszas evekre jellemzo onteve-
keny irodalmi osszejovetelek helyet fokozatosan erosodo hangii teriiletkovetelo
nagygyulesek vettek at. Az 1934. evi evzaro kozgyulesen a testiilet allast foglalt
Benes ersekujvari beszede ellen.21

A foiskolan tanulo bolgar diakok kozremukodesevel 193 8-ban megalakult a
miskolci jogaszok Bolgar-Magyar Kore, amely ,,a ket testveri nemzet fiainak szoro-
sabb baratsagat" volt hivatva erositeni.

A Werboczy Bajtarsi Egyesiilet is egyre novekvo aktivitassal vegezte ,,kul-
turalis nemzetvedelmi es diakszocialis" tevekenyseget. A tarsasag szellemiseget jel-
lemzi az 1936. evi onertekeles: ,,Az egyesiilet belso eletet a Turul eszme megvalosi-
tasa erdekeben kifejtett onzetlen bajtarsi munka, az 6'sszetartozas es az egyetakaras
gondolatanak fokozottabb elmelyitese jellemezte". Az egyesiilet 1932-ben falusze-
minariumot inditott, Rakos varmegye cimmel egyesuleti kronikat adott ki. Osztatlan

21 Almanach 1933-34. tanev 56. old. A testiilet azevi palyatetelenek cime: ,,A trianoni beke revizioja es Europa
igazi erdekei egy sikban". A testuleti ules meleghangu taviratban udvozolte Bethlen Istvant es Eekhardt Tibort
nagysikeriinek itelt angliai ,jevizios kozutjuk" alkalmabol.
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orommel fogadta a Felvidek visszacsatolasat es mar 1938-ban eloadasokat szervezett
tagjainak Karpat-Ukrajna nemzetisegi viszonyairol.

A Miskoici Jogasz Turista Egyesiilet peldas szorgaiommal szen'ezte rendez-
venyeit. Rendszeresse valtak az atletikai haziversenyek, a testnevelesi kkandulasok,
a teli siturak. Az egyesiiietnek Ids csonakhaza is volt, igy a nyari vizi turakat is rend-
szeresse tudtak tenni. A termeszetjaras a harmincas evekben is nepszerii volt.

A jogakademia tanarai nem lehettek teljesen elegedettek az ifjusag vallasi
ontudatanak allapotaval, ezert indokoltnak tartottak a Jogakademiai Ifjusagi Luther
Szovetseg megalakitasat. A testulet a hitelet rendszeresebbe tetelet tekintette felada-
tanak, mert mint az 1936/37. evi Aimanachban olvashatjuk: a kozepiskola padjaibol
kikeriilt es tobbe kotelezo vallasoktatasban nem reszesiilo evangelikus foiskolai
hallgatok ,,az egyetemi polgarsag szabadsagot nyujto eletetol megittasulva konnyeb-
ben hajlandok a vallasos erziilettol eltavolodni". A szovetseg tagjai rendszeres va-
sarnapi osszejoveteleiken a vallasi kerdesek mellett tarsadahni problernakkal is fog-
lalkoztak. Igy 1933 tavaszan az allastalan diplomasok helyzeterol es a tokeletesebb
tarsadahni rend kiaSakitasaroI elmelkedtek.

Tobbszori probalkozas utan 1935-ben megalakult a Reformatus Fiatalok Szo-
vetsege is. Ez egy mindenfajta formalitast mellozo barati tarsasag volt, melynek heti
rendszeressegu osszejovetelein a varosi fiatalok is reszt vehettek.

A tobbi vallasfelekezet mintajara a zsido hallgatok is megkisereltek egy helyi
egyesiilet letrehozasat. A Magyar Izraelita Egyetemistak es Foiskolai Hallgatok Or-
szagos Egyesulete 1935-ben kerte miskolci csoportjanak Jogakademiai egyesulette
nyilvanitasat. A kari tanacs azzal az indokkal, hogy az orszagos szervezet alapszaba-
lya szerint olyanok is tagok lehetnek, akik nem tartoznak a kar kotelekebe, elutasi-
totta a kerehnet.2<s

A varos es a jogakademia

Az eperjesi szellemet megorzo jogakademia egyre tobb szallal kotodott Miskolchoz.
A felveteli adatok is igazoljak: a jogakademistak nagy resze varosbeli volt. A harom
miskolci kozepiskola vegzett novendekei igy olcson kaptak foiskolai diplomat: a va-
ros vezeto szemelyisegeinek patronaltjai pedig protekciot. A jogakademian tanulo
videki fiatalok elszallasolasa, ellatasa reven a varos jelentos bevetelhez jutott.

A varos a masodik evtizedben is jelentos osszeggeS tamogatta a jogakademiat.
Az aranyok erzekeltetese erdekeben erdemes attekinteni az intezmeny 1932/33. tan-
ev II. felevi koltsegvetesi eloiranyzatanak beveteli rovatat:

Tandij 100 hallgato utan (162 P/fd) 16.200
Tandy 180 hallgato utan (127 P/fo) 22.000

22 EOL Miskolci Jogakademiai Kari jegyzokonyvek DC kot. 110. old., Novak Istvan: Az eperjesi-miskolci jo-
gaszifjusagdiakelete. Miskolc, 1941. 357. old.
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Miskolc varos segelye II. 1. - VIII. 31 -ig 14.816
Egyeb dekani bevetelek 2.000
Tandijhatralek 800
Tokekamatok 6.000

Osszesen: 62.676 Pengo

A jogakademia tortenetenek nem eihanyagolhato fejezete gazdasagi sot gaz-
dalkodasi tevekenysegenek vizsgalata. Az intezmeny ugyanis igyekezett gyarapitani
vagyonat; Bruckner Gyozo a foiskola meglevo penzeit befektetve felriinoen kedvezo
anyagi lehetoseget teremtett. A kiilonbozo alapitvanyok, adomanyok reven egybe-
gyiilt penzekbol megvasaroltak es berbe adtak a Szechenyi lit 2. szam alatti epiiletet,
majd 1934-ben ket tapolcai telekkel gyarapitottak vagyonukat. A bevetelek a tana-
roknak atlagosnal magasabb jovedelmet tettek lehetove. A tanari fizetesek pi. 1935.
szeptember 1. - 1936. januar 31-ig 1750-3400 Pengo kozott voltak. Az egyre gyara-
podo osszeg tette lehetove a publikacios lehetoseget es a nagyszamu, rendszeres
kulfoldi tanari kutatasokat. A gazdasagi valsag idoszakaban is jutott penz peldaul az
,,Agostai Hitvallas megalkotasanak es az 1530. evi augsburgi birodalmi gyiilesen
tortent bemutatasanak 400. eves jubileumat" koszonto 622 oldalas magyar es nemet
nyelvii emlekkonyv kiadasara. Arra is, hogy a neves evfordulon harom tanar es 19
joghallgato kethetes ,,zarandokuton" vegyen reszt Nemetorszagban.

A varos es a foiskola kapcsolatat talan egyediil csak a jogakademiai szekhaz
kerdeseben zajlo huzavona arnyekolta be. Miskolc vezetoi a hiiszas evek elejen
megigertek, hogy a ,,menekiilt" intezmenynek melto kornyezetet biztositanak. Az
igeret nem teljesult: a jogakademia tovabbra is a varoshaza masodik emeleten ma-
radt. A harmincas evek elejetol azonban - a megnovekedett hallgatoi letszam miatt -
egyre elviselhetetlenebbe valt a zsufoltsag. Az uj szekhaz epitesehez egy 1931-es
kalkulacio szerint 230.000 pengo kellett volna. Miskolc azonban a telken feliil raeso
110.000 pengot a ,,varos rossz penziigyi viszonyaira tekintettel" nem tudta fedezni.
A varos polgarmestere vegiil nehany hivatali helyiseget felszabaditott, igy mar ket
nagyobb es ket kisebb tanterem, kiilon konyvtarterem es egy hivatali helyiseg allt a
jogakademia rendelkezesere. Az atalakitas 1934 nyaran fejezodott be.

A jogakademia tanari kara a ,,tudomanyszabta celok mellett s korlatain beliil"
a harmincas evekben is szolgalta a varos kozonseget. A Magyar Statisztikai Tarsa-
sag 1930. majus 29-en, elso izben nem egyetemi varosban, Miskolcon tartotta iinnepi
iileset. Az ulest Schneller Kdroly, a tarsasag valasztott tagja keszitette elo, akinek
Nagy-Miskolc nepessege cimii munkaja egyeterto orszagos visszhangot valtott ki. A
jogakademia 1930-31. evi Almanachja szerint a munkaban felvetett gondolatokat a
varos foispanja a kormany ele terjesztette, amely elvben egyetertett az ujszerii koz-
igazgatasi koncepcioval.
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Bruckner Gyozo, a Miskolci Levay Jozsef Kozmuvelodesi Egyesiilet elnoke
es tovabbra is a varosi torvenyhatosagi bizottsag valasztott tagja volt. Zsedenyi Bela
helyi kozeleti tevekenysege is kiterjedt volt.23

A jogakademia irattaraban ,,szigoruan bizalmas" jelzessel ellatott nehany ma-
ganlevel es egy tantestuleti jegyzokonyv nyilvanvalova teszi: a jogakademia tanarai
lelkuk melyen azert megis felvidekiek maradtak. Az 1938-as teriilet-visszacsatolas
utan Bruckner Gyozo lazas ,,diplomaciai" tevekenysegbe kezdett. Eloszor a masik
ket jogakademia dekanjat kereste meg a terveik megismerese celjabol. Racz Bela, a
kecskemeti foiskola vezetqje azzal allt elo, hogy - a harom felekezeti jogakademia
felaldozasaval - Kassan kellene egy allami feliigyelet alatt allo jogi foiskolat letre-
hozni. Az egri dekan, Orias Nandor egy uj kassai egyetem letrehozasat partolta,
melynek egyik fakultasa jogtudomariyt oktatna.

Bruckner Gyozo erintkezesbe lepett a kultuszminiszterium IV. es VII. ugyosz-
talyaval es targyalt a miniszterelnokseg nemzetisegi ugyosztalya foreferensevel is. A
miskolci dekan ugy tajekoztatta tanartarsait, hogy ,,illetekes kulturalis tenyezok"
Kassat muegyetemmel kivanjak megjutahnazni, amelyen belul kozgazdasagi es jogi
fakultas is alakulna. A tervet persze a felvideki iigyek miniszterevel is egyeztetni
kellett. Bruckner Gyozo ezutan egyhaza tobb vezeto szemelyisegenek irt erdeklodo,
siirgeto levelet a Jogakademia problemait is megoldo" felvideki egyetem kerdese-
ben, de a valaszok sorra kiteroek voltak. A jogakademia Miskolcon maradt.

Tanarok, targyak a harmincas evekben

Suranyi Unger Tivadar szegedi kinevezese miatt meguriilt magyar kereskedelmi,
valtojogi es polgari torvenykezesi jogi tanszekre 1931-ben Haendel Vilmos keriilt.
Ebben az evben zarult le Hebelt Ede fegyekni ugye es valt szabadda a magyar ma-
gan- es banyajogi tanszek. A statust Zelenka Istvan, Zelenka Lajos egyhazkeruleti
feliigyelo fia nyerte el. A vizsgalt idoszak vegen, 1938. augusztus 13-an Sztehlo
Zoltan is elkeriilt Miskolcrol. A tekintelyes romai jogasz a debreceni egyetem nyil-
vanos rendes tanara lett, helyettesitesevel Zelenka Istvant biztak meg.

Az 1938/39. tanevben ket egykori hallgatoval boviilt az alkaknazotti lista:
Kovacs Tibor jogakademiai titkar lett, Novak Istvan dijtalan gyakornoki allast ka-
pott. Az 1938/39. tanev I. feleveben oktatott targyak, heti oraszamok es eloadok:
A. Kotelezo targyak

I. evfolyam
Bevezetes a jog- es allamtudomanyokba 2 ora Zsedenyi Bela

23 Ruszoly Jozsef: Ki volt Zsedenyi Beia? Napjaink XXIV/1985. 3. szam 24-29. old.,U6: Zsedenyi Be!a a mis-
kolci kozeletben. In.:Tanulmanyok Zsedenyi Belarol. ( Szerk.: Csiki Tamas.) Miskolc, 1995. 45-109. old.
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Romai jog 8 ora Sztehlo Zoltan
Magyar alkotmany- es jogtortenet 5 ora Bruckner Gyozo

II. evfolyam
Jogbolcseszet 6 ora Hacker Ervin
Magyar maganjog 5 ora Zelenka Istmn
Kozgazdasagtan 5 ora Schneller Kdrofy

III. evfolyam (jogtudomanyi)
Magyar anyagi biintetqjog 5 ora Hacker Ervin
Magyar polgari torvenykezesi jog 5 ora Haendel Vilmos
Magyar kereskedelmi es valtojog 6 ora Haendel Vilmos
Osztrak maganjog 6 ora Zelenka Istvdn

IV. evfolyam (allamtudomanyi)
Politika 5 ora Zsedenyi Bela
Magyar kozigazgatasi jog 4 ora Szontagh Vilmos
Magyar Penzug>i jog 4 ora Szontagh Vilmos

B. Specialis kollegiumok
A vilaghaboru tortenete 1914-1918 4 ora Bruckner Gyozo
Kozegeszsegtan es torvenyszeki orvostan 2 ora Henszellmann Aladar
Allamszamviteltan 2 ora Szontagh Vilmos
Korszeru honvedelem kerdesei 2 oraMakray Sandor vezerkari orn.
Bevezetes a magyar kozjogba 3 ora Zsedenyi Bela
Bortoniigy 2 ora Hacker Ervin
A szuletesek statisztikaja 3 ora Schneller Kdrofy
Agrarpolitika 2 ora Schneller Karoly
Gazdasagi kozigazgatas 2 ora Szontagh Vilmos
A romai jog ismeretforrasai 2 ora Sztehlo Zoltan
Ertekpapirjog 2 ora Haendel Vilmos
Szemelvenyek a kotelmi jog korebol 2 ora Szilagyi Antal
Valtojogi praktikum 1 ora Putnoki Bela
Nemet nyelv 2 ora Budaker Karoly
Angol nyelv 2 ora Csorba Zoltan
Testneveles 3 ora24

A jogakademia sajatos, elmenyt ado oktatasi formal a szeminariumok voltak.
A hallgatok itt keriilhettek kozvetlen kapcsolatba oktatoikkal, es ismerkedhettek va-

24 Almanach 1938/39. ev. 41. old.
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lasztott hivatasuk gyakorlataval is. Ami talan a legfontosabb: a szeminariumokban
vegzett muiika az onallosag, ontevekenyseg kialakitasat segitette. Ugy, mint mosta-
naban a diakkorok, az arra alkalmas hallgatok szamara pedig az elmelyiiltebb, mod-
szeresebb felkesziilest, onallo tudomanyos kutatasi lehetoseget is biztositott.

Ajogakademia szeminariumait a tanarok egyetemi mintak alapjan tartottak. A
buntetqjogi szeminarium a Foyer Laszlo es Balogh Jeno budapesti egyetemi tanarok
modszeret kovette. A korabbi merev, eloadas-kozpontii foglalkozast oldva Hacker
Ervin a hallgato ontevekenysegere epitett, szabad lehetoseget nyujtott szamukra,
mind a tema kivalasztasa, mind a feldolgozas teren. A buntetqjogi szeminariumon
egyebkent nagy teret kapott a joggyakorlat megismertetese. A kozvelemenyt meg-
mozgato, tanulsagos bunesetek utan a hallgatok meghatarozott perbeli szerepeket
kapva, ,,iijrajatszottak" a birosagi targyalast. A jogakademiai ,,eskiidtszeki targyala-
sok" nepes hallgatosag elott folytak. Az egyes foglalkozasokra mar vegzett jogaszok,
egykori hallgatok is eljartak. Hacker Ervin sajat koltsegen egyedulallo mennyisegu
demonstracios anyagot gyiijtott ossze: 1943-ra kozel hatezer diapozitiv szolgalt uj-
szerii ,,vetitettkepes" eloadasainak illusztralasara. A szeminariumban kesziilt dolgo-
zatokat Miskolc es Borsod varmegye kriminalitasanak vizsgalatahoz ma sem nelkii-
lozhetjuk.

A Bruckner Gyozo iranyitasa alatt allo egyhazjogi szeminarium kezdetben
nemet rendszeru volt, tehat elore kiadott temak felolvasasabol allt. Az 1933/34-es
tanevtol atvettek az angol egyetemeken uralkodo vitamodszert. Az lij rendszer lenye-
ge az volt, hogy az elore megjelolt temat a hallgatok kozosen es onalloan dolgoztak
fel. Tobbnyire aktualis egyhazpolitikai kerdesekkel foglalkoztak. Minden hallgato -
a regi eperjesi, sarospataki szimbolikus varmegye mintajara - meghatarozott pozici-
6t, szerepet kapott. Az igy rendezett, bator hangu jelkepes egyhazkozossegi kozgyu-
lesekre (birosagi targyalasokra, egyhazmegyei es keruleti torvenyszekekre) nemcsak
a hallgatok, hanem az egyhazi vezetok is nagy szamban jartak.

A jogakademian a fentieken tul jog- es miivelodestorteneti, statisztikai, romai
jogi, maganjogi, kozgazdasagi, jogbolcseleti, penzugyi jogi, perjogi es sajtotudoma-
nyi szeminarium mukodott.25 Meglepoen magas szinvonalon es tobb reszleteben ma
is alkalmazhato modszerekkel.

A miskolci jogakademia miikodesenek utolso evtizede (1939-1949)

A jogakademiak Horthy-korszakbeli tevekenyseget, szinte szabalyszeru pontossag-
gal, evtizedenkent zavarta meg egy-egy kozponti reform, vagy reformterv. A kul-
tuszminiszterium elhatarozasanak batortalansaga, a kusza erdekkapcsolatok, az ott-
hont ado varosok es a fenntarto eg>'hazak harcos kiallasa vegiil megis megmentette a

23 Bruckner I. 297-530. old. Az egyes szeminariumok tevekenysegerol az Almanachok megfelelo oldaiain
,,Szeminariumi elet" cimen olvashatunk. A Buntetqjogi szeminarium munkajarol Hacker Ervin ket izben is be-
szamolt a Miskolci Jogaszelet 1937. evi 3. es 1941. evi 1. szamaban.
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harom jogi foiskolat. A huszas evek eleji gazdasagi krizis ideje alatt, a vilagvalsag
evein at a haborus idokig valtozatlan iitemben bocsatottak ki a .,szellemi proletaro-
kat", szaporitottak a esokkent teriiistu orszag igenyeihez kepest aranytalanul nagy
jogaszsag tomeget. Az egyetemsk gyakran kifogasoltak, hogy a jogakaderniakon fo-
lyo oktatas alacsony szinvonalu. hiszen videki, a tudoinanyossagtoi nagy reszben el-
zart varosokban, helyi erdekektol, vallasos meggyozodestol befolyasolt szemlelettel
nem lehet megfelelo tudasu jogaszokat kepezni. Neha szoba ksriilt a foiskolai tanari
kar egy reszenek alkahnatlansaga. a jogaszok presztizset ronto kesziiletlensege ss az
a koriilmeny, hogy a fenntarto egyhazak neha eroteljesen beleszoitak az oktatas
szakmai kerdeseibe is.

A felekezeti jogakademiak oktatasi szinvonalanak megitelese persze nem egjr-
szeru dolog. Mert peldaul Miskolcon csak habilitalt tanarok oktathattak, \iszont az is
igaz, hogy ez a masik ket jogakademian nem volt kovetebneny. A ,,videkisegnek" is
megvolt az a jotekony hatasa, hogy a jogakademiakon sok olyan szegenyebb sorsu
hallgato tanulhatott, akik egyebkent tavoli egyetemre anyagi okok miatt nem palyaz-
hattak. A foiskolak kedvezo hatast gj'akoroltak a befogado varosok szellemi eletere
is. Errs legjobb pelda ujra csak Miskolc lehet, ahol a jogaszkepzesen kiwi mas fel-
sdoktatasi intezmeny nem miikodott.

A jogakademiak leterol foiyo vita a negyvenes evekig tartott. A megsziintetes
gondolata az egyhaz komoly ellenallasaba iitkozott; a kurzus viszont nem akart a
tortsneti felekezetekkel belso haborusagot. Maradtak a kisebb reformok, amelyek
megvontak az ailamvizsgaztaiasi es a doktori cim adomanyozasanak jogat, de erintet-
lenul hagytak a negy evfolyamos kepzest es lenyegeben mindig a helja igenyeknek
megfeleleloen szabtak meg az else evre felveheto hallgatok szamat. A jogakademia-
kat az allam anyagilag nem tamogatta, igy csupan anyagi okbol radikaiis reformot
nem szorgalmazhatott.

A masodik vilaghaboni ideje aiatt megis hoztak egy torvenyt, amely a jogaka-
demiakat ket evfolyamos intezette akarta zsugoritani. A reform nem elvi megfonto-
lasbol szuletett. A kolozsvari egyetem visszaallitasa es a szegedi egyetem felallitasa
utan teljes keptelenseg lett voba, ha - a miikodc dsbreceM ksrt is idessaiaitva - ks-
rom jogi kar mellett, a Dunatol kefe&s meg tovabbi harom jogakademia is miikodik.
Az erdekeltek megis megtalaltak a modjat, hogy a miniszterium (!) felmentest adjon
a torveny vilagos es egyertelmu rendelkezese alol.

Az 1938/39-es tanev

Latszatra minden a szokasnak megfeleloen kezdodott. A peldas preeizitassa! vezetett
eg sskdig poatosaa megjelentetett Jogakademiai Aisaaaadi* bo terjedelemben eaiie-
kezett meg a Miskolcon eltoltott husz evrol. Meltatta a varos onfelaldozo anyagi

26 Az eperjesi-mtskolci jogakademia Almanachja (tovabbiakban: Almanach) 1938/39. tanev
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segitseget, de Bruckner Gyozo dekan most sem felejtette el hangsulyozni, hogy a
jogakademiara a varosnak is nagy sziiksege van. A harom miskolci kdzepiskola no-
vendekei, helyben, olcson kaphatnak foiskolai vegzettseget es az intezmeny reven a
miskolci iparosok, kereskedok, komoiy anyagi haszonra tehetnek szert. A meltato so-
rok kozott azonban burkolt figyelmeztetes is volt: a dekan utalt arra, hogy a szamot-
tevo videki varosok koziil egyediil Miskolc volt az, aaiely evtizedes torekvesei elle-
nere sajat erejebol nem jutott foiskolahoz.

A regebbi idokre emlekeztet az a keres is, amellyel az 1938-ban beiktatott
Turdczy Zoltan evangelikus puspokhoz fordultak, A feliigyelo egyhazi tiszviselotol
azt vartak, hogy a jogi szakoktatas reformja soran a jogakademia erdekeit kepviselje
es az evangelikus egyhaz alkotmanyban biztositott foiskolafenntartasi jogat tovabbra
is ervenyesitse.

Ketsegteleniil nagy vesztesege volt a karnak Sztehlo Zolttin romai jogasz elta-
vozasa, aid 1938. augusztas 13-tol a debreceni egyetem nyilvanos, rendes tanara left.
Kivalasaval egyik legfelkeszultebb oktatojat kenyszeriilt nelkiilozni a jogakademia.
Nem tudhatjuk, hogy az egj'kori eperjesi diakot a nagyobb presztizst jelento egyetemi
allashely vonzotta-e (amelyert egyebkent 1930-ban meg nem hagyta el a jogakade-
miat), vagy pedig bolcsen elore latta ahna matere jovo sorsat. Egy ev mulva Schnel-
ler Karoly is kovette peldajat; 6 a szegedi jogi karra keriilt. Henszelmann Aladar, a
neves orvosi szakiro, a torvenyszeki orvostan tanara is ebben az evben tavozott, miu-
tan a budapesti MAV Korhaz igazgatqja lett.

A nagyaranyu katonai mozgositasra tekintettel a jogakademia az 1938-39-i
tanev elso szemesztereben potfelevet szervezett. Az 1939. januar 2-tol februar 11-ig
terjedo idoszak alatt pctolhattak elso felevuket azon hallgatok, akik katonai szolga-
latuk miatt neni tudtak a tanevet rendes idoben megkezdeni. Ettol az idoponttol kezd-
ve mar nehezen allapithato meg a jogakademia hallgatoinak pontos letszama. Amikor
a foiskola oktatoi kozott altalanos lett a beketienseg, gyakran esett szo jogosulatlanul
igazolt, engedekenyen megadott felevekrol.

Az oktatason kiviili iflusagi elet kozeppontjaba ketsegtelenul a teriilet-vissza-
csatolas onfeledt iinneplesre keriilt. A Miskolci Joghallgatok Testulete mar 1938,
szeptembereben ,,felfog\'a az orvendetes valtozas elqjeleit", feivonulasokat szerve-
zett a varos utcain. A testiilet tagjai - olvashatjuk az Almanachban - nagy sietseggel
mentek a haza hivo szavara, hog>r ,,mint sorkatonak, vagy mint a loveszcsapat tagjai"
teg>7enek bizonysagot hazaszeretetukrol. Az euforikus hangulatot tukrozo sorok mel-
lett szerenyen meghuzodott - utolag akar jelkepertekunek is tekintheto - tragikus hir:
,,Ez esemenyek kovetkezteben hosi halalt halt Vincze Lajos IV. evf. joghallgato. ki-
nek einleke orokke ehii fog az ifjusag sziveben."

Az 1938. szeptemberi miskolci revizios nagygyulest a jogakademia Werboczy
Bajtarsi Egyesiilete kszdemenyezte. Eire az alkalomra egyebkent Miskolcon koze!
harmincezren vonultak fel. A Joghailgatok Testulete a kassai iinnepelyes bevonulas
napjan is nepes kiildottseggel kepviseltette magat. Amikor pedig Teleld Pal minisz-
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terelnokot jozansagra into revizioellenes biralatok ertek, a Testiilet ,,a nemzet egye-
temes erdekeit" szem elott tartva 1938 oszen kiadta ..Vegtelen szomorusaggal" kez-
detu roplapjat, amelyben harcosan vedelmebe vette a tsriiletgyarapito politikat.

A Miskolci Jogaszelet szerkeszteset az i 940-41. evekre a szelsoseges neze-
teit egyre hangosabban hirdeto Haendel Vilmos vette at, a tanarok irodalmi munkas-
sagat kozlo ismertetesben pedig megtalaljuk Szontagh Vilmos: A zsidotorveny de le-
ge lata27 cimu dolgozatat, amely a korabbi tolerans jogakadmiai szemlelettol eltero
hangnemben irodott. Ettol az evtol kezdodik a tanari kar korabbi egysegenek meg-
bomlasa is. Az egyik poluson a mereszebb gondolatoktol sem idegenkedo Zsedenyi
Bela, a masikon Haendel Vilmos helyezkedett el, aki a jelek szerint ervenyesiileset a
jobboldali eszmek szolgalataban velte biztositottnak.

A Miskolci Jogasz Turista Egyesulet sikerrel zarta a tanevet: tervezett rend-
ben folyt az atletikai verseny, a celloveszet, vivas es a ^idenyben teljesen benepe-
siilt a jogakademia esonakhaza is. Csak a turisztikai ,,ag" zart negativ merleggel,
mert a ,,nagyszabasii tortenelmi esemenyek" miatt a szokott oszi kirandulas elma-
radt...

Az 1938. januar 5-i jogaszbal egyebkent ,,nagy erkolcsi es teljes anyagi" si-
kerrel zarult, es ebben az evben alakult meg a miskolci jogaszok Bolgar-Magyar Ko-
re is, amely - mint lattuk - a ket nemzet fiainak szorosabb baratsagat volt hivatva
elosegiteni.

Szervezeti leepules, haborus evek

A jogakademia tanari kara 1940. januar 24-en ertekezletet tartott, amelyben ossze-
sffoglalta allaspontjat a jogi szakoktatas reformten'ezete kerdeseben. A tandijosztalek

ugyeben korabban osszekulonbozott tanari kar feltiino egyontetoseggel allitotta,
hogy a reform szuksegtelen, a jogakademiak megszuntetesenek itt-ott felmeriilo terve
pedig szerencsetlen gondolat. Minden esetre beindult a korabban begyakorolt onve-
delmi mechanizmus. Nagy meglepetesre azonban a kormanyzo - elteroen 1929 tava-
szatol - nem fogadta a kar tamogatast kero kuldottseget. Pedig Bruckner Gyozo
Horthy kormanyzosaganak huszadik evfordulqjara irt visszaemlekezeseben28 megha-
to szavakkal emlekezett meg arrol, hogy a protestans kormanyzo milyen szeretettel-
jes figyelemmel kiserte a jogakademia tigyet. A dekan emberi tisztesseget bizonyitja,
hogy a kormanyzo ez ido tajt hangoztatott egyeb ,,erdemeirol" egy szot sem irt.

Teleki Pal miniszterelnok is elhatarolta magat a jogakademia igenyeitol. Ma-
radt a kepviselo es felsohaz, melynek minden tagjahoz ketsegbeesett hangii kerelmet
irtak. A fenntartas melletti erveket elfogadva a varos torvenyhatosagi bizottsaga ta-
mogato hatarozattal allt a jogakademia melle.

27 Miskolci Jogaszelet 1939. evf. 5-6. szam es Miskolci Jogaszelet Konyvtara. - Uj sorozat 47. sz. Miskolc, 1939.
28 Almanach 1939-40. evf. 4. old., Stipta Istvan: A miskolci jogakademia mukodesenek harmadik evtizede

(1939-1949). Borsodi Szemle XXXII. evf 1987. 2. szam. 48-58. old.
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Az 1940: XXVIII. torvenycikk, amely a ,,Magyar Kiralyi Ferenc Jozsef Tu-
domanyegyetem ujjaszervezeserol es a Magyar Kiralyi Horthy Miklos Tudomany-
egyetem felallitasarol" rendelkezett, megis megsziiletett. A jogakademiakrol szolo 3.
§ (3) bekezdese szerint ezekben az intezmenyekben az 1940/41. tanevtol kezdve
csupan ket evfolyam mukodhet. A torveny szerint a ket evfolyamos foiskolak tanul-
manyi rendje az egyetsmek jogi karai elso ketevi tantargybeosztasaval egyezik meg.
A jogakademiakon ezen tiil csupan az elso es masodik alapvizsgat lehetett letenni, a
hallgato ezt kovetoen iratkozhat at valamely egyetem jogi karanak harmadik evfo-
lyamara.

A torvenyi szabalyozas egyertelmii volt, de az erdekeltek tovabbra sem adtak
fel a harcot. Az 1939: II. tc. 168. §.-ra hivatkozassal kertek a kultuszminiszter segit-
seget. Ez a torvenyhely a habonis viszonyokra tekintettel megengedte a miniszter-
nek, hogy a nemzetvedelem erdekeit erinto kerdesekben torvennyel ellentetes dontest
hozzon. A kisse kiilonos ertelmezes szerint a jogakademia iigye ,,hadikerdesse" valt,
hiszen a miniszter vegul ezen az alapon hosszabbitotta meg a negy evfolyam miiko-
deset.

Idokozben tobb tanar biztosabb alias utan nezett. Szontagh Vilmos 1940-tol a
debreceni egyetemre kerult, Szilagyi Antal a maramarosszeki torvenyszek ehioke
left, 1943. marcius 20-an Hacker Ervin is nyilvanos rendes tanari allast nyert Debre-
cenben. Az 1943/44. tanevet Bruckner Gyozo, Haendei Vilmos, Zsedenyi Bela,
Zelenka Istvan, Hilscher Rezso es Putnoki Btla megbizott hel>i eloadok segitsege-
vel tanitotta vegig. Kozben 1944. januar 1-en Zsedenyi Bela betegsegere hivatkozva
ayugdijba vonult.

Az 1944/45. tanev

A hivatalos tanulmanyi idoszak mar allando legikesziiltseg mellett kezdodott. A be-
iratkozas a kozlekedes akadozasa miatt kesett, a tanevnyito kari tanacsi ulest - a le-
giriado miatt - az Avas egyik pincejeben kellett befejezni. Az eloadasok 1944.
szeptember 24-en megkezdodtek ugj an, de azokon az elso evesek kozul csak 30-40
hallgato jelent meg; a felsobb evesek pedig csupan nehanyan latogattak az orakat A
korabbi delelottonkenti legitamadasok delutanra is athuzodtak: oktober 10-tol az
eloadasokat nem tudtak megtartani.

A jogakademia dekanja rendkiviili felhatalmazast kapott Thuroczy Zoltan
evaiigelikus piispoktol: amig nines helyreallitva az osszekottetes Miskolc es a pus-
poki szekhely (Nyiregyhaza) kozott, addig Bruckner Gyozo sajat belatasa szerint
dontson a jogakademia sorsarol. Egyben megbizast kapott: az illetekes dunantuli
piispokkel vegye fel a kapcsolatot es a jogakademiat Sopronba, vagy Koszegre me-
nekitse at. A megbizast teljesitendo a dekan ketheri szunidot adott ki es erintkezesbe
iepett Kapi Bela puspokkel Budapesten. Megallapodtak, hogy az attelepitesre csak
akkor keriilhet sor, ha Miskolc kiiiriteset ekendehiek.
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Budapesten 1944. oktober 23-an kari iilest tartottak, amelyen a dekan, Haen-
del Vilmos, Zelenka Istvan, Hilscher Rezso jogakademiai tanarok es Sztehlo Zoltan
debreceni tanar vett reszt. Itt deriilt Id, hogy Haendel katonai behivot kapott, tehat ra
egyelore az oktatasban nem szamithatnak. Tobb variacio vetodott fel a jogakademia
elhelyezese iigyeben is. Eloszor Veszprem keriilt szoba, de ezt a lehetoseget, - mi-
vel ott keves evangelikus elt es a fSutvonaltol is tavol esett-, elvetettek. Olyan meg-
oldas is fel- merult, hogy a jogakademiat Budapest es Sopron szekhellyel egyelore
,,ketteosztva" miikodtetnek tovabb. Sopronbol azonban rossz hirek erkeztek: a
liceum epiiletet hadikorhaz celjabol mar igenybe vettek, a teologiai kar epuletere a
pecsi egyetem tartott igenyt, A soproni tanitokepzo uj szamyat idokozben a szegedi
egyetem szamara foglaltak le. Koszegen sem ailt megfelelo epiilet az akademia ren-
delkezesere.

A diiemmat vegiil Rajnis Ferenc nyilas kaltuszminiszter 1944. oktober 25-en
kiadott rendelete oldotta meg: a kormanyzat oktober 29-tol bizonytalan idore
,,bezaratta" az egyetemeket es foiskolakat. Igy a jogakademia esetleges attelepitese
is feleslegesse valt. Miskolc kiiiritese eseten mar csak az irattarat es a dekani hivatalt
kellett attelepiteni, amelyek fogadasat a budapesti Luther-Udvar vallalta. Bruckner
Gyozo november 5-en a legfontosabb nyilvantartasokkal es a meglevo keszpenzzel
felutazott Budapestre es ,,berendezte „ a dekani hivatalt.

A dekan azonban nem varta meg Budapest felszabadulasat. Bar ket tanartarsa
Zelenka es Hilscher kivarta az ostromot, 6 Veszprembe vitte a dekani hivatal iratait
es a megmaradt keszpenzt. December 4-en mar Sopronban volt, ahol a polgarmester-
tol ket szobat kapott. Az epuletet ket nap rnulva bombatalalat erte.

Bruckner Gyozo rendkivul nehez dontes ele kerult. Fia, aid a veszpremi
Danuvia fegyver- es loszergyar igazgatqja volt, a varos katonai kiuritese folytan ta-
vozni kenyszeriilt. Miutan az idos, beteg professzor Sopronban nem kapott lakast, a
fiaval valo egyuttkoltozest, a kenyszerii tavozast valasztotta. Elotte azonban mindent
megtett azert, hogy a jogakademia ingosagait biztonsagban tudta. Az akademia 37
997 pengo osszegii vagyonat a soproni penzintezetnel helyezte el, az iratokat a sop-
roni evangelikus egyhaz konventepiiletenek pincejebe zaratta. Bejelentette Kapi Bela
puspoknek, ha a jogakademia ujra mukodik, visszater regi helyere.

Miskolci ujrakezdes

A haborus esemenyek utan Turoczy Zoltan piispok Zsedenyi Belat bizta meg a jog-
akademia iigyenek vitelevel. Rajta kivul mas oktato meg nem tartozkodott Miskol-
con. Nem sokkal ezutan hirtelen talpra allt az oktatas. Az ujraindulasba nagy szerepe
volt Dr. Kovacs Tibornak, aid lelkes odaadassal kezdett az oktatok toborzasahoz.
A tanitast dr. Zaborszky Gyula miskolci torvenyszeki tanacsehiok, dr. Dienes Istvan
ugyved, dr. KristofTibor varosi fougyesz es dr. Csorba Zoltan egykori lektor kezd-
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te. Meg specialis kollegiumokat is tartottak: dr. Veto Lajos piispok filozofiat, dr.
Hadhazi Bertalan muvelodestortenetet adott elo es megkezdodott az orosz nyelv
oktatasa is. Januar 13-ig a regi szekhely, ettol az idotol kezdve a Himyadi ut 10.
alatti egyhazi epulet adott otthont az ujraeledo oktatasnak, Itt csupan ket szoba allt a
kar rendelkezesere, amely az egyre nepesebb hallgatosag szamara mind zsufoltabba
valt. Vegul oktober 25-en a Zenepalota masodik emeletere koltozhettek at, ebben az
epiiletben az egykori Luther-terre nezo szarnyban a jogakademia harom tantermet
kapott. A korabbi tanarok kozxil leghamarabb, 1945 aprilisaban, Zelenka Istvan es
Hilscher Rezso tert vissza Miskolcra. Szorgalmaztak az ideiglenes allapot megsziin-
teteset, az igazgato valasztmany ujjaalakitasat. A testiilet 1945. szeptember 5-en
alakult meg, es ugy dontott, hogy anyagi, szellemi erkolcsi tekintetben, teljesen uj
alapokra helyezi a jogakademiat. A testulet nag>'aranyu szemelyi valtoztatasokat
tervezett es tobbek kozott arrol is hatarozott, hogy a dolgozok esti tanfolyamat is
meginditja a jogakademian. Az uj szellem jegyeben hirdettek meg a dekanvalasztast
is 1945. szeptember 11-ere, amelyen azonban csak a ket regi tanar, Zelenka es
Hilscher jelent meg. A kiilonos tisztsegvalasztason a kari szabalyzat eloirasanak
megfeleloen szavaztak, es mivel mindkettejukre 1-1 szavazat jutott, sorsot hiiztak.
Zelenka Istvannak kedvezett a szerencse. Az orszag legnagyobb kozjogi funkciojat
betolto szemelyisege utan egy kulonos valasztas nyertese lett a jogakademia dekanja.

Bruckner Gyozo szeptember 26-an tert vissza Miskolcra. Az igazolo bizottsa-
gi eljaras soran nyilatkozatot tett arrol, hogyan ertekelte sajat korabbi tevekenyseget
es megindokolta, miert tavozott el az orszagbol. Sajat bevallasa szerint ugyan a MEP
tagja volt, de a partban semmifele politikai tevekenyseget nem fejtett ki. A legszelso
hatarig ehnent a felvetelben korlatozottak felvetelenek lehetove teteleben. Ugyan hi-
vatalbol tiszteletbeli ehioke volt a Werboczy Bajtarsi Egyesiiletnek, de mindig mer-
sekloen igyekezett hatni az ifjiisagra. Ennek is tulajdonitotta, hogy a Miskolcon volt
az orszag egyetlen foiskolaja, ahol a kritikus idokben rendzavaras, zsidoiildozes nem
volt. Az igazolo bizottsag tobb taniit is meghallgatott, akik sorra bizonyitottak a volt
dekan kitelepitesere vonatkozo allitasait. A nyilatkozok egyike Zsedenyi Bela, a
nemzetgyules ehioke volt. Allaspontja teljes terjedelemben idekivankozik:

,J$izonytihatom, hogy akkor, amidon 1929-ben Miskolcon a torvenyhatosagi
valasztasokra a Szocialdemokrata Parttal paktumot kotottem es ezen esztendok
hosszu soran keresztul ugy a vilagi, mint az egyhazi hatalmassagokkal sok komoly
es nehez dsszetuzesem volt, Bruckner Gyozoben allando megerto tamaszt es segit-
seget talaltam, 6 maga viszont esztendok hosszu soran keresztul a jogakademia ko-
raban es a kari ulesen is dr. Haendel Vilmos jogakademiai tanar reszerol, aki a
miskolci imredysta szervezkedesnek egyik vezere volt, a legelesebb, gyakran mi-
nosithetetlen tamadasoknak volt kiteve ugy egyenileg, mint politikailag. "29 A bi-
zottsag nem talalt kivetni valot a volt dekan multjaban, kulfoldi tartozkodasat keny-

29 BAZ MLt. A Miskolci IV. sz. Igazolo Bizottsag iratai: XVTI-409.; 767/1945. szamii irat
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szerhelyzetnek vette, es egyhangiilag igazolta. A professzor teljes joggal gondolhatta,
hogy az igazolas hatalya minden funkcio visszaadasara kiterjed es igy jogosult a de-
kani tiszt betoltesere is. Hiaba hivatkozott arra, hogy 1944 juniusaban harom evre
valasztottak meg, es az az ido meg nem jart le, es arra is, hogy Turoczy Zoltan piis-
pok tudtaval tavozott el. Az egyhazi szervek a fennallo allapotot vedtek: a ,,diarchia"
(Zelenka Istvan dekan, Hilscher Rezso prodekan) uralmat legalisnak tartottak.

Kossuth Lajos Tudomanyeg)>etem Miskolcon?

Az uj vezetes idejeben nagyszabasu elkepzelesek bontakoztak ki. Hilscher Rezso
memorandumot keszitett, amelyben kifejtette, hogy Miskolcon jogi kart kellene alaki-
tani, amely kiegesziilne egy kereskedelmi es ipari szakot magaban foglalo kozgazda-
sagtudomanyi, tovabba szocialpolitikai fakultassal. Felvetette meg, hogy a soproni
banya, koho es erdomernoki es az evangelikus fakultas is ehhez a miskolci Kossuth
Lajos Tudomanyegyetemhez lenne csatolhato. Az ekkepp osszeallitott intezmenynek
evangelikus jelleget kellene adni, zarult a nem til sok realis elemet tartahnazo terve-
zet. Bruckner Gyozo ligy ertesult, hogy Zsedenyi Bela felvetette a gondolatot Teleki
Gezanak, aki az elgondolast nem tartotta idoszeriinek. A szocialpolitikai kar terve
egyebkent hamar kutba esett, mert a nepjoleti miniszterium a szocialis kepzest az
egyetemi oktatastol fuggetleniil, a fohatosag szervci altal kivanta megvalositani.

A vallas es kozoktatasiigyi miniszterium a jogakademiak jovojenek eldontese-
re 1946. marcius 21-en elokeszito ertekezletet hivott ossze, amelyre meghivot kaptak
a tortenelmi egyhazak kepviseloi is. Az evangelikus egyhazat Zsedenyi Bela kepvi-
selte. Kubinszky Lajos miniszteri tanacsos vazolta a tisztazando kerdeseket: eloszor
is felvetette, hogy a negy jogi karon kiviil szukseg van-e egyaltalan jogakademiakra.
Ha igen, akkor jelen allapotukban kepesek-e szakmailag a megfelelo szintu jogi okta-
tasra? Alapveto kerdes volt, hogy egyaltalan hajlandok-e az egyhazak es a varosok a
tovabbi anyagi tamogatasra? A kialakult vitaban Moor Gyula es Martonffy Karoly
jogakademia-ellenes, Balogh Jeno es Zsedenyi Bela & fenntartast partolo allaspontot
fejtett ki. A miskolci jogakademiat Zsedenyi szerint szocialis okbol is meg kell tar-
tani, sot az intezmenyt kibovitve ,,munkasegyetemet" kellene a varosban letrehozni.

Ha a munkasegyetem nem is letesult, de esti munkastanfolyam indult a jog-
akademian. A foiskola vezetoi az elkepzeleshez ig>'ekeztek Ronai Sandor kereske-
delmi miniszternek, Miskolc egyik kepviselqjenek partfogasat keresni. Az elgondolas
egyebkent nem volt eredeti. Hebelt Ede Budapesten mar 1945-ben meginditotta a
keteves tanfolyamot, amelyre 1945-ben 467-en iratkoztak be es 1947-ben 126-an
vegeztek. (Az 1946-ban kezdo 459 hallgatobol 105-en feleltek meg a keteves kurzus
vegen.) Az itt szerzett kepesito oklevel a kozigazgatas teruleten a doktori vegzett-
seggel azonos erteku elhelyezkedesi lehetoseget biztositott. A tanfolyamon jol megfe-
leitek az ,,esti munkas szeminaiiuniba" iratkozhattak be. Budapesten 1947-ben 148

42



szeminarista tehetett doktori vizsgat. Miskolcon az 1946-47-i tanev elso feleben 26,
masodik szemesztereben 16, a kovetkezo tanevben pedig osszesen 14 hallgato je-
lentkezett. Az uj szellemu kurzus resztvevoi elsosorban diosgyori vasgyari munka-
sok voltak. Kis ido elteltevel a miskolciak meg egyszer felvetettek az egyetemalapi-
tas gondolatat. Ronai Sandor kereskedelmi es szovetkezetiigyi miniszter rokonszen-
vezett azzal az elgondolassal, hogy 1848 centenariuman letesulne egy olyan egye-
tem, amelynek jogi, szovetkezei es kereskedelmi karai lennenek. A kultuszminiszter
azonban nem akart Miskolcon egyetemet felallitani.

A jogakademiak allamosltdsa

Az 1946 utani fejlemenyek egyertelmiive tsttsk, hogy a vilagi palyara minosito egy-
hazi oktatas nem sokaig maradhat fenn. A kulturpolitikai megnyilatkozasokban a jog-
akademiakrol egyebkent keves szo esett. Az 1945 es 1949 kozott elhangzott kepvise-
loi felszolalasok koziil csupan egy foglalkozott kifejezettea a regi intezmennyel. A
nemzetgyules 1947. marcius 12-i iilesen, a vallas es kozoktatasugyi miniszterium
koltsegvetesenek vitajaban Revesz Laszlo kisgazdaparti kepviselo allt ki a foiskolai
jogaszkepzes mellett. Szerinte a jogakademiak felbecsiilhetetlen szolgalatot teljesitet-
tek, jelentosegiik abban allt es all, hogy altaluk a szegenyebb sorsii videki fiatalok is
magasabb kepesiteshez juthatnak. Ezek a tanintezetek lehetove teszik a naturalis sze-
Iskciot eppen ,,a munkas es kisgazda fiatalok javara", Partolo allasfoglalasaban sze-
repel minden olyan erv, amelyet korabban a jogakademiak mellett felhoztaka jog-
akademiak levezetik az egyetemek tulzsufoltsagat, a jogi oktatast intenzivebbe tehe-
tik a tanar es tanitvany kozvetlen erintkezesenek biztositasa altal. A jogakademiak
tanari kara a videk szellemi eletenek iranyitoi lehetnek, az egyetemi tanari kar utan-
potlasat is segithetik.30

Nem tagadhatjuk, volt igazsag ezekben az ervekben. Csak hat az uj orszagnak
akkor elsosorban nem jogaszokra, haneni - mint Rudas Laszlo ugyanebben a vitaban
kifejtette, orvosokra, mernokokre volt sziiksege. A jogaszkepzes reformja is elso-
sorban a hallgatok szamanak radikalis csokkeneset jelentette. Kozben, azert meg
miikodott a miskolci evangelikus jogakademia; mint a visszaemlekezesbol kitunik,
nepes hallgatoi letszammal. Ujdonsag volt, hogy 1945 utan nok is hallgatok lehettek.

A tanari kar osszetetele 1945 utan jelentosen megvaltozott. A dekan Zelenka
Istvan a maganjog tanara volt, Hilscher Rezso a bevezetes es a buntetqjog oktatasat
latta el. Novak Istvan es Polay Elemer torvenyszeki birak 1945 oszen kaptak joga-
kademiai rendkiviili tanari cimet, akik koziil az elobbi a polgari perjogot es kereske-
delmi jogot, az utobbi romai jogot oktatott. Miutan 1946-ban a debreceni egyetemen
mindketten magantanari kepesitest szereztek, a jogakademia cimzetes rendes tanarai
leitek. Az 1947. jtinius 28-i igazgato valasztmanyi iiles megvalasztotta Boleraczky

Az 1945. evi november ho 29-re osszehivott Nemzetgyules Naplqja. VI. kot. Bp. 1945. 520. old.
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Lorandot a nemzetkozi jogi tanszek nyilvanos rendes tanarava. A kozgazdasagtani
es statisztikai tanszekre 1947-ben Horvath Robert es Varhegyi Miklos keriilt. Jog-
bolcseletet es az allamtant a neves festo, Ruttkay Gyorgy adta elo. Bruckner Gyozot
Baranyai Bela halala utan 1945-ben a debreceni jogi kar jogtorteneti tanszekere
hivtak meg. A Koznevelesi Tanacs magas kora (69 eves volt) miatt nem javasolta a
kinevezeset. A jelentos tudos nemi karpotlasul megis megkapta az egyetemi nyilva-
nos rendes tanari cimet, 1947, Julius 16-an. Hivatalos palyafutasa 1948 februarjaban,
nyugdijazasaval ert veget.

A magyar orszaggyules 1948. junius 16-an korszakos jelentosegu torvenyter-
vezet vitajat kezdte meg. Ezen a napon terjesztette a kozoktatasiigyi bizottsag neve-
ben a haz ele Bognar Jdzse/kisgazdaparti kepviselo a nem allami iskolak fenntarta-
sanak az allam altal valo atvetelerol szolo javaslatot.31 Az 1948:XXXIII. tc. es a
198. 996/1948 (VI. 1.) sz. Okm. rendelet alapjan az allam atvette ajogakademiat. Az
egyhazi tulajdonban levo vagyontargyak kivetelevel minden ingo es ingatlan vagyon
allami tulajdon lett, az oktatok allami statusba keriiltek at.

Az allamositott jogakademia 1948. junius 30-an kezdte meg mukodeset, de -
Bruckner Gyozo szerint - a Miskolcon kiepulo miiegyetem mellett teljesen hatterbe
szorult. Megszxint a tanari kar testiiletenek minden privilegiuma, a felveteli kerelme-
ket is a miniszteriumban dontottek el. Az intezmeny rovid mukodese alatt erdekes ki-
serlet volt az egyetemi eloado-csere bevezetese. amit Horvath Robert javasolt. Elso
eloado Szabo Imre, a budapesti egyetein eloadqja - az allam es jogelmelet kesobbi
tudosa - volt. Az allamositas utan roviddel bekovetkezett a jogakademiak megsziin-
tetese. Az evangelikus egyhazzal is megtortent a megegyezes; a foiskola ,,esetleges"
megsziintetese eseten a tanarok megfelelo elhelyezeserol az allam gondoskodik.

Meg egy utolso, jogi oktatast celzo reformot kellett megvami. Ezek megszun-
tettek az alapvizsgakat, helyiikbe az egyetemeken leteheto szigorlatok leptek. Ezzel a
jogakademiak vizsgaztatas nelkiili iskolatipussa valtak, ligyszolvan presztizs nelkiili,
szigorlatra elokeszito intezmenyek lettek. Az 1948-49-i tanev vegen az egyetemekrol
delegalt vizsgabizottsagok vizsgaztattak.

A kegyeleindofest a 4105/1949. sz. kormanyrendelet adta meg, amely a tanev
befejezesevel vegleg felszamolta a jogakademiakat. A tanarok kozul Hilscher Rezso
es Ruttkay Gydrgy a pecsi egyetem jogi karara keriiltek. Zelenka Istvan es
Boleratzky Lor and beosztast nyert a budapesti egyetem szeminariumi konyvtaranak
rendezesere, Horvath Robert a KSH-ba keriilt vissza, (s csak kesobb lett - Polay
Elemerrel egyutt - szegedi egyetemi tanar), Varhegyi Miklos a miskolci muegyetem
konyvtaraban kapott allast. A miskolci jogakademia hivatala - a rendelet eloirasait
kovetve - 1949. augusztus 30-an deli 12 orakor fejezte be mukodeset. Az irattar a
budapesti egyetem jogi es kozigazgatasi karat illette, a jogakademia leltari anyagat a
Nehezipari Muszaki Egyetemnek kellett atadni.

31 Az 1947. evi szeptember ho 16-ra Ssszehivott Orszaggyules Naplofa IV. kot. Bp. 1947. 447. old.
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