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A miskolci jogaszkepzes tortenete (1919 - 1999)

Istvan Stipta

A kassai jogi kar jubileumat koszontve roviden attekintem a miskolci
jogi oktatas elmult idoszakat. Bar foldrajzilag kozel vagyunk egymashoz,
tortenelmunk hosszu ideig elvalasztott, megosztott benniinket. Jovo azonban
kivalo perspektivat es egyiittmukodest kinal. Ennek fontos feltetele, hogy
bovitsiik szakmai, erositsiik emberi kapcsolatainkat tovabba ismerjiik meg
es tiszteljuk kozos multunkat.

1. A jogakademiai oktatas tortenete Miskolcon
A 20. szazad fordulojan Magyarorszagon szinte valamennyi felvideki es

fontosabb tiszantuli varos rendelkezett felsooktatasi intezmennyel. Miskolc
volt az egyetlen nagyobb lelekszamu telepiiles, amelynek csak kozepiskolai
voltak. A varos tobb kiserletet tett egyetem, foiskola alapitasara, ezek azon-
ban eredmenytelenek maradtak. Meghiusult a sarospataki jogakademia es
a teologiai kar athozatalanak terve, a korabban tervezett muegyetem alapi-
tasa haboru miatt lehetetlenne valt.1

A vilaghaborii utani honapokban azonban varatlan lehetosegek kinal-
koztak. E16szor a selmeczbanyai erdeszeti es banyaszati akadeinia kert
a varostol attelepiilesi engedelyt. Az iratokbol ugy tunik, hogy ennek atada-
sat osi szekhelyen sem kivanta mindenki es atvetelerol a varoson beliil is
vitak voltak. Az eperjesi jogakadeirda iigyeben a kortilmenyek maskeppen
alakultak. Hamar egyertelmtave valt, hog}' a csehszlovak kormany nem ra-
gaszkodik az intezmenyhez, mint kepviseloje mondta ^nem kivan jogaszo-
kat kepezni a magyar allam reszere". Az evangelikus egyhaz orszagos veze-
toi is elfogadtak az atkoltoztetest, a varos, elen Szentpali Istvan polgarmes-
terrel, egykori eperjesi diakkal, orommel fogadta az intezmenyt. A torveny-
hatosagi bizottsag atjovetel eseten anyagi tamogatast igert es megfelelo epli-
letet helyezett kilatasba leendo foiskolajanak.2

1 Kiss Gyula: Jogi oktatas megyenkben. Borsodi Szemle XXX. evf. 1985. 2. szam. 59-61. old.,
Dr. Peter Mosny: Jogi oktatas Eszakkelet- Magyarorszag teruleten a XIX. szazadban. In.:
Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Juridica et Politika .Tomus XI. Miskolc,
1995. 74 - 75. old.

2 Dr. Bruckner Gyozo: A miskolci jogakademia multja es kulturmunkassaga (1919 - 1959).
Erdliget 1953 - 1959. Az Evangelikus Orszagos Leveltarban (Tovabbiakban: EOL) letetbe
helyezett kezirat. EOL. Bruckner Gyozo hagyatek. Irattar 15. (Tovabbiakban: Bruckner) 7-
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A jogakademia atteleptilesere 1919 marcius 10 es 14 kozott keriilt scr
A varos megsem tudott onallo epiiletet adni, igy a varoshaza II. emeletenel-,
nehany helyisege nyujtott atmeneti otthont a jogakademianak.3 A viszonyc_%
konszolidalodasa utan az orszagban elsokent 1919 oktober 4 - en Miskolcon
indult ujra a jogi oktatas, a rendkivuli helyzetre tekintettel egyelore ossze-
vont evfolyamban. A tanari kar nehezen verbuvalodott, ekkor derillt ki,
hogy a felvideki professzorok koziil tobben nem kivannak Miskolcra kol-
tozni. Mikler Karoly vallalta az oktatast, Sztehlo Zoltan is atteleptilt. Rovid
ideig tanitott Miskolcon Maleter Istvan, Florian Karoly es Obetko Dezso. 6k
harman kesobb az atmenetileg engedelyezett kassai jogakademiara mentek
vissza. A kieso tanarok helyere mar 1921 - ben sikeriilt harom kivalo oktatot
talalni. Ettol az evtol tanitott az akademian Bruckner Gyozo, Hacker Ervin
es Schneller Karoly.4

Az oktatas feltetelei stabilizalodtak, ahallgatoi letszam is novekedett.
Rovidesen bekovetkezett azonban az elso krizis, ami a feliigyelo miniszteri-
um 1921 - es dontesevel fiiggott ossze. A kormanyzat ettol az evtol sztintet-
te meg a felekezeti iskolak allami tamogatasat. Az indok anyagi termeszetii
volt, de igazan veszelyesse Klebelsberg Kuno elvi allasfoglalasa iniatt valt.
Az uj kultuszininiszter ellenezte a ketszintii jogaszkepzest es az egyhazi
keretek kozott folyo jogi oktatast. A jogakademiat csak helyi osszefogas
menthette meg.

Borsod varmegye ,,szomoru penziigyi helyzetere" hivatkozva nem
adott segelyt. Miskolc ezuttal is megertobbnek mutatkozott: az oktatashoz
sziikseges helyisegek biztositasan tul ideiglenesen vallalta harom tanszek
osszes kiadasanak fedezeset. A foiskola melletti kiallas osszefuggott az uj
polgarmester, Hodobay Sandor szemelyevel. A jogakademiahoz - mint
eperjesi diak - teljes szivvel ragaszkodott. A foiskola tamogatasa raadasul
anyagilag is kifizetodo volt. A varos koltsegvetesenek 0,8 %-at forditotta
erre a celra, az itt lakok elhelyezese, elelmezese reven a lakossag ennek ko-
zel tizszeresehez jutott.

A jogakademia tamogatasarol 1923 junius 26-an sziiletett megallapodas.
Miskolc veglegesen magara vallalta harom tanszek fenntartasat. A jogaka-

10. old., Dr. Mikler Karoly: Az eperjesi ag. hitvallasu ev. jogakademianak 1918 december
28-an bekovetkezett cseh megszallas kovetkezteben Miskolczra tortent athelyezese. Sa-
rospatak, 1922. 6. old., Stipta Istvan: Az eperjesi evangelikus jogakademia attelepulese
1918/19-ben. Napjaink, XXVIII/1989. 3. szam 11 - 12. old.
Bruckner 24. old. A varosegyelore csak nyolc helyiseget tudott a jogakademia szamara
biztositani. Tiz ev mulva keriilt sor a lakasiigyi es a foiigyeszi hivatal elkoltozesere es az
atengedett helyisegek oktatasi celu atalakitasara.
Ratkai Andras: A Tanacskoztarsasag tortenetenek elso szakasza megyenkben. Borsodi
Szemle, 1969. 1. sz. 25. old., Bruckner: 25. old., Reggeli Hirlap 1919. aprilis 3-i, Miskolczi
Naplo 1919. aprilis 3-i, Miskolci Munkas 1919 junius 24, 27-i szamai., EOL Tiszai Egyhaz-
kertilet Jogakademiaja. Kari iilesi jegyzokonyvek 1919 -1926. 7, 9, 22. old.
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demia tanarai igeretet tettek a "tenyleges es allando" miskolci miikodesre.
Rogzitettek: az osszes tandijkedvezmeny 3/8-ad resze a miskolci illetekes-
segii, szegenyebb sorsu hallgatokat illeti meg. A varos tovabbi feltetele volt,
hogy a tandijat, beiratkozasi es vizsgadijat a jogakademia felekezettol fiig-
getleniil hatarozza meg. Az intezmeny nem privilegizalhatta a csupan 10 %-
ot kitevo evangelikus lakossagot.5

A jogakademia tortenetenek 1923 es 1930 koze eso szakasza a megszun-
tetes elleni hare jegyeben telt el. Klebelsberg Kuno allaspontja szerint
a"felekezeti oktatas egesz Europaban tulelte magat", ajogi es allamtudo-
nxanyi kepzes pedig a kor kivanta szinvonalon csak egyetemi szinten kep-
zelheto el. A miniszter felszolitotta a felekezeti jogakademiak fenntarto ha-
tosagait, hogy a " szellemi proletariatus „ csokkentese erdekeben sztintessek
meg a foiskolak miikodeset. Miutan erre nem keriilt sor, felere (40-re) csok-
kentette az elso evfolyamra felveheto hallgatok letszamat es megvonta
a jogakademiak koztisztviseloi palyara jogosito allamvizsgaztatasi jogat. Az
egi/hdzkeriileti kozgyiiles az egyhazi autonomiat sertonek es torvenytelennek
tartotta ezeket a rendelkezeseket, es utasitotta a dekant, hogy a megadott
keretszamot hagyja figyelmen kivxil.6

A jogakademia fenntartasaban erdekelt volt az osi pdrtfogoi testulet is. Az
1912-es partfogoi nevsor alapjan osszehivott testulet is a jogakademia fenn-
tartasa mellett foglalt allast.7 A foiskola nemzetkozi kapcsolatait is igyekezett
fennmaradasa szolgalataba allitani. Bruckner Gyozo 1926-ban az uppsalai
ersek tamogatasanak megnyerese vegett Svedorszagba utazott. A nemzet-
kozi tekintelyii egyhazi vezeto ugy nyilatkozott, hogy a jogakademia meg-
sziintetese a "sved nemzetnel is visszatetszest sziilne". Nagyobb sikerrel jart
Hindenburg megkeresese. A nemet birodalmi elnok 80. sziiletesnapjara
1927 - ben kiildott tavirat szerint a miskolci jogakademiat ,,a nemet nem-
zethez eltephetetlen szalak" fiizik. Aregi eperjesi kollegium elso rectora,
Pomdrius Samuel Nemetorszagbol jott, a tanarok tobbsege nemet szarmazasu
volt. Az elnok valaszleveleben a jogakademia fejlodeset ,,szivbol kivanta".
Bruckner Gyozo szerint ezt kovetoen a budapesti nemet nagykovet latoga-
tast tett a miniszteriumban es a jogakademia sorsa felol erdeklodott. Teny,

5 Boleratzky Lorand: A tiszai evangelikus egyhazkeriilet miskolci jogakademiajanak multja
es szerepe a jogi oktatasban. Keszthely, 1990. 7-9. old., Dr. Bruckner Gyozo: A miskolci
(eperjesi) ag. hitv. ev. egyhazkeruleti jogakademiajanak valsagos napjai. A tiszai ag. hitv.
ev. egyhazkerulet miskolczi (eperjesi) jogakademiajanak Almanachja 1922/23. tanev. 114
-123. old.

6 Hacker Ervin: Az egyhazak szerepe a foiskolai oktatasban. Miskolci Jogaszelet Konyvtara
27. szam, Dr. Szontagh Vilmos: A protestans egyhazak iskola-fenntartasi jogat ert sere-
lem. Miskolc, 1927. Bruckner 89. old.

7 Bruckner Gyozo: Az eperjesi ev. Kollegium osi partfogosaganak allasfoglalasa a miskolci
ev. jogakademia kerdeseben. Miskolc, 1928.11. old.
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hogy ezt kovetoen egyetlen alkalommal sem keriilt szoba a jogakademia
megsziintetese.8

Az 1930 es 1940 kozotti idoszak a jogakademia fenykora volt. Mai
szemmel nezve is irigylesre melto publikacios tevekenyseg kezdodott.
Bruckner Gyozo kezdemenyezesere 1925 januarjaban megindult a Miskolci
Jogdszelet, az elso videki jogtudomanyi folyoirat. Az itt megjelent nagyobb
tanulmanyokat ,,A Miskolci Jogaszelet Konyvtara" cimu sorozatban is kiad-
tak. (1934-re mar a 100. jelent meg.) A jogtanarok terjedelmesebb munkait
a Tudomdnyos Ertekezesek Tdra adta kozre. Az utolso, 46. peldany 1946-ban
jelent meg. A joghallgatok szeminariumi dolgozatainak publikalasara letre-
hozott „ Jogakademiai Szeminariumi Ertekezesek" cimu sorozatban 1936-ig 81
tanulmanyt kozoltek.9

Ebben a korszakban nyert tanari allast Zsedenyi Bela, Szontagh Vilmos
es Suranyi - Unger Tivadar. Az utobbi gazdasagtorteneti tankonyvenek
zajos nemzetkozi sikere nyoman 1929-ben meghivast kapott a szegedi egye-
temre. A varos es a jogakademia kozotti viszonyt alapvetoen befolyasolta,
hogy a beiratkozott hallgatok kozel harmada miskolci lakos volt. Az adott
evtizedben itt tanult 3167 akademistabol meglepoen nagy szamban jottek
Pest megyebol (751), es sokan az eszakkeleti regio torvenyhatosagaibol. Az
evangelikus jogakademia hallgatoinak 42%-a katolikus, 26,5 %-a reforma-
tus, 15,4 %-a izraelita vallasu volt. Az evangelikusok 14, 9%-ot kepviseltek.10

Az 1940 - tol kezdodo, 1944 oszeig tarto idoszakot a szervezeti leepiiles
jellemezte. Az 1940:XXVIII. tc. jogakademiakrol szolo rendelkezese a jovo-
ben csak ket evfolyam mukodeset engedelyezte. A jogakademiakon eszerint
csak az elso es masodik alapvizsgat lehetett letenni, a hallgato ezek utan
valamelyik egyetemre iratkozhatott at. A rendelkezes alol ugyan a miniszte-
rium egyedi felmentest adott, a tanari kar szamara azonban egyertelmuve
valt: biztos egzisztenciat a jogakademia nem nyujt.

A megsziintetes elleni harcrol: Bruckner: 55, 80, 113. old., Budapest! Hirlap 1926 szep-
tember 1-i, Pesti Naplo 1927 augusztus 5-i szamai. A felsooktatasi reform kerdeserol meg:
EOL Miskolci Jogakademia Kari jegyzokonyvei X. kotet 251 es XI. kotet 198. old., A tiszai
ag. hitv. ev. egyhazkerillet miskolczi (eperjesi) jogakademiajanak Almanachja 1936 -
1937. tanev 36. old.
A jogakademia tanarainak szakirodalmi munkassagarol: Tovari Judit - Berecz Jozsef:
A jogakademia es konyvtaranak szerepe Miskolc kulturalis eleteben a ket vilaghaboru
kozott. Konyvtari kronika III. (Miskolc, 1981.) 223 - 230. old., Boleratzky im. 17 - 22. old.,
Ruszoly Jozsef: Harom borsodi orokhagyo. Felsomagyarorszagi Kiado Miskolc, 1992. 204
- 207. old., Tanulmanyok Zsedenyi Bela sziiletesenek 100. evfordulojarol. (Szerk.: Csiki
Tamas) Miskolc, 1995 (1996)., a diakszokasokrol Novak Istvan: Az eperjes-miskolci jo-
gaszifjusag diakelete. Miskolc, 1941.
Bruckner 899., 902. old. Az adatok Almanachok felhasznalasaval osszeallitott tablazata
,,A miskolci jogakademia miikodesenek masodik evtizede" c. dolgozatomban talalhato.
Borsodi Szemle XXX. evf. 1985. 3. szam. 62 - 63. old.
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Megkezdodott a tanarok elvandorlasa. Az 1939/40-es tanev elejeii
Sztehlo Zoltan a debreceni egyetemen kapott tanari allast, a kovetkezo ev-
ben Schneller Karoly keriilt Szegedre. Szontagh Vilmos szinten ekkor nyert
professzori kinevezest Debrecenben. Elhagyta a jogakademiat Henszelmann
Aladar, a torvenyszeki orvostan tanara, tavozott Szilagyi Antal is. 1943 -
ban a fakultas egyik legtehetsegesebb tagja, Hacker Ervin kapott nyilvanos
rendes tanari allast Debrecenben. Az 1943/44-es tanevet Bruckner Gyozo,
Haendel Vilmos, Zedenyi Bela, Zelenka Istvan, Hilscher Dezso es Putnoki
Bela megbizott helyi eloadok segitsegevel tanitotta vegig. Betegsegere hi-
vatkozva 1944 januar 1-tol Zsedenyi Bela nyugdljba vonult. Az oktatas
egyebkent valtozatlanul folyt, a statisztikak szerint a hallgatoi letszam fo-
lyamatosan emelkedett. Az 1940 - es 356-al szemben 1944 I. felevere 592
regisztralt joghallgato tanult Miskolcon.11

Az orosz csapatok bejovetele utan Turoczy Zoltan plispok Zsedenyi Be-
lat bizta meg a jogakademia iigyeinek vitelere. Roviddel ezutan ujraindult
az oktatas. Kovacs Tibor lelkes kozremukodesevel foleg helyi oktatokat
(Zaborszky Gyula, Dienes Istvan, Kristof Tibor, Csorba Zoltan) toboroztak.
A korabbi tanarok koziil leghamarabb, 1945 aprilisaban Zelenka Istvan es
Hilscher Dezso tert vissza Miskolcra. Bruckner Gyozo 1945 szeptember 26-
an tert vissza Miskolcra, ahol az igazolo bizottsag egyhangulag igazolta.
A professzor ugy velte, hogy az igazolas hatalya minden funkcio visszaada-
sara kiterjed, tehat jogosult a dekani tiszt viselesere is. Hiaba hivatkozott
arra, hogy 1944. juniusaban harom evre valasztottak meg, tovabba hogy
Turoczy Zoltan puspok tudtaval hagyta el az orszagot. Az egyhazi szervek
a "diarchia" uralmat tamogattak.12

A jogakademia vezetoi egy miskolci jogi kar erdekeben memorandumot
keszitettek es juttattak el a miniszteriumba. Az elkepzelt jogi kar kereske-
delmi es ipari szakot magaban foglalo kozgazdasagtudomanyi, tovabba
szocialpolitikai fakultassal egesziilt volna ki. Ide csatoltak volna a soproni
banya-, koho- es erdomernoki kart is. Megsziiletett az egyetem elnevezesere
vonatkozo javaslat is. A megalmodott universitas Kossuth Lajos nevet vette
volna fel. Ajavaslatot Zsedenyi Bela kozvetitette Teleki Geza miniszternek,
aki azt nem tartotta megvalosithatonak. A jogakademia miikodeseben egy-
elore annyi valtozas tb'rtent, hogy 1946-47-ben budapesti mintara esti mun-
kasszeminariumokat tartottak osszesen 42 hallgato, elsosorban diosgyor-
vasgyari munkas reszere. Roviddel ezutan meg egyszer felmertilt egy mis-
kolci egyetem alapitasanak gondolata. Ronai Sandor kereskedelmi es szo-
vetkezetugyi miniszter, az egyik miskolci kepviselo is tamogatta azt az el-
gondolast, hogy 1848 centenariuman letesiilo miskolci egyetem jogi, szovet-

11 Bruckner 98 - 100. old.
12 B.-A.-Z. m. Lt. A Miskolci IV. sz. Igazolo Bizottsag Iratai. XVII-409., 767/ 1945. sz. iratok.
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kezeti es kereskedelmi karra tagozodna. A kultuszminiszter ezt az elkepze-
lest sem tartotta eletkepesnek.

A jogakademia tortenetenek utolso periodusa 1946-tol kezdodik. Ettol
kezdve nyilvanvalova valt, hogy az orszagos politika elsosorban az orvosi,
muszaki felsooktatast kivanja fejleszteni. A jogaszkepzes reformjara vonat-
kozo valamennyi hivatalos elkepzeles a hallgatok szamanak radikalis csok-
kenteset iranyozta elo. A nemzetgyiiles 1947. marcius 12-i iilesen a vallas es
kozoktatasiigyi miniszterium koltsegvetesi vitajaban egyedul Revesz Laszlo
kisgazdaparti kepviselo tamogatta a jogakademiak fenntartasat. Azt hang-
sulyozta, hogy a foiskolak reven elsosorban a szegenyebb sorsu videki fiata-
lok jutnanak magasabb kepesiteshez, fenntartasukkal a "munkas es kisgaz-
da fiatalok javara „ naturalis szelekciot lehetne biztositani. A kepviselo utalt
arra is, hogy a harom jogakademia levezetne az egyetemek tulzsufoltsagat,
tanari karuk az egyetemek professzori utanpotlasat kepezheti. Az urakodo
politikai iranyzat azonban ettol eltero volt. Hamarosan kideriilt: a vilagi
palyara kepesito egyhazi oktatas vegnapjait eli.13

Az 1948. evi XXXIII. tc. allamositotta a jogakademiakat. Az egyhazi tu-
lajdonban levo vagyontargyak kivetelevel minden ingo es ingatlan vagyon
allami tulajdon lett, az oktatok allami statuszt nyertek. Az uj modon szerve-
zett foiskola 1948. junius 30-an kezdte meg mukodeset egeszen uj feltetelek
kozott. Megsziint a tanar kar testiiletenek autonomiaja, a felveteli kerelme-
ket is a miniszteriumban dontottek el. Kiiktattak az alapvizsgakat, helyiikbe
az egyetemeken leteheto szigorlatok leptek. Ezzel a jogi foiskolak vizsgazta-
tas nelkiili, szigorlatra elokeszito intezmenyek lettek. A kegyelemdofest
a 4105/1949. sz. kormanyrendelet adta meg, amely a tanev befejezesevel
felszamolta a meglevo harom jogakademiat. A miskolci allami jogakademia
hivatala - a rendelet szerint -1949 augusztus 30-an deli 12 orakor fejezte be
mukodeset. Az irattar a budapesti egyetem jogi es kozigazgatasi karara ke-
riilt, a leltari anyagokat az uj Nehezipari Muszaki Egyetem kapta meg.

2. Az egyetemi szintu jogaszkepzes 1981-tdl
A miskolci jogi oktatas ujrainditasanak gondolata az 1970-es evek ma-

sodik feleben vetodott fel. A helyi sajtoban tobben javasoltak, hogy az ELTE
kihelyezett tagozatakent a szomszedos Malyiban mukodo jogi kurzusbol
egy onallo jogi kart kellene kialakitani. A karalapitas otletet elsokent a jog-
akademia egykori hallgatoja es tanara, Novak Istoan, egyetemiink 1999-ben
megvalasztott diszdoktora vetette fel es nepszeriisitette. A terv megvalosu-
lasahoz azonban kozponti dontesre volt sziikseg. Az uj kar megalakitasa
mellett fontos demografiai ervek szoltak. Az 1970-es nepszamlalas adatai

Az 1945. evi november 29-re osszehivott nemzetgyiiles Naploja VI. kot. 520. old.
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arra utaltak, hogy ajogi vegzettsegu szakemberek korstrukturaja egyre
kedvezotlenebbiil alakul. A jogi diplomaval rendelkezoknek csupan 76,6%-
a allt alkalmazasban a miiszaki ertelmiseg 92,6, vagy a kozgazdaszok 89,4%-
aval szemben. Az allasban levo jogaszok atlageletkora 53 ev volt, ami kozel
tiz esztendovel volt magasabb a tobbi ertelmisegi csoportnal. Raadasul
a jogaszkepzesben reszesiilok 53,9%-a esti vagy levelezo tagozaton szerzett
diplomat, kozottiik egyre novekedett a masoddiplomasok aranya. Ez a re-
teg nem a kezdo jogaszi allashelyeket toltotte be, pedig orszagosan itt volt
a legnagyobb hiany. A ferfi - no arany ajogi palyan is a nok javara tolodott
el, ami a kedvezobb nyugdijhatar miatt egyre nagyobb mertekii utanpotlas-
gondot okozott. Ajogi kari letszam-elosztas aranytalan volt, hiszen a nap-
pali tagozatos joghallgatok 53%-at Budapesten kepeztek, az itt diplomat
kapott fiatalok viszont nem szivesen vallaltak videken allast.14

Mar ekkor szamolni lehetett azzal, hogy a gazdasagban bekovetkezett
valtozasok miatt, tovabba a gazdalkodo szervezetek onallosaganak fokoza-
sa, a szemelyi tulajdon korenek boviilese es ertekenek novekedese reven
a jogaszok iranti tarsadalmi igeny novekedni fog. A fenti elozmenyek utan
az Allami Tervbizottsag 1976-ban dontest hozott a tudomanyegyetemek
tavlati fejlesztesi terverol, amelyben eloszor fogalmazodott meg egy uj jogi
kar alapitasanak gondolata. Az Oktatasi Miniszterium ezen az elvi alapon
dolgozta ki azt a koncepciot, amelyben mar konkretan korvonalazodott
a jogaszkepzesben resztvevok szamanak bovitese. Az igeny megalapozott-
saganak vizsgalatara az oktatasi miniszter a jogaszkepzesben es a
szakernberallasban erdekelt fohatosagok kepviseloibol bizottsagot hozott
letre. A testiilet a nappali tagozatu jogaszkepzes bovitese es egy eszakkelet-
magyarorszagi uj jogi kar letesitese mellett foglalt allast. A szamltasok alap-
jan kideriilt, hogy a meglevo jogi karokon a nappali tagozatos kepzes a
teremliiany, kollegiumi ferohelyek szukossege miatt nem bovitheto, illetve
aranytalanul magas beruhazasi osszeget igenyelt volna.

Az Oktatasi Miniszterium Tudomanyegyetemi es Tanarkepzo Foiskolai
Foosztalya 1978. december 4-en keszitette el eloterjeszteset ,,Intezkedesek
a jogdszsziikseglet biztositdsa erdekeben" cimmel. Ajavaslat az utanpotlast egy
uj, az orszag eszakkeleti regiojaba telepitendo negyedik jogi kar letesitesevel
es a felveteli keretszamok atcsoportositasaval kivanta biztosltani. A koncep-
cio szerint az evi 120 nappali es 60 levelezo hallgatoval indulo kar megol-
dana a terseg jogaszellatasat, s az 52:48%-os fovaros videk aranyt 36:64%-ra
modositana. A terv azzal szamolt, hogy az esti-levelezo kepzes felveteli ke-
retszamanak csokkentese, illetve a nappali kepzesben resztvevok szamanak

Stipta Istvan: A miskolci jogakademia szerepe a regie jogaszkepzeseben. Miskolc
a millecentenarium eveben. 2. kotet. (Szerk.: Dobrossy Istvan) Miskolc, 1997. 390 - 391.
old.
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novelese kovetkezteben a felveteli aranyok a nappali tagozat javara modo-
sulnak (54,3%).

Az uj kar szekhelyeiil elsosorban Debrecen jott szamitasba. A debreceni
egyetemen 1949-ig mukodott jogi kar, igy csupan a "sziinetelo" oktatast
kellett volna felujitani. A civis varos es az egyetem akkori vezetoi a kar fo-
gadasahoz 200 - 210 millio forint kozponti tamogatast igenyeltek. Az Okta-
tasi Miniszterium kepviseloi ezek utan 1979. februar 8-an Miskolcon tajeko-
zodnak, ahol kideriilt, hogy a Nehezipari Miiszaki Egyetem felszabadithato
kollegiumi ferohelyekkel rendelkezik, a hallgatok etkeztetese, a jogi konyv-
tar elhelyezese nem igenyel kiilon beruhazast. Az 1979. majus 15-i, a helyi
vezetokkel folytatott megbeszeles soran az uj kar letesitesevel felmeriilo
lakasigenyek kielegitesere konkret igeret sziiletett.

Az Igazsagiigyi Miniszterium 1979. szeptember 21-en miniszteri erte-
kezleten targyalta a negyedik jogi kar felallitasara vonatkozo elgondolast.
Az Oktatasi es Igazsagiigyi Miniszterium kozos eloterjeszteseben elvetette
a meglevo harom jogi kar hallgatoi letszamemelesere vonatkozo elkepze-
lest. A ket fohatosag a targyi feltetelek (kollegiumi ferohely, eloadotermek,
tantermek) attekintese utan 1979. oktober 1-en az Orszagos Oktatasi Ta-
nacsnak mar a Miskolc szekhelyii allam- es jogtudomanyi kar letrehozasat
javasolta. Az Oktatasi Miniszterium a jogaszkepzes bovitese erdekeben ter-
vezett intezkedesekrol a Tudomanypolitikai Bizottsag szamara tajekoztato
jelentest keszitett, melyben javasolta 120 nappali es 60 levelezo hallgato
evenkenti felvetelet az uj intezmenybe. Az elkepzeles a Tudomanypolitikai
Bizottsag reven elnyerte - az akkor minden fontos kerdesben elengedhetet-
len - politikai megerositest.

Az oktatasiigyi miniszter 1980. februar 5-en a kepzes megszervezesere
1980. marcius 1-i hatallyal Kratochwill Ferenc egyetemi docenst miniszteri
biztossa nevezte ki. Dontott arrol is, hogy az oktatas egyelore egyetemi in-
tezet kereteben tortenik, az elvi es szakmai iranyitast egy karkozi bizottsag
latja el. A targyi feltetelekkel kapcsolatban eldolt, hogy a felmeriilo koltse-
gekrol a miniszteriumnak kell gondoskodnia, amelynek elore kalkulalhato
osszege (egy uj tanulmanyi epiilet felepitesenek koltsege) 65 millio forint.
A miniszteriumi dontes tartalmazta, hogy az oktatok letelepedeserol a helyi
szervek segftsegevel gondoskodni kell, a levelezo hallgatok kepzesehez
a Malyiban levo tovabbkepzo intezetet kell igenybe venni.

A karkozi bizottsag feladata az oktatoi alkalmassagi kovetelmenyek er-
venyesulesenek ellenorzese, a vezeto oktatok kivalasztasa, a szervezeti ker-
desekben torteno allasfoglalas volt. A bizottsag elnoke Kirdly Tibor, a tarska-
rokat Adam Antal, Benedek Ferenc, Mddl Ferenc, Nemeth Jdnos, Schmidt Peter,
Szentpeteri Istvdn es Veres Jozsef kepviselte. Az MTA Kulcsdr Kdlmdnt es
Peschka Vilmost, az Igazsagiigyi Miniszterium Petrik Ferencet, az oktatasiigyi
fohatosag Gonczol Katalint delegalta a testiiletbe.
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Az intezet belso szervezetet a miniszter az alabbiak szerint allapitotta
meg:

- Jogtorteneti es jogelmeleti tanszek
- Civilisztikai tudomanyok tanszeke
- Bunugyi tudomanyok tanszeke
- Allamtudomanyi tanszek

Az oktatasi szervezeti egysegek ezen rendje eltert a jogi karokon kiala-
kult es hagyomanyosnak tekintheto strukturatol, ami lenyegeben ajogagi-
tantargyi felosztast kovette es altalaban 12-18 onallo szervezeti egyseget
(tanszeket) foglalt magaban. Az elteres nyilvanvalo oka volt, hogy az intezet
alapitasanak idoszakaban nem volt esely a teljes korii alkalmazasra. Erre
egyelore nem is volt sziikseg, hiszen oktatas lepcsozetes elorehaladasa fo-
lyamatos alkalmazasokat tett lehetove.

Az egyetemi tanacs 1980. aprilis 10-i iilesen fogadta el az uj szak indita-
sanak tervezetet. Az egyetem vezetoi a kinevezett kormanybiztossal ebben
a honapban allitottak ossze az 1980-1985-kozotti idoszak letszam es berige-
nyet. Ezt kovetoen Czibere Tibor rektor felhivast intezett az oktatasi es tu-
domanyos intezetekhez oktatoi allasok betoltesere. A karkozi bizottsag
1980. junius es 1981. aprilis kozott tobb iilesen targyalta meg a vezeto okta-
tok palyazatait. A dontes alapjan Horvdth Tibor egyetemi tanar, Kalas Tibor
egyetemi docens es Ruszoly Jozsef egyetemi docens 1981. Julius 1-tol tan-
szekvezetoi megbizast kaptak. Ettol kezdve folyamatossa valt a tanszeki
munkatarsak felvetele.

A felveteli vizsgak utan 1981. szeptember 5-en ideiglenes, elsosorban az
ELTE- tol atvett tanterv alapjan indult meg a miskolci jogaszkepzes. Az elso
evben felvett nappali tagozatos hallgatok szama 123 volt. A hallgatok az
orszag egesz teriileterol verbuvalodtak, ez volt ez eddigi egyetlen olyan
evfolyam, amely hallgatoinak donto tobbsege nem a vonzaskorzetbol keriilt
ki. Az - akkor meg szamos szempontra kiterjedo - szemelyi nyilvantartas
szerint az indulo miskolci evfolyam hallgatoi kozul 14-en szakkozepiskola-
ban, 108-an gimnaziumban vegeztek, egy hallgato - felveteli vizsgaja elott -
felsofoku intezmenyben egy evet sikeresen elvegzett.. Az elso ket tanev
hallgatoi osszetetelet vizsgalva kideriil, hogy ajelentkezok 82%-a az egye-
tem teriileti vonzaskorzeteben lakott. (Miskolc 25, Borsod-Abauj-Zemplen
23, Szabolcs-Szatmar 16, Hajdii-Bihar 10, Heves 7%). A 176 nem miskolci
hallgato kivetel nelkiil kollegiumi ellatast kapott. Ez a koriilmeny fontos
szerepet jatszott a nem miskolci joghallgatok megtartasaban es a vonzas-
korzeten kivtili telepulesrol jelentkezok szamanak noveleseben.

A miskolci jogi kepzes kedvezoen hatott a jogi oktatas egeszere: a nap-
pali tagozat aranya orszagosan 38,5%-rol 58,8%-ra emelkedett. Ezen beliil
abudapesti kar reszveteli aranya 52,3%-rol 36%-ra csokkent, tehat avidek
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szempontjabol kivanatos atalakulas is megtortent. Teljesiilt a regionalis
szintu elvaras is, a nappali hallgatok 80%-a tartosan a vonzaskorbe tartozo
megyekbol jelentkezett.

Az oktatas megszervezese utan felmeriilt a karra alakulas igenye. Az in-
tezet megalakulasatol kezdve kari jelleggel mukodott, kepviseloi reszt vet-
tek az egyetem vezeto testiileteiben, az intezeti tanacs es az igazgato kari
tanacsi, illetve dekani jogkort gyakorolt. Az idokozben kibovitett karkozi
bizottsag gyakorolta azonban a kari tanacs szemelyi kerdesekkel kapcsola-
tos jogkoret. Az intezeti, tehat a hazai es kiilfoldi jogaszkepzes szokasaitol
elter6 szervezeti forma felreertesekre is okot adott. Az egyetem tanacsanak
kezdemenyezesere a Minisztertanacs 1027/1983. (VII. 12.) szamii hataroza-
taval 1983. szeptember 1-i hatallyal az intezetet karra nyilvanitotta.

A karra alakulas utani idoszakban a kari tanacs 1983. riovember 16-i
iilesen negy intezet letrehozatalarol dontott. Az elfogadott eloterjesztes sze-
rint megalakulo Allamtudomanyi Intezet Allamigazgatdsi jogi, Allamjogi es
Nemzetkozi jogi valamint Penzugyi jogi es statisztikai tanszekbol tevodott osz-
sze. A Buniigyi Tudomanyok Intezete Biintetojogi es kriminologiai valamint
Bunteto eljdrdsjogi es kriminalisztikai tanszekbol allt. A Civilisztikai Tudoma-
nyok Intezeten beliil a Polgdri jogi tanszek, a Polgdri eljdrdsjogi es Nemzetkozi
magdnjogi tanszek es aMunkajogi es szovetkezeti jogi tanszek szervezodott.
A Jogtorteneti es Jogelmeleti Intezet ezen elkepzeles szerint Jogtorteneti es
Romai jogi Tanszekbol valamint Allam- es Jogelmeleti Tanszekbol allt.15

A kar foallasu oktatoinak szama 1985 vegere 35, az egyeb modon koz-
remukodok szama 28 volt. Kozuliik ot egyetemi tanar es nyolc fokozattal
rendelkezo docens latta el a targyvezetoi feladatokat. A felveteli jelentkeze-
sek is kedvezoen alakultak: 1986-ban nappali es levelezo tagozatra kozel
haromszoros palyazoi korbol osszesen 974 hallgatot vetttink fel. Az oktatott
letszamot tekintve a kar a jogaszkepzesben az ELTE utan a masodik helyre
keriilt. A levelezo tagozat atmeneti megszuntetese utan 1994-tol uj rendsze-
rii, tavoktatasi jellegia oktatas indult a nappali tagozaton kiviil. Az 1984/85.
tanev nappali jelentkezesi adatait elemezve feltuno, hogy a felvett nappali
hallgatok koziil Vt koriili aranyban szerepeltek a szakkozepiskolaban vege-
zettek. Ennek felteheto oka a helyi szakkozepiskolak ,,profilvaltasa", a jogi
karokra torteno specialis felveteli elokepzes kialakltasa volt.

Az Allam- es Jogtudomanyi Intezet elhelyezesere az orszagos fohatosag
egy onallo kari epiiletszdrny epiteset hatarozta el, amely az orszag - tudoma-
som szerint - elso jogi oktatassal kapcsolatos beruhazasa volt. A kar oktatoi
es dolgozoi 1994 szeptembereben mar az uj epiiletben kezdtek a tanevet.

15 Stipta Istvan: A miskolci allam- es Jogtudomanyi oktatas tortenete (1981 - 1999). In.: 50
eve Miskolcon. Fejezetek a Miskolci Egyetem tortenetebol. (Szerk.: Zsdmboki Lnszlo) Mis-
kolc, 1999.190 - 195.old.
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Az intezmeny az oktatas megindulasatol kezdve kiilonos figyelmet
szentelt a jogi szakkonyvtar kialakitasanak. A tanszekek sajat konyvtarai
mellett a Kozponti Konyvtar 1985-re 25 ezer kotemyi jogi szakirodalommal
rendelkezett. A jogi szakfolyoiratok szama 213 volt, az eves konyvbeszerzes
az egyetemi ertek 17 %-a volt. A konyvtar megvasarolta Bom's Gyorgy, Mora
Mihdly, Szdszi Istvdn, Nevay Ldszlo hagyatekat. Afreiburgi egyetemtol az
egyetemi konyvtar ketezer kotetnyi jogi szakkonyvet kapott.

Az 1986. ev nagy esemenye az elso diplomak atadasa volt. Az elso dip-
lomaoszto iinnepsegre 1986. marcius 21-en kertilt sor. A doktorraavatas
a budapesti ritus szerint zajlott. A 111 letszamu nappali evfolyambol 61
hallgato kapott diplomat. A felavatottak kozul tizen summa cum laude, 34-
en cum laude es 17-en rite minositessel vegeztek. Az 1989. marcius 29-i kari
tanacsi tilesen a kar torteneteben eloszor tortent kiserlet a tanterv radikalis
atalakitasara. Ajavaslat elokeszitesere ad-hoc bizottsag alakult, amely
a hallgatoi ontevekenyseg nagyobb merteku kibontakoztatasa erdekeben
a heti kotelezo oraszamot 30-ra akarta csokkenteni. Az alaptantargyak sza-
manak rogzitese mellett boviteni kivanta a specialis kollegiumok koret,
amelyek a hallgatok a kotelezo oraszam terhere vehettek volna fel. A terve-
zet a tarsadalomtudomanyi tantargycsoportbol kiiktatta az egykori marxista
tantargyakat, helyiikre a filozofia, politikaelmelet es kozigazgatasi alapis-
meretek keriilt. Az orosz nyelv kotelezo megsziintetesenek gondolatat
egyebkent a Miivelodesi Miniszterium is tamogatta. A bizottsag hatarozot-
tan allast foglalt a levelezo tagozat kovetelmenyrendszereneK szigorltasa,
a nappali tagozati kepzeshez valo kozelitese mellett. A kari tanacs ekkor
elfogadott hatarozata maig meghatarozo jelentosegii az oktatas teriileten.

Az orszag fejlodo nemzetkozi-gazdasagi kapcsoltai, elsosorban az Eu-
ropai Kozosseggel letrehozott Tarsulasi Szerzodes eloterbe allitotta az Eu-
ropai Kozosseg joganak, ezen beliil elsosorban a gazdasagi szervezetekkel
foglalkozo intezmenyek es jogviszonyok egyetemi oktatasat. Az egyete-
rnunk 1993-ban palyazat kereteben elnyerte az Europai Kozossegen beliil
mukodo Jean Monet Alap tamogatasat az Europai jog oktatasat vegzo tan-
szek letrehozatalara es az Europai jog cimu tantargy bevezetesere.
A palyazat felteteleit elfogadva a kari tanacs 1993. oktober 20-i ulesen az
Eurdpajogi es Nemzetkozi Magdnjogi Tanszek letrehozasarol dontott. Az egyseg
vezetoje Voros Imre egyetemi tanar lett.

Az idokozben dekani megbizast kapott Kalas Tibor osztonzesere 1994
oszen megindult az elso posztgradualis kepzes. Az egyetem Tovabbkepzo
Kozpontja kereteben szervezett kiilkereskedelmi szakjogasz kepzest neves
szakemberek kozremukodesevel szerveztek meg. 1994 oktobereben ujraala-
kult a kari doktori bizottsag, a kozlemenyek kari szerkesztobizottsaga,
a kari diakkori tanacs es megalakult a kari habilitacios elokeszito bizottsag.

276



Az 1990-es evek elejere kialakultak a diakhagyomanyokert felelos diak-
szervezetek A Jogasz Valeta Bizottsag 1993 telen ket eves sziinet utan ujra
kezdte hagyornanyepito es hagyomanyorzo tevekenyseget. A joghallgatok-
bol allo testiilet elhatarozta, hogy a teljes selmeci hagyomanykort - nemi
modositassal - karunkon is meghonositja. Erre a celra megalakitott Valeta
Bizottsag tagjait - ellentetben a muszaki hagyomanyokkal - tobb evfolyam
hallgatoi alkotjak. A tagokat az evfolyamok altal delegalt kari gyiiles va-
lasztja, kiilon figyelemmel arra, hogy a Valeta Bizottsagnak mindenkeppen
legyen legalabb egy holgy tagja. Az ujjaalakitott valeta szervezet tagjaitol
hozzajarulast szed, vezetoi tevekenysegiiket ellenszolgaltatas nelkiil vegzik.
A valeta elnok altal vezetett testiilet kialakitotta azokat a szokasokat, ame-
lyek - valtozatlan formaban - maig elnek karunkon. Ennek megfeleloen 6t
szokas alakult ki. A Joggolya olyan rendezveny, amelyet az elsos joghallga-
tok fogadasara szerveznek. Az iinnepelyes eskiitetellel az elsoeves hallgatok
a kar es az egyetem polgaraiva valnak. Ezen a rendezvenyes osztjak ki az uj
hallgatok szamara a kari jelvenyeket. A Studili egyetemi studios vetelkedo,
ahol a kollegiumok kozott folyik a verseny. A szakestelyeket ket alkalommal
osszel es tavasszal rendezik meg. A szakestely hivatalos reszbol es ugyne-
vezett szabad mulatozasbol all. A Gyuru es Kupaavato szakestelyen
a valetaelnok kapja az elnoki tisztseget, aki a gyiirii felavatasa elott tisztse-
get egy negyedeves hallgatonak adja at. A Bolondballagds a vegzos evfolyam
jatekos bucsuzasa az egyetemtol, amely zenes-tancos mulatsaggal zarul.
A ballagds a vegzos evfolyam hivatalos bucsuja Miskolc varosatol. Az elmult
masfel evtized alatt az alabbi targyi rekvizitumok szolgaltak a kozos ossze-
tartozas gondolatat: jogi kari jelveny, kitiizo, jogasz-polo, valetans szalag
a vegzos hallgatok reszere, szoveges es kottas daloskonyv a szakestely-
notakkal, korsok es kupak a szakestelyen resztvevok szamara, fogadalmi
okirat az elso evfolyamos hallgatok reszere, jogaszgyiiru ferfi es noi kivitel-
ben.

A kar eleteben kiilonos jelentosegu volt az 1991-1994 kozotti idoszakra
szolo TEMPUS palyazat. A Miskolci Egyetem, az ELTE, a JATE es a JPTE
Allam- es Jogtudomanyi Karai a torteneti es elmeleti jellegii tantargyak kor-
szerusitesere, a technikai felszereles modernizalasara, a konyvtarak bovite-
sere valamint oktatoi es hallgatoi mobilitasra osszesen egy millio ECU tamo-
gatast kaptak. A program kereteben lenyegeben megujult a Jogtorteneti es
Jogelmeleti Intezet oktatasi infrastrukturaja, csaknem kivetel nelkiil minden
oktato huzamosabb ideig kiilfoldon tartozkodhatott, hallgatoink koziil pe-
dig 52-en juthattak el kiilfoldi egyetemekre, hosszabb ideig tarto idegen
nyelvi kurzusokra. A program kereteben osztrak, nemet, holland, belga,
olasz, francia es angol, amerikai vendegeloadok fogadasara nyilt lehetoseg.
A TEMPUS jelentos valtozast eredmenyezett a tankonyv es tansegedlet-
ellatas teriileten is. A program altal biztositott anyagi lehetosegeket kihasz-
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nalva a Jogtorteneti es Jogelmeleti Intezet kereteben 22 jegyzet es tankonyv
jelent meg. Ajelzett program kidolgozasaban. lebonyolitasaban Zlinszky
Jdnos professzornak eleviilhetetlen erdemei vannak.

A kar nemzetkozi kapcsolatai az 1980-as evek vegen elenkiiltek meg.
Kiilonosen jelentos volt ebben a tekintetben a TEMPUS - program kerete-
ben lehetove valt nemzetkozi kapcsolatteremtes. A kiilfoldi egyetemek es
fontosabb hataron tuli kutatointezetek kepviseloi koziil Peter Biiloiu, Hans
Wieling trieri, Giinter Kaiser freiburgi, Frederico Carpi bolognai, Wolfgang
Waldstein salzburgi es Hugh Beale warwicki, Reiner Schulze miinsteri, Rolf
Birk trieri, Zoltdn Vegh salzburgi es Novak Istvdn professzorok nyertek a ka-
runk eloterjesztesere diszdoktori cimet. A kar oktatoi koziil Horvath Tibor
kapott diszdoktori kitiintetest a rovanieni egyetemtol.

A kar tekintelyet jelentosen novelte, hogy az akkreditacios bizottsag ,,A
magyar dllam es jogrendszer, jogtudomdny tovabbfejlesztese, kiildnos tekintettel az
europai jogfejlodesi tendencidkra" c. doktori programunkat 1993. szeptember
29-i iilesen akkreditalta. Ennek eredmenyekeppen karunkon 1993. oktober
1-en megkezdodott a doktorandusz-kepzes. A kar doktori programjanak
vezetoje Zlinszky Jdnos egyetemi tanar, doktori tanacsanak elnoke Horvath
Tibor egyetemi tanar volt. A doktoranduszok szama fokozatosan emelke-
dett, az 1995/96. tanevben 51 volt. Ebbol az Allamtudomanyi Intezethez li-
en, a Biiniigyi Tudomanyok Intezetehez 12-en, a Civilisztikai Tudomanyok
Intezetehez 20-an, a Jogtorteneti es Jogelmeleti Intezethez nyolcan kapcso-
lodtak. Az akkreditalt foprogramon beliil ajelentkezok kilenc alprogram
koziil valaszthattak.

A Kar Tanacsa 1996. december 16-i iilesen targyalta meg az ,,Allam- es
Jogtudomdnyi Kar fejlesztesi koncepdoja 1997 - 2000." cimu dekani eloterjesz-
test. A dokumentum az akkreditacios vizsgalat elott allo kar legfontosabb
teendoit foglalta ossze. Kar tavlati fejlesztese szempontjabol alapveto jelen-
tosegii terv a nappali es levelezo tagozaton folyo alapkepzesen beliil azt
a celt kivanja megvalositani, hogy olyan szakembereket bocsasson ki, akik
elo tudjak kesziteni az europai integracios torekveseink jogi felteteleit es
kepesek megoldani a jogharmonizacio feladatait.

A kepzesi formak kibovtileset jelzi a 2001.szeptemberetol megindult jo-
gi asszisztenskepzes es a 2002. februarjatol kezdodott, rendkiviil keresett
igazsagiigyi iigyintezoi szak. Nepszeru a miskolci PhD kepzes is; a karon
eddig 21 doktori fokozatot adtunk ki. Megalakult es ujabb akkreditaciot
nyert a Deak Ferenc Allam- es Jogtudomanyi Doktori Iskola, amelynek je-
lenleg 10 nappali, 51 levelezo es 16 egyeni tagozatos hallgatoja van. A kar -
Levay Miklos dekansaga alatt - jelent6sen bovitette nemzetkozi kapcsolatait.
A miskolci jogi kar - a habilitacio megltelesenek es a doktori fokozat ado-
many ozasanak jogaval biztositani tudja sajat oktatoi utanpotlasat.
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