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Stipta Istvan:

A miskolci jogakademia mukodesenek
harmadik evtizede (1939 — 1949)

A jogakademiak Horthy-korszakbeli tevekenyseget. szinte szabalyszeru pon-
tossaggal, evtizedenkent zavarta meg egy-egy kozponti reform, vagy reformterv.
A kultuszminiszterium elhatarozasanak batortalansaga, a kusza erdekkapcsola-
tok, az otthontado varosok es a fenntarto egyhazak harcos kiallasa. vegiil meg-
is megmentette a harem jogi fciiskolat. A huszas evek eleji gazdasagi krizis
ideje alatt, a vilagvalsag evein at a haborus idokig valtozatlan utemben bo-
csatottak ki a ,,szel!emi proletat-okaf. szaporitottak a csokkent teruletu orszag
igenyeihez kepest aranytalanul nagy jogaszsag itomeget. A'/, egyetemek gyakran
kifogasoltak, hogy a jogakademiakon folyo oktatas alacsony szinvonalu, hiszen
videki, a tudomanyossagtol nagj^ reszben elzart varosokban, helyi erdekektol,
vallasos meggyozodestol befolyasolt szemlelettel nem lehet megfelelo tudasu jo-
gaszokat kepezni. Neha szobakeriilt a toiskolai tanari kar egy reszenek alkal-
matlansaga. a jogaszok preszli'zset ronto kesziiletlensege es az a korulmeny. hogy
a fenntarto egyhazak neha eroteljesen beleszoltak az oktatas szakmai kerdesei-
be is.

A felekezeti jogakademiak oktatasi szinvonalanak megitelese persze nem
egyszeru dolog. Mert peldaul Miskolcon csa'k habilitalt tanarok oktathattak, vi-
szont az is igaz, hogy ez a masik ket jogaliademian nem volt kovetelmeny. A
..videkisegnek" is megvolt az a jotekony hatasa, hogy a jogakademiakon sok
olyan szegenj'ebb sorsii hallgato tanulhatolt, akik egyebkenl, tavoli egyetemre
anyagi okok miatt nem palyazhattak. A foiskolak kedvezo haiast gyakoroltak
a befogado varosok szellemi eletere is. Erre legjobb pel da uira csak Miskolc
Ichet. ahol a jogiiszkepzesen kivul mas felsooktatasi intezmeny nem miikodott.

A jogakademiak leterol folyo vita a negyvenes evekig tartott. A megszun-
tetes gondolata az egyhaz komoly ellenallasaba iitkozott: a kurzus viszont nem
akart a torteneti felekezetekkel belso haborusagot. Maradtak a kisebb reformok.
amelyek megvontak az allamvizsgaztatasi es a doktori cim adomanyozasanak
jogat. de erintetlenul hagytak a negy evfolyamos kepzest es lenyegeben mindig
a helyi igenyeknek megfeleloen szabtak meg az clso evre felvoheto hallgatok
szamat, A jogakademiakat az allam anyagilag nem tamogatta. igy csupan anya-
gi okokbol a radikalis reformot nem is szorgalmazta.

A masoclik vilaghaboru ideje alatt megis hoztak egy torvenyt, amely a jog-
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akademiakat ket evfolyamos in>tezette akarta zsugoritani. A reform nem elvi
rnegfontolasbol sziiletett. A kolozsvari egyetcm visszaallitasa es a szegedi egye-
tem felallitasa utan teljes keptelenseg lett voJna, ha — a miikodo debreceni kart
is ideszamitva — harom jogi kar mellett, a Dunatol keletre meg -tovabbi harom
jogakademia is mukodib. Az erdekeltek meais megtalaltak a modjat, hogy a
miniszterium (!) felmentest adjon a torveny vilagos es egyertelmu rendelkezese
aL61.

A nagy multu jogi foiskolak tortenete a felszabadulas utan zarult le, meg
vegigjarva tobb staciot, meg-megujulo remennyel a fennmaradasra, a mas for-
maban valo tovabbelesre. Az 1949-es reform azonban radikalis es megkeriilhe-
tetlen volt.

A miskoloi jogakademia multjanak kutatasa nem csupan oktalas-, vagy kul-
turtorteneti igeny erdeku munka. A varosban 1981-ben alapitott jogi kar, az
ujraindulo jogi okta-tas elove teszi a -kerdest: mit jelentelt es mit jelenthet ma
is az a teny, hogy Miskolcon a ket vilaghaboru kozott jogi oktatas volt. Egy-
fajta, szubjefctiv valaszt e vazlatos attekintes utan megkockaztatok majd, re-
melve, hogy a jogot Miskolcon tanitok es tanulok koziil, mind tobben maguk is
megisrnerik, majd e sok teren peldaado intezmeny tortenetet.

A harmadik evtized fobb esemenyeit kronologiai rendben ismertetem. A ma-
sik ket, Borsodi Szemleben megjelent dolgoza-tomban1 a tematikus feldolgozast
valasztottam, inert a konkret esemenyek idorendje nem volt meghatarozo jelen-
tosegu. A jogakademia 1939 es 1949 kozotti eveinek tortenesei mar nem sablon-
szeruek. Majdnem minden tanev maskeppen alakult, a kulso tortenelem meg-
hatarozo erovel iranyitotta az intezmeny belso iigyeit. Mindjart az elso vizsgalt
tanevben, 1938/39-ben.

I
" Latszatra minden a szokasnak megfelelo-

AZ 1938-39-ES TAN6V en kezdodott. A peldas precizitassal ve-
zetett es mindig pontosan megjelentetett

Jogakademiai Almanach2 bo terjedelemben emlekezett meg a Miskolcon eltol-
tott hiisz evrol. Meltatta a varos onfelaldozo anyagi segitseget, de Bruckner
Gyozo dekan most sem felejtettel el hangsulyozni, hogy a jogakademiara a va-
rosnak is nagy sziiksege van. A harom miskolci kozepiskola novendekei, hely-
ben, olcson fcaphatnak foiskolai vegzettseget es az intezmeny reven a miskolci
iparosak, kereskedok, komoly anyagi haszonra tehetnek szert. A meltato sorok
kozott azonban burkolt figyelmeztetes is volt: a dekan utalt arra, hogy a sza-
mottevo videki varosok koziil egyediil Miskolc volt .RZ. amely evtizedes torekve-
sei ellenere foiskolahoz sohasem jutott. Bgy maganleveleboP tudjuk, hogy 193B
oszen nagy igyekezettel. vegiil persze eredmenyteleniil szorgalmazta a jogakade-
mia visszatelepiteset az ujra birtokba vett Felvidekre.

A regebbi idokre emlekeztet az a keres is, amellysl az 1938-ban beiktatott
Turoczy Zoltdn evangelikus piispokhoz fordultak. A feliigyelo egyhazi tisztvise-
lotol azt vartak. hog}' a jogi szakoktatas reformja soran a jogakademia erde-
keit kepviselje es az egyhaz alkotmanyban biztositott foiskolafenntartasi jogat
tovabbra is ervenyesitse.

Ketsegtelenul nagy vesztesege volt a karnak Sztehlo Zoltdn romai jogasz
eltavozasa, aki 1938. augusztus 13-tol a debreceni egyetem nyilvanos, rendes ita-
nara lett. Tavozasaval egyik legfelkesziiltebb oktatojat kenyszeriilt nelkiilozni
a jogakademia. Nem tudhatjuk. hogy az egykori eperjesi diakot a nagyobb presz-
tizst jelento egyetenii allashely vonzotta-e amelyert egyebkent 1930-ban m6g
nem hagyta el a jogakademiat). vagy pedig bolcsen elorelatta alma matere jo-
vo sorsat. Egy ev mulva Schneller Karoly is kovette peldajat; 6 a szegedi jogi
karra keriilt. Henszelmann Aladar, a neves orvosszakiro, a torvenyszeki orvos-
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tan tanara is ebben az evben tavozott, miutan a budapesti MAV Korhaz igaz-
gatoja lett.

A nagyaranyu ikatonai mozgositasra tekintettel a jogakademia az 1938—39-i
tanev elso szemesztereben potfelevet szervezett. Az 1939. januar 2-atol februar
11-eig terjedo idoszak alatt lehatett poolni az elso felevet azoknak a hallgatok-
nak, akik katonai szolgalatuk miatt nem itudtak a tanevet rendes idoben meg-
kezdeni. Ettol az idoponttol kezdve mar nehezen allapithato meg a jogakademia
hallgatoinak pontos Isetszama. Amikor a jogakademia oktatoi kozott altalanos
lett a beketlenseg, gyakran esett szo jogosulatlanul igazolt, engedekenyen meg-
adott f elevekrol...

Az oktatason ikiviili ifjusagi elet kozeppontjaban ketsegteleniil a teriilet-
visszacsatolas 6'nfeledt iinneplesre keriilt. A Miskolci Joghallgatok Testiilete mar
1938 szeptembereben ,,felfogva az orvendefces valtozas elojeleit" felvonulasokat
szervezett a varos utcain. A testulet tagjai — olvashatjuk az Almanachban —
nagy sietseggel mentek a haza hivo szavara, hogy ,,mint sorkatonak, vagy mint
a loveszcsapat tagjai" tegyenek bizonysagot hazaszeretetukrol. Az euforikus han-
gulatot tiikrozo sorok mellett szerenyen meghiizodott — urtolag akar jelkeperte-
kunek is tekintheto — tragikus hfr : ,,Ez esem^nyek -kovetkezteben hosi halalt
halt Vincze Lajos IV. evf. joghallgato, kinek emleke 6r5kk6 elni fog az ifjusag
sziveben."'

Az 1938. szeptemberi miskolci revizios nagygyulest a jogakademia Werboczy
Bajtarsi Egyesulete kezdemenyezte. Erre az alkalomra egyebkent Miskolcon ko-
zel harmincezren vonultak fel. A Joghallgatok Testiilete a kassai iinnepelyes be-
vonulas napjan is nepes kiildottseggel kepviseltette magat. Amikor pedig Teleki
Pal miniszterelnokat jozansagra into revizioellenes biralatok ertek, a Festiilet
,,a nemzet egyetemes erdekeit" szem elott tartva 1938 oszen kiadta ,,Vegtelen
szomorusaggal" kezdetu roplapjat, harcosan vedelmebe veve a teriiletgyarapito
politikat.

A Miskolci Jogaszelet szerkeszteset az 1940—1941. evekre a szelsoseges ne-
zeteit egyre hangosabban hirdeto Haendel Vilmos vette at, a tanarok irodalmi
munkassagat kozlo ismertetesben pedig .megtalaljuk Szontagh Vilmos: A zsido-
torveny de lege lota'1 cimu dolgozatat, amely a korabbi tolerans jogakademiai
szemlelettol eltero hangnemben irodott. Ettol az evtol kezdodik a tanari kar
korabbi egysegenek megbomlasa 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 biztosi-
tottnak.

A Miskolci Jogasz Turista Egyesiilet sikerrel zarta a tanevet: tervezett
rendben lefolyt az atletikai verseny, a celloveszet, vivas es a foidenyben tel-
jesen benepesiilt a jogakademia csonakhaza is. Csak a turisztikai ,,ag'' zart ne-
gativ merleggel, mert a ,.nagyszabasu tortenelmi esemenyek" miatt a szokott
oszi kirandulas elmaradt...

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—Ma-
gyar Kore is, amely a ket nemzet fiainak szorosabb baratsagat volt hivatva
elosegiteni.

SZERVEZETI LEEPDLES ^ J°Sa^a(i^niia tanari kara 1940. januar
HABORUS EVEK 24-en ertekezletet tartott, amelyben osz-

szefoglalta allaspontjat a jogi szakokta-
tas reformtervezete kerdeseben. A tandijosztalek iigyeben korabban osszekiilon-
bozott tanari kar feltuno egyontetiiseggel allitotta, hogy a reform sziiksegtelen,
a jogakademiak megsziintetesenek itt-ott felmerulo terve pedig egyenesen sze-
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rencsellen gondolat. Mindenesetre beindult a korabban begyakorolt onvedelmi
mechanizmus. Nagy meglepetesre azonban a kormanyzo — elteroen 1929 tava-
szatol — nem fogadta a kar tamogatast kero kiildottseget. Pedig Bruckner Gyo-
zo Horthy orszaglasanak huszadik evfordulojara irt visszaemlekezeseben"' meg-
hato szavakkal emlekezett meg arrol, hogy a protesitans kormanyzo milyen sze-
retetteljes figyelemmel kfserte a jogakademia iigyet. A dekan emberi tisztesse-
get bizonyitja, hogy a kormanyzo ez ido tajt hangoztatott egyeb .,erdemeirol"
egy szot sem irt.

Teleki Pal miniszterelndk is elhatarolta magat a jogakademia igenyeitol. Ma-
radt a kepviselo es a felsohaz, melynek egyes tagjaihoz ketsegbessett kerelmet
irtak, alatamasztva a varos torvenyhatosagi bizottsaganak egyeterto tamogata-
saval.

Az 1940: XXVIII. torvenycikk a ..Magyar Kiralyi Ferenc Jozsef Tudomany-
egyetem ujjaszervezeserol es a Magyar Kiralyi Horthy Miklos Tudomanyegye-
tem felallitasarol" megis megsziiletett. A jogakademialcrol szolo 3. §. (3) bekez-
des szerimt ezekben az intezmenyekbez az 1940/41. tanevtol kezdve csupan ket
evfolyam mukodhet. A torveny szerint a ketevfolyamos foiskolak tanulmanyi
rendje az egyetemek jogi ikarai elso ketevi tantargybeosztasaval egyezik meg.
A jogakademiakon ezentul csupan az elso es masodik alapvizsgat lehetett le-
tenni, a hallgato ezutan atiratkozhatott az egyetem harmadik evfolyamara.

A torvenyi szabalyozas egyer.telmu volt, de az erdekeltek tovabbra sem ad-
tak fel a harcot. Az 1939:11. tc. 168. §-ra hivatkozassal -kertek a kultuszirtinisz-
ter segitseget. Ez a torvenyhely a haborus viszonyokra tekintettel megengeclte a
miniszternek, hogy a nemzetvedelem erdekeit erinto kerdesekben torvennyel el-
lentetes dontest hozzon. A kisse kiilonos ertelmezes szerint a jogakademia ugye
,,hadikerdesse" valt, hiszen a miniszter vegiil meghosszabbitotta a negy evfo-
lyam mukodeset.

Idokozben tobb tanar biztosabb alias utan nezett. Szontagh Vilmos 1940-tol
a debceni egyetemre keriilt, Szildgyi Antal a maramarosszeki torvenyszek el-
noke lett, 1943. 'marcius 20-an Hacker Ervin is nyilvanos rendes itanari allast
nyert Debrecenben. Az 1943/44. tanevet Bruckner Gyozo, Haendel V.ilmos, Zse-
denyi Bela, Zelenka Istvan, Hilscher Rezso es Putnoki Bela megbizott helyi
eloadok segitsegevel tanitotla vegig. Kozben 1944. januar 1-en Zsedenyi Bela
betegsegere hivatkozva nyugdijba vonult.

Tanulsagos adalek a jogakademia tortenetehez a II. felevre beiratkozott
hallgatok sziileinek foglalkozasarol keszitett alabbi kimutatas.1'

1940—41 1941—42 1942—43 1943—44
Nagybirtokos 5 2 1 6
Kozepbirtokos 5 3 8 6
Kisbirtokos 14 21 26 25
Egyeb ostermelo 6 9 14 15
Gazd.-i tisztviselo 8 3 6 5
Nagyiparos — 1 — 5
Kisiparos 34 30 54 48
Ipari es banyaszati tiszt 3 5 5 17
Nagykereskedo 4 4 9 5
Kiskereskedo 6 8 10 33
Kereskedelmi tisztviselo 14 15 26 21
Koztisztviselo 61 62 74 106
Pap, tanar, tanito 32 29 55 58
Mas ertelmisegi 25 25 24 24
Altiszt v. szolga 25 24 33 44
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Katonatiszt 5 7 16 12
Katona altiszt 7 13 jg 35
Nyugdijas koztisztviselo 30 35 37 32
Nyugdijas altiszt 27 37 39 29
Ipari segedszemelyzet 10 12 22 31
Egyeb _ 4 3 4

O s s z e s e n : 319 349 430 558

A hallgatok vallas szerinti megoszlasat az alabbi tablazat szemlelteti :'

Tanev Felev Romai es Ref. Evang. Unit. Gorog k. Izrael. Ossz.
gorog kat.

R. Rk. R. Rk. R. Rk. R. R. R. Rk.

1940
1941

1941
1942

1942
1943

1943
1944

I.
II.

I.
II.

I.
II.

I.
II.

173
150

182
162

248
237

302
303

17
20

21
27

25
36

31
IB

106
90

104
98

133
124

156
142

9
8

6
9

8
12

13
8

36
33

41
34

56
51

64
64

1
1

3
3

2
4

5
1

1

—
1
1

2
2

1
1

— 2
2

— —
— —

— —

— 1
— 4

— 11
— 15

— 14
— 14

— 17
— 17

— 18
— 16

— 356
— 319

1 373
1 349

— 491
— 480

— 592
— 558

A hivatalos tanulmanyi idoszak mar al-
AZ 1944/45. TANEV lando legikeszulteeg mellett indult. A be-

— iratkozasok a kozlekedes akadozasa mi-
att kesobb tb'rtentek; a tanevnyito kari tanacsi iilest is a legiriado szakitotta
felbe — es Bruckner Gyozo emlekezese szerint — az Avas egyik pincejeben fe-
jeztek be. Az eloadasok 1944. szeptember 24-en megkezdodtek ugyan, de arra az
elsoevesek koziil csak 30—40 hallgato jelent meg; a felsobbevesek pedig csupan
nehanyan latogattak az crakat. A korabbi delelotti legitamadasok delutanra is
athuzocltak: oktober 10-tol az eloadasokat nem tudtak megtartani.

A jogakademia dekanja rendki'vuli felhatalmazast fcapott Thuroczy Zoltan
evangelikus piispoktol: amig nines helyreallitva az osszekoltetes Miskolc es a
puspoki szekhely, (Nyiregyhaza) kozott, addig Bruckner Gyozo sajat belatasa
szerint dontson a jogakademia sorsarol. Egyben megbizast is kapott: az illetekes
dunantuli puspokkel vegye fel a kapcsolatot es a jogakademiat Sopronba, vagy
Koszegre menekitse at. A .megbiz'ast teljesitendo a dekan ketheti sziinidot adott
ki es erintkezesbe lepett Kapi Bela puspokkel — Budapesten. Megallapodtak,
hogy attclepitesre csak akikor kerulne sor, ha Miskolc kiuriteset elrendelnek.

Budapesten 1944. oktober 23-an kari iilest tartottak, amelyen a dekan.
Hacndel Vilmos, Zelenka Istvan, Hilscher Rezso jogakademiai tanarok es Szte-
hlo Zoltan debreceni tanar vett reszt. Itt kiderult, hogy Haendel katonai behi-
vot .kapott, tehat ra egyelore nem szamithatnak. Tobb variacio vetodott fel a
jogakademia elhelyezese ugyeben is. Szoba keriilt Veszprem is, de ezt a lehe-
toseget, mivel ott keves evangelikus elt es a foutvonaltol tavol esett, elvete-ttek.
Olyan megoldas is felvetodott, hogy a jogakademiat Budapest es Sopron szek-
hellyel egyelore ,,ketteosztva" mukodtetnek tovabb. Sopronbol azonban rossz
hirek erkeztek: a liceum eptiletet hadikorhaz celjebol vetteik igenybe, a teolo-
giai kar epiiletere a pecsi egyetem tartott igenyt. A soproni tanitokepzo iij szar-
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nyat pedig a szegedi egyetem szamara foglaltak le, Koszegen hasonlo volt a
helyzet.

A dilemmat vegiil Rajnis Ferenc nyilas kultuszminiszter 1944. oktober 25-
en kiadott rendelete oldotta fel: a kormanyzat oktober 29-tol bizonytalan ido-
re, ..bezaratta" az egyetemeket es foiskolakat. Igy a jogakademia esetleges at-
telepitese is feleslegesse valt. Miskolc kiiiritese eseten mar csak az irattarat es a
dekani hivatalt kellett attelepiteni, amelyek fogadasat a budapesti Luther-Ud-
var vallalta is. Bruckner Gyozo november 5-en a legfontosabb nyilvantartasok-
kal es a megievo keszpenzzel felu-tazott Budapestre es ,,berendez,te" a dekani
hivatalt.

A dekan azonban nem vanta meg Budapest felszabadulasat. Bar ket tanar-
larsa Zelenka es Hirscher kivarta az osromot, 6 Veszprembe vitte a dekani hi-
vatal iratait es a keszpenzt. December 4-en mar Sopronban volt,, ahol a pol-
garmestertol ket szobat kapott. Az epiiletet ket nap mulva talalat erte.

Bruckner Gyozo rendkiviil nehez dontes ele keriilt. Fia, aki a veszpremi
Danuvia fegyver- es loszergyar igazgat6ja volt, a varos katonai kiiiritese foly-
tan tavozni kenyszerult. Miutan az idos, beteg professzor Sopronban nem ka-
pott lakast, a fiaval valo egyiittkoltozest, a kenyszeru tavozast valasztotta. Elot-
te azonban mindent megtett azert, hogy a jogakademia ingosagait biztonsagban
tudja. A 37 997 pengot ;a soproni penzintezetnel helyezte el, az iratokat a sop-
roni evangelikus egyhaz konventepuletenek pincejebe zaratta. Bejelentette Ka-
pi Bela piispoknek, hogy ha a jogakademia ujra mukodik, visszater regi helye-
re.

" " ~ A keleti orszagresz felszabadulas utan
MISKOLCI OJRAKEZDES Turoczy Zoltan piispok, Zsedenyi Belat

bizta meg a jogakademia iigyenek vitele-
vel. Rajta kiviil mas nem tartozkodott meg Miskolcon. Roviddel ezutan hirte-
len talpraallt az oktatas. Dr. Kovdcs Tiber lelkes kozremukodesevel oktatokat
toboroztak. A tanftast dr. Zdborszky Gyula miskolci torvenyszeki tanacselnok,
dr. Dienes Istvan iigyved, dr. Kristof Tibor varosi foiigyesz es dr. Csorba Zol-
tan egykori lektor kezdte. Meg specialkollegiumokat is tartottak: dr. Veto La-
jos piispok filozofiat, dr. Nddhdzi Bertalan muvelodestortenetet adott elo es
megkezdodott az orosz nyelv oktatasa is. Januar 13-ig a regi szekhely, ettol az
idotol kezdve a Hunyadi lit 10. alatt egyhazi epulet adott otthont az ujraele-
do oktatasnak.

Itt csupan ket szoba allt a kar rendelkezesere, amely az egyre nepesebb
hallgatosag szamara mind zsufoltabba valt.

Vegiil oktober 25-en, a Zenepalota masodik emeletere koltozhettek at, eb-
ben az epiiletben az egykori Luther-'t^rre nezo szarnyban harom tantermet kap-
tak.

A .korabbi itanarok koziil leghamarabb, 1945 aprilisaban, Zelenka Istvan es
Hilscher Rezso tert vissza Miskolcra. Szorgalmaztak az ideiglenes allapot meg-
szunteteset, az igazgatovalasztmany ujjaalakitasat. A itestiilet 1945. szeptember
5-en ala'kult meg, es ligy dontott, hogy anyagi, szellemi, erkolcsi tekintetben,
teljesen uj alapo'fcra kell helyezni a jogakademiat. Nagyaranj'u szemelyi valtoz-
tatasokat terveztek es tobbek kozott arrol is hataroztak, hogy a dolgozok esti
tanfolyamat is megindi'tjak a jogakademian. Az uj szellem jegyeben hirdettek
meg a dekanvalasztast 1945. szeptember 11-ere, amelyen azonban csak a ket
regi tanar, Zelenka es Hilscher jelesnt >meg. A kiilonbs tisztsegvalasztason elo-
irasszeruen szavaztak, es mivel mindkettojiikre 1—1 szavazat jutott, sorsot hiiz-
tak. Zelenka Istvannak kedvezett a szerencse. Az orszag legnagyobb kozjogi
funkciojat betolto szemelyisege utan, tehat egy kiilonos valasztas nyertese lett
a jogakademia dekanja.
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Bruckner Gyozo szeptember 26-an tert vissza Miskolcra. Az igazgato bizott-
sagi eljaras soran nyilatkozatot tett arrol, hogyan ertekelte sajat korabbi tev6-
kenyseget es megindokolta, miert tavozott el az orszagbol. Sajat bevallasa sze-
rinit ugyan a MEP tagja volt, de semmifele politikai tevekenyseget nem fej.tett
ki. A legszelso hatarig eLment a felvetelben korlatozottak felvetelenek lehetove
teteleben. Ugyan hivatalbol tisateletbeli elnoke volt a Werboczy Bajtarsi Egye-
siiletnek, de minddg mersekloen igyekezett hatni az ifjusagra. Ennek is tulaj-
donitotta, hogy a miskolci volt az orszag egyetlen foiskolaja, ahol a kritikus
idok'ben rendzavaras, zsidouldozes nem volt. Az igazgato bizottsag tobb tanut
is meghallgatott, a'kik sorra bizonyitotta'k a volt dekan ikitelepitesere vonatkozo
allitasait. A nyilatkozok egyike volt Zsedenyi Bela, a nemzetgyules elnoke. Al-
lasponitja teljes terjedelemben idekivankozik: ,,Bizonyithatom, hogy akkor, ami-
don 1929-ben Miskolcon a torvenyhatosagi valasztasokra a Szocialdemokrata
Partial paktumot kotottem, es ezen esztendok hosszii soran keresztiil ugy a vi-
lagi, mint az egyhazi hatalmassagokkal sok komoly es nehez osszetiizesem volt,
Bruckner Gyozoben allando megerto itamaszt es segitseget talaltam, o maga
viszont esztendok hosszu soran keresztiil a jogakademia koraban es a kari iile-
ssn is dr. Haendel Vilmos jogakademiai tanar reszerol, aki a miskolci imredysta
szervezkedesnek egydk vezere volt, a legelesebb, gyakran minosfthetetlen tama-
dasoknak volt kiteve ugy egyenileg, mint politikailag."1^

A bizotteag nem talalt kivetnivalot a volt dekan multjaban, kiilfoldi tar-
tozkodasat kenyszerhelyzetnek vette, es egyhangulag igazolta. A professzor ugy
gondolta, hogy az igazolas hatalya minden funkcio visszaadasara kiterjed es igy
jogosult a dgkansag betoltesere is. Hidba hivatkozott arra, hogy 1944 juniusa-
ban harom evre valasztottak meg, es az. az ido 'meg nem jart le, es arra is,
hogy Turoczy Zoltan piispok itudtaval tavozott el. Az egyhazi szervek a fenn-
allo allapotot vedtek: a ,,diarchia" (Zelenka Istvan dekan, Hirscher Rezso pro-
dewan) uralmat legalisnak tartottak.

IKOSSUTH LAJOS " Az ^ vezet®s ideJeben nagyszabasu el-
TUDOMANYEGYETEM MISKOLCON? kepzelesek bontakoztak ki. HUscher Re-

zso memorandumot keszitett, amelyben
kifejtette, hogy Miskolcon jogi kart kellene alakitani, amely kiegesztilne egy
kereskedelmi es ipari szakot magaban foglalo kozgazdasagtudomanyi tovabba
szocialpolitikai fakultassal. Felvetette meg, hogy a soproni banya, koho es er-
domernoki es az evangelikus fakultas is ehhez a miskolci Kossuth Lajos Tudo-
manyegyetemhez lenne csatolhato. Az ekkep osszeallitott intezmenynek evange-
likus jelleget kellene adni, zarult az enyhen szolva nem tul sok realis elemet
tartalmazo tervezet.

Bruckner Gyozo ugy ertesiilt, hogy Zsedenyi Bela felvetette a gondolatot
Teleki Gezanak, aki az elgondolaat nem tartotta idoszerunek. A szocialpolitikai
kar terve egyebkent hamar kutba esett, mert a nepjoleti niiniszterium a szo-
cialis kepzest az egyetemi oktatastol fiiggetlenul, szakszervei altal kivanta rneg-
valositani.

A vallas es kozoktatasiigyi miniszterium a jogaikademiak jovojenek eldon-
tesere 1946. marcius 21-en elokeszito ertekezletet hivott bssze, amelyre meghiv-
tak a tortenelmi egyhazaik kepviseloit is. Az evangelikus egyhazat Zsedenyi
Bela kepviselte. Kubinszky Lajos miniszteri tanacsos vazolta a tisztazando ker-
deseket: eloszor is felveteitte, hogy a negy jogi ikaron kiviil sziikseg van-e egy-
altalan jogakademiakra? Ha igen, akkor jelen allapotukban kepesek-e szakmai-
lag a megfelelo szintu jogi oktatasra? Alapveto kerdes volt, hogy egyaltalan
hajlandok-e az egyhazak es a varosok a tovabbi anyagi tamogatasra? A kiala-
kult vitaban Moor Gyula es Mdartonjfy Karoly jogakademia-ellenes, Balogh
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Jeno es Zsedenyi Bela a fenntar.tast partolo allaspontot fejtett Id. A miskolci
jogakademiat — mondta — szocialis okbol <is meg kell tartani, sot az inifcez-
menyt kibovitve .,munkasegyetemet" kell letrehozni.

Ha munkasegyetem nem is letesiilt, de esti munkastanfolyam indult a jog-
akademian. A ioiskola vezetoi az elkepzeleshez igyekezek Ronai Sandor keres-
kedelmi miniszternek, Miskolc egyik kepviselojenek partfogasat kersni. Az el-
gondolas egyebkent nem volt eredeti. Hebelt Ede Budapesten mar 1945-ben meg-
inditotita a k^teves tanfolyamot, amelyre 1945-ben 467-en iratkoztak be es 1947-
ben 126-an v6geztek. (Az 1946-ban kezdo 459 hallgatobol 105-en feleltek meg a
keteves kurzus vegen.) Az i'tt szerzett kepesito oklevel a kozigazgatas teriileten
a doktori vegzettseggel azonos erteku elhelyezkedesi lehetoseget biztositott. A
tanfolyamon jol megfeleltek az ,,esti munkasszeminariumban" iratkozhaltak be.
Budapesten 1947-ben 148 szeminarista tehetett doktori vizsgat.

Miskolcon az 1946—47-i tanev elso feleben 26, masodik szemesztereben 16,
a kovetkezo tanevben, pedig osszesen 14 hallgato jelentkezett, elsosorban a di-
osgyori vasgyari munkasok koziil.

Kis ido elteltevel a miskolciak meg egyszer felvetettek az egyetemalapiias
gondolatat. Ronai Sandor kereskedelmi es szovetkezetiigyi miniszter rokonszen-
vezett azzal az elgondolassal, hogy 1848 centenariuman letesialne egy egyetem,
amelynek jogi, szovetkezeti es kereskedelmi kara lenne. A kultuszminiszter azon-
ban nem akart Miskolcon egyetemet felallitani.

A felszabadulas utani fejlemenyek egy-
A JOGAKADeMlAK ALLAMOSl'TASA ertelmuve tettek, hogy a vilagi palyara

minosito egyhazi oktatas nem sokaig ma-
radhat fenn. A kulturpoliti'kai megnyilaitkozasokban a jogakademiakrol egyeb-
ktat keves szo esett. Az 1945-tol 1949-ig elhangzott kepviseloi felszolalasok ko-
ziil csupan egy foglalkozott kifejezetten a regi intezmennyel. A nemzetgyiiles
1947. marcius 12-i iilesen, a vallas es kozoktatasiigyi miniszterium koltsegve'te-
senek vitajaban Revesz Laszlo kisgazdaparti kepviselo allt ki a foiskolai jo-
gaszkepzes mellett.. Szerinte a jogakademiak felbecsiilhetetlen szolgalatot teljesi-
tettek, jeleritosegiiJc abban allt es all, hogy altaluk a szegenyebb sorsii videki
fiatalok is magasabb k4pesiteshez jutnak. Ezek a tanintezetek Iehet6y,e teszik
a naturalis szelekci<5rt eppen ,,a munkas es kisgazda fiatalok javara"." Partolo
allasfoglalasaban szerepel minden olyan erv, amelyet korabban a jogakademiak
mellett felhoatak: ezek az intezmenyek levezetik az egyetemek tulzsufoltsagat, a
jogi oktatast intenzfvebbe teszik a tanar es tanitvany kozvetlen erintkezesenek
biztositasa altal. A jogakademiak -tanari kara a videk szellemi eletenek iranyi-
tdja, az egyetemi kar utanpotlasa.

Nem tagadhatjuk, volt igazsag ezekben az ervekben. Csak hat az uj orszag-
nak akkor elsosorban nem jogaszOkra, hanem — mint Rudas Laszlo ugyaneb-
ben <a vitaban kifejtette, — orvosokra, mernokokre volt szuksege. A jogaszkep-
zes I'eformja is elsosorban a hallgatok szamanak radikalis csokkeneset jelentet-
te.

Kozben, azert meg mukodott a miskolci evangelikus jogakademia; mint az
alabbi tablazatbol kitunik a korabbi hasonlo nepes hallgatoi letszammal. Ujdon-
sag volt, hogy 1945 uten nok is hallgatok lehettek.
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Tanev

1944
1945

1945
1946

1946
1947

1947
1943

Felev

I.
II.

I.
II.

I.
II.

I.
II.

Romai es
gorog

263 —
107 —

182 —
224 —

156 6
119 10

187 10
156 9

Ref.

118 —
61 —

107 —
133 —

97 6
80 4

122 —
107 3

Evang. Unit.

49 — —
20 — —

33 — —
41 — —

34 2 —
21 3 —

30 — —
24 2 —

Gorog k.

2 —
2 —

o
o

4 —
4 —

1 —
— —

Izraelita

11 —
24 —

12 —
10 —

25 —
22 —

5 —
4 —

Ossz.

443
214

3311

410

3302

263

3533

305

1 koztuk 27 no, 2 kb'ztiik 20 no: 3. koztiik 27 no.

A tanari kar osszetetele 1945 utan jelentosen megvaltozott. A dekan Zelenka
Istvan a maganjog tanara volt, Hilscher Rezso bevezetes es a buntetojog okta-
tasat latta el. Novak Istvan es Polay Elemer torvenyszeki birak 1945 oszen kap-
tak jogakademiai rendkiviili tanar cimet, akik koziil az elobbi a polgari perjogi
es kereskedelmi jogot, az utobbi a romai jogot oktatta. Miutan 1946-ban a deb-
receni egyetemen magantanari kepesitest szereztek a jogakademia cimzetes ren-
des tanaraiva lettek. Az 1947. junius 28-i igazgato valasztmanyi ules megva-
lasztotta Boleraczky Lorandot a nemzetkozi jogi tanszek nyilvanos rendes tana-
rava. A kozgazdasagtani es statisztikai tanszekre 1947-ben Horvdth Robert es
Vdsarhelyi Miklos keriilt. Jogbolcseletet es az allamtant a neves festo, Ruttkay
Gyorgy aclott elo. Bruckner Gyozo't Baranyai Bela halala utan 1945-ben a deb-
receni 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 nyilvanos rendes tanari cimet, 1947.
Julius 16-an. Hivatalos palyafutasa 1948 februarjaban, nyugdijazasaval ert veget.

A magyar orszaggyules 1948. junius 16-an koi'szakos jelentosegii torvenyter-
vezet vitajat kezdte meg. Ezen a napoh terjesztette a kozoktatasiigyi bizottsag
neveben a haz ele Bogndr Jozsef kisgazdaparti kepviselo a nem allami iskolak
fenntartasanak az allam altal valo atvetelerol szolo javaslatot. [10]. Az 1948:
XXXIII. tc. es a 198. 996/1948 (VI. 1.) sz. Okm. rendelet alapjan az allam atvette
a jogakademiat. Az egyhazi tulajdonban levo vagyontargyak kivetelevel minden
ingo es ingatlan vagyon allami tulajdon lett. az oktatok allami statusba leptek at.

Az allamositott jogakademia 1948. junius 30-an kezdte meg rmikodeset, de
— Bruckner Gyozo szerint — a Miskolcon kiepiilo muegyetem mellett teljesen
hatterbe szorult. Megszunt a tanari kar testtiletenek minden privilegiuma a fel-
veteli kerelmeket is a miniszteriumban dontottek el. Az intezmeny rovid muko-
dese alatt erdekes kiserlet volt az egyetemi eloado-csere bevezetese, amit Hor-
vath Robert javasolt. Elso eloado Szabo Imre. a budapesti egyetem eloadoja —
az allam es jogelmelet kesobbi nagy tudosa — volt.

Az allamositcis utan roviddsl bekovetkezett a jogakademiak megszuntetese.
Az evangelikus egyhazzal is megtortent a megegyezes; a foiskola ,,esetlegesv

megszuntetese eseten a tanarok megfelelo elhelyezeserol az allam gondoskodik.
Meg egy utolso, jogi oktatast celzo reformot kellett megvarni. Ezek meg-

sziintettek az alapvizsgakat, helyettuk csak az egyetemeken leteheto szigorlatok
maradtak. Ezzel a jogakademiak vizsgaztatas nelkuli iskolatlpussa valtak, szigor-
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latra elokeszito intezmenyek lettek. Az 1948—49-i tanev vegen az egyetemekrol
delegalt vizsgabizottsagok vizsgaztattak.

A kegyelemdofest a 4105/1949. sz. kormanyrendelet adta meg: ez a tanev
befejezesevel vegleg felszamolta a jogakademiakat. A tanarok koziil Hilscher
Rezso es Ruttkay Gyorgy a pecsi egyetem jogi karara keriiltek. Zelenka Istvan
es Boleratzky Lorand beosztast nyert a budapesti egyetem szeminariumi konyv-
taranak rendezesere, Horvath Robert a KSH-ba kerult vissza, (s csak kesobb
lett — Polay Blemerrel egyiitt — szegedi egyetemi tanar), Varhelyi Miklos amis-
kolci mu egyetem konyvtaraban kapott allast.

A miskolci jogakademia hivatala — a rendelet szerint — 1049 augusztus
30-an deli 12 orakor befejezte miikodeset. Az irattar a budapesti egyetem jogi
es kozigazgatasi karat illette, a jogakademia leltari anyagat a Nehezipari Mii-
szaki Egyetemnek kellett atadni.

I
_.- _ Miskolc regi foiskolaja a legutobbi

A JOGAKADEMIA MOLTJA - MA idokig csupan egykori hallgatoinak
emlekeiben elt tovabb. Az egykori

jogakademistak rendszeres osszejovetelein ujra szoba kerult a regi jogasz-
elet, az ifjusag iranti nosztalgiaval vegyes visszaemlekezes ujraalmodta az
egykori intezmenyt. Kivulallok nem is nagyon ertesiiltek es talan nem is erdek-
dodtek elegge a Miskolci Oregjogaszok barati talalkozoirol; sokan a mai miskolci
fiatalok koziil azt sem tudjak, hogy a ket vilaghaboru kozott Miskolcon mar volt
jogi oktatas. ' :

Nem emlekeztet erre egyebkent egyetlen hivatalos tortenelmi emlek sem. Az
egykori szekhelyen, a Varoshaz teri epiileten sines emlektabla, ma mar egyetlen
itanar nevet nem orokiiti utcanev Miskolcon. Hianyerzetet kelt ez akkor is.
ha tudjuk: nem feltetleniil a mult egy reszenek tudatos elhallgatasarol van szo.
Miskolc a jelentos magyar varosok koziil talan a legmostohabb sajat tortenelme-
vel szemben, kozelmultjanak esemenyei zavarbaejtoen ismeretlenek. Nehez len-
ne megmagyarazni miert, teny, hogj' nem erle el a hatvanas—hetvenes evek jo-
tekony hatasii monografiakeszitesi hullama, .tortenetenek modern szintezise maig
hianyzik.

A jogi oktatas 1981. evi megindulasa tei'meszetesen uj helyzetet teremtett a
jogaszkepzes helyi elozmenyeinek megitelese teren is. Voltak, akik az egykori
jogakademia es az NME Allam- es Jogtudomanyi Intezete kozotti folytonossagot
bizonygattak es a jogakademiat a kialakulofelben levo jogi kar elodintezmenye-
nek tekintettek.

Masok reszerol — reszben ertheto — tartozkodas volt a jogakademiaval valo
osszehasonlitas iigyeben; ugy is elegge nehezen ertette meg az orszagos es helyi
kozvelemeny, hogy Miskolcon a teljes korii, altalanos (tehat nem muszaki jogi)
kepzes folyik, tovabba, hogy az intezeti forma csupan atmeneti jellegu es nem az
alacsonyabbrendu (foiskolai) kepzest jelzi.

A jogakademia tortenetenek kutatasat elsosorban a hagyomanyok megterem-
tesenek igenye motivalta. A muszaki karok peldasan apoljak az egykori, nagy-
reszt selmeci diakszokasokat, ilyen kozegben termeszetes volt a hagyomanyte-
remtes igenye a jogaszok reszerol is. A kutatomunka osztonzeset es osszehan-
golasat a Jogtorteneti es Jogelmeleti Tanszek vallalta

A kar oktatoinak es hallgatoinak egy resze is erdeklodessel fordult az egy-
kori tanarok munkassaga fele. Nemegyszer meglepetessel tapasztaltuk, hogy a
jogakademia oktatoi milyen jelentos tudomanyos tevekenyseget fejtettek ki, es
oktatasi modszereik egy resze ma is alkalmazhato. Nem lehetiink kozombosek,
mondjuk Schneller Karoly tevekenysegevel szemben, aki a nepmozgalmi statisz-
tika Europaszerte ismert kepviseloje volt es Nagy-Miskolc nepessege (Miskolc,
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1929.) cimu munkaja maig ervenyes megallapitasokat tartalmaz. Akinek lakasan
—• egy kb'zelmultban hallott visszaemlekezes szerint — a joghallgatok kozott nyil-
tan kommunistanak ismert Orbdn Laszlo joghallgato gyakori vitapartner es szi-
vesen latott vendeg volt. Hacker Ervin munkassaga is f eltaratlan; pedig tud-
juk rola, hogy a kriminologia ujszerii muvelesevel egyedulallo tudomanyos ered-
menyeket ert el. A vilag minden tajarol osszegyujtott, oktatasi segedletkent
hasznalt legendas diapozitivgyujtemenye kallodik valahol.

Nemcsak a kegyelet, a tudomanyos tisztelet is igenyelne Surdnyi-Unger Ti-
vadar miskolci tevekenysegenek feldolgozasat. A kozgazdasagtan professzora a
jogakademian kezdte palyajat, majd Szegedre keriilve jelentos szemelyisegeknek
adott tudomanyos indittatast. Erdei Ferenc legjobb tanaranak Valletta es mint
meghatarozo egyenisegrol emlekezett rola legutobb Csikos-Nagy Bela is. A jeles
muvelodes- es jogtortenesz, Bruckner Gyozo munkassaga is feltaratlan. Egyediil
Zsedenyi Bela, a politikai szereplese reven orszagosan ismertte valt jogtanar
kapott eddig kesei utodaitol tudomanyos elegtetelt. A miskolci eveit, politikai es
oktato tevekenyseget attekinto lanulmany (Ruszoly Jozsef: Ki volt Zsedenyi
Bela? Napjaink, 1985. marcius), nyoman a Borsod-Abauj-Zemplen megyeiek Bu-
dapesti Barati Kore 1986. oktober 28-an Budapesten emlekezo iilest szervezett,
ahol a jogakademiarol es Zsedenyi Bela tevekenysegerol volt szo [12].
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