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A magyarhoni ev. egyetemes egyház
és Miskolc thjf. város közönségének állás-

foglalása a miskolci (eperjesi) ev.
jogakadémia létkérdésében.

A ~agyarhoDi ev. egyetemes egyház kiadása



1. A magyarhoni ev. egyetemes egyház
állásfoglalása.

.A relsőmagyarországi ev. rendok áltaJ. 1665-ben ala-
pitott és a külföldi protestáns államok (Svédország, Ang-
hm és Németország) által anyagilag 00 erkölcsileg hat-
hatósan támogatott Eperjesről Miskolcra menekiilt jog~
akadémia" mely jelenleg Magyarországnak egyetlen ev.
főiskolája, - 1920-tól, eleinte csak mcstoha elbánásban
részesűlt a m. kir- vallás- ·00 közoktatásügyi minisztárium
részéről, majd 1923-tól a kultnszminisztérium, egymás-
után siirűn kibocsátott rendeleteivel, annak teljes elsor-
vasztását célozza.

A m. kir. kultuszminiszter 50.139/1927. IV. ü. o.
sz. alatt 1927. év julius 10-én kelt rendeletével megvonta
a miskolci ev. joga;kadémiától jog- es államtudományi
államvizsgáztatási jogát és nem erősitette meg az állarn-
vizsgabizottságokat, mivel ezentul csak az egyetemek
jogi fakultásainak kivánja az államvizsgáztatási jogot
féJmtartani. E jogot, melyet különben az 1911. évi októ-
ber 5-en Bécsben kelt királyi rendelet is biztosit, hatály-
talanitja az emlitett miniszteri rendelet, ami nyilván-
valóan alaki törénysértést is jelent.

A 47.061/1927. IV. ű- o. sz. vallás- és kőzoktatás-
ügyi rendelet, mely a miskolci jogakadémián az első éves
joghallgatók létszámát csak negyvenben állapítja meg,
szintén sérelmes egyházi szempontból, mert ezzel a ren-
deletteloly alacsony létszámot kontingentált a miniszter,
hogy annak betartása 'esetén a főiskola fenntartása - el-
esvén a nagyobb tandijbevételtől, - kétségessé válik. -
E rendelet nem egyeztethető összeaz 1920:XXV. t.-c.-kel
sem, mert atörvénycikk a szellemi pályákori háttérbe szo-
rult és teljesen elsorvasztott keresztény magyar értelmi-
ség ujbóli megerősödését kivánta. Semmi esetre sem
irányult iL tőrvényeikk 'a nagymultu protestáns egy-
házak ellen. Jogilag és ethikailag lehetetlen, hogy e tör-
vénycikkel megfojtsen a magyar kultuszminiszter egy
viharedzett, hagy nemzeti hivatást teljesítő és irredenta
c~lobtszolgáló ősi kulturintézményt,
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Az 1791 :XXVI. t.-C. 5. §-a nem azért bistositotta az
iskolafenntartási jogot felsőbb iskolákra nézve is a pro-
testáns egyházaknak, hogy az azzal való élni akarás ujab-
han kiadott miniszteri rendeletekkel lehetetlenné tétes-
sék, ,.mert jogok, melyek nem jogok és iskolák, melyek
még sem iskolák" guny tárgyává tennék a müvelt kűl-
föld előtt egyházi alkotmányunk e biztositékait.

Az ősi főiskola fenntartó hatósága, a tiszai ev. egy-
házkerület átérezvén e kérdésnek nagy töréneti [elentö-
ségét és a történelem elötti nagy felelőségérzetének teljes
tudatában felemelte tiltakozó szavát e sérelmes miniszteri
rendeletekkel szemben és ugyanezt tette a magyarhoni
ev- egyház minden egyes egyházkerülete is.

A magyarhoni ev. egyetemes egyház 1927 október hó
27-én tartott közgyülésén is az ügyhöz méltó an emelkedett
hangulatban tette magáévá a jogakadémia fenntartási
jogán ért sérelmeket és hasonlóképen felemelte tiltakozó
szavát ezen 300 éves dicső multtal biró ev. kulturintéz- '
mény kultuszrniniszteri elsorvasztási politika elletnl.

Az egyetemes egyház e közgyülésén megemlékezett
mindenek előtt Radvánszky Albert báró az ev. egyetemes
egyház- és iskolafelügyelöje, már rnegnyitőjában az
egyetlen jogi főiskolánkat veszélyeztető kulutszminiszteri
intézkedésekről a, kővetkező szavakkal:

Kötelességemnek tartom, midőn az erőknek a szere-
tet. jegyében való egyesitésről szólok, kiemelni a kerűle-
teknek egyházunk egyik legrégibb intézménye, az Eper-
jesről Miskolera menekiilt jog13kadémia, az utókor szá-
mára való átmentése érdekében elfoglalt egyöntető
állásfoglalásának nagy jelentőségét. Remélem, hogy egy-
házunk ezen egyöntetü állásfoglalása meg fogja győzni
a vallás- és közoktatásügyi kormányt arról, hogy az ev.
jogakadémie, munkája, melynek tanári kara eléggé el
inem ismerhető magas szinvonalon álló nemzetépitő tudo-
mányos irodalmi munkát is fejt ki, mint értékes lánc-
szem bekapcsolható a miniszter nagyszabásu kulturprog-
rammjáha. A kerűletek ezen egyértelmű törekvésében '-
mint vezérnek, az egyetemes egyháznak is ré ·zt kell
vennie, sőt elől kell járlJtÍJal'

Az erők szerétetben való egyesitésének gondolat-
körébe szorosan belekapcsolódik az egyház és állam egy-
'máshoz való viszonyának kérdése, amely áldásosan meg-
győződésem szerint. ugyancsak kizárólag a szerétet szelle-
mében oldható meg. Ha ezt a viszonyt a szeretet lelke
hatja át., akkor gyarapszik ugyanis mindkettő erőben s
válik képessé értékek megtartására, alkotások létesíté-
sére. Az igazsággal jut.nék ellentétbe, ha meg nem álla-
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pitanáni és el nem ismerném, hogy 'az állam részéről sok
nagy horderejű kérdésben teljes megértésre találtunk és
nem nélkűlözzűk a kormány megsegitő kezét. Viszont ..
hogy csak a felsőházi törvényben egyházunkat ért mel-
lőzésre és a jogakadémia emliieitem. kérdésére utaljak,
fájóan kell ér'eznünk, hogy mégis nélkiilözziik a mél-
tánylásnak azon mériékéi, amelyet nwggyőződésünk .sze-
j'int egyházunk nemzeti és lwUu1'szolgálatai és hivatása
alapján kiérdemelt és igy joggal elvárhat. Egyházunk
autonóm jogainak, valamint erkölcs és törvény alapján
nyugvó igényeinek az elbirálásánál - ugy véljük -
ezen két szempont kell hogy irányadó legyen. Aminthogy
a multban egyházunk anyagiakban és erkölcsiekben való
gyarapodása, gyarapodását jelentette a nemzeti kulturá-
nak és a nemzetnek minden egyéb vonetkozásban is,
azonképen anyagi és erkolcsi értékeink meotortáea és
gyampitása is gazdagodást jelent ezen javakban az ál-
lamro. nézve is. Erős .protestantizmus erős nemzetet je-
lentett az eddigi századok folyamán és jelent ma is r
Ebből ia, szernszőgből kell minden illetékes tényezőnek
elbirálnáa az 1848 :XX. t.-e· egész kérdéskomplexumát és
azzal kapcsolatos törekvéseinket is.

Majd egyetemes egyházfelügyelői jelentésében pedig
a következőkben világit ja meg báró Radvánszky Alberi
a jogakadémia kérdését:

Másik legjelentősebb problémájává lett a lefolyt
kőzigazgatási évnek az eperjesi Kollégium jelenleg Mis-
kelcon székelő jogakadémiájánaka létkérdése. Mult évi
egyetemes felügyelői jelentésemben azt abejelentést to-
hettem az ügy akkori állása szerint, hogy: "sikerűlt an-
mak a veszélynek az elháritása, amely a kormány köré-
ben felmerült, a jogakadémia, mint főiskolatipus, meg-
szűntetésére vonatkozó tervvel kapcsolatban az eperjesi
Kollégium Miskolcon műkődő jogakadémiájának létét
fenyegette". Ez a reménység meddőnek bizonyult,
Ugyanis a vallás- és közoktatásügyi minisztornek az ál-
Iamvizsgabizottságok meK nem alakitására és a felvehető
hallgatók létszámának ujabb redukálására irányuló ren-
delete mig egyfelől !aJjogakadémia értéknivóját leszál-
litja, megvonva tőle a vizsgáztatási jogot, másfelől hatá-
rozott lépést jelent ,a·jogakadémia megszüntetése, mint
végső cél felé. A közgyűlés természetesen e tárgyballl is
határozni fog. Itt csak azt áíllapitom meg, hogy mind
irás ban, mind előszóbeli tanácskozásokon a kultuszmi-
niszternél, a kormány többi illetékes tényezőinél és a
kulutszminisztárium illetékes faktoramál is tobbizben is
elkővettern minden lehetőt a hivatkozott rendelkezések
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visszavonása, a jogakadémia létének biztosítása érdekében.
Habár eddigi eijárásaúmnak, a tiszai egyházkerület, mini
fenntartó minden erőfeszítésének és a többi egyházkerü-
letek egyértelmü állásfoglalásának sem lett meg eddig
a kivárrt eredménye, még mindig reménylem, hogy sike-
rül a kormányt e kérdésben más elhatározásra birnunk.
Annak belátására, hogy, bár intézkedése mindhárom
.hazai joga!mdémiára egyaránt vonatkozik, legközclebbről
egyházunk érdekeit érinti, lévéru jogakadémiánk a ma-
gyar evangélikus egyházjog tudományos miivelésének
egyetlen szinhelyev az evangélikus jogász-succrcscentia
biztositásának s egyházjogunkban jártas világi tagok
egyházi életünk számára való kitermelésénck egyetlen
intézménye.

E hármas feladatának a jogakadémia tanári kará-
nak mai összetételében 'a legjobbarr megfelel. Az a magas
szinvonalu tudományos munkásság, amelyet a tanári kar
kifejt, kell, hogy magtára vonja nemcsak egyházunk, de
az állam hivatott tényezőinek a figyelmét is. Már mult
évi jeleastésemben elismeréssel adóstam Bruckner Győzö
dékánnak a Magyar Tudományos Akadémia. levelező
tagjává történt megváilasztása alkalmából. Ma nem ma-
radhat emlitettlentil a jogakadémia Almanachja. a Mis-
kolci Jogászélet cimü folyóirat és annak Könyvtára sem
és külön is kiemelendők Hacker Ervin, Surányi-Unger
Tivadar, Schneller Károly, Sztehlo Zoltán, Szontagh Vil-
mos, Zsedényi Béla, Henszelmann Aladár tanárok tudo-
mányos irodalmi miivei, amelyek mind, együtt és kűlőn-
külön a magyar tudomány mindmegannyi gazdagodását
jelentik és méltán tarthatnak számot általános elisme-
résre és különős méltánylásra. Ennek a munkásságnak a
méltánylása segit megértetni a veszteség nagyságát, ame-
lyet egyházunk tudományos munkájára nézve a jogaka-
démia kapuinak bezárulása jelentene.

Dr. Rásó Lajos kormányfőtanácsos, egyetemes
ügyész, az egyetemes egyházfelügyelő évi jelentése után
a sérelmezett kultuszminiszteri rendelkezéesel szemben a
miskolci ev. jogakadémia ügyében az egyetemes alkot-
mány és jogügyi bizottság megbízásából a következő ha-
tározati javaslatot terjesztette elő:

"Tárgyaltatott a bányai, tiszai, dunántuli és dunáll-
inneni ev. egyházkerületek felterjesztésére a miskolei jog-
akadémiát érintő vallás- és kőzoktatásügvi miniszteri
rendeletek és rendelkezések tárgyában.

Az egyetemes kézgyűlés kimondja, hogy:
1. a, miskolci ev. jogakadémia fenntaTtása közegy-

házi és nemzeti érdek lévén, magáét'á teszi a [eiieriesetés-
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set élő egyhá.zke1'úletel; idevonatkozó határozatát, s külö-
nösen a tiszai ev. egyház7ceriiletnelv, mint fenntartó ható-
ságnak e joga7cadémia fenntartására vonatkozó elhatá-
rozását ;

2. kimondja, hogy a vaZlás- és közoktatásügyi nii-
-ndszier urnak az a rendelkeeéee, amellyel az 1920. évi
xxr. L-e-re colo hioatkozássalc miskolci eu. jogakadé-
mia hallgatóinak a létszámát ugy kivánja megállapitani,
hogy ezzel a jogalvadémiu fenntartása lehetetlenné 'í'álik,
valamint az (t reiuieűceeése, osnelujel. megtámadni ki-
vánja azt, hog!) az 1927-2 . tanéven tul az államvizs-
{ják meotariására hivatott bizottságot kiildjön ki a mis-
kolci ev. jogakadémiára, ~~ az 1790-91. évi XXVI.
t.-c.-ben lefektetett és eg!Jltázllnkal alapiörvény erejével
megillető iskolafenntartási jog meghú,sitását ereiimé-
nyezné, minélfogva elhatározza a közgyülés, hogy fel-
ter jesetést intéz a oaluis- és !;özoktaiásügiji miniszter UT-

hoz, az elsősorban emlitett 'rendelkezésének hatályon kivül
helyezése i1'ánt, ugyanily felierjesztéssel iordul a m. kir.
miniszterelnök 1dján a kornuinulioz is. S mindaddig,
mig ez CL kérdés egyház1vnk iskolafenntartási jogát é'l'-
vényrejuttató megoldáshoz jut, teljes erkölcsi erejével
támogatja a tiszai ev. egyházker'ületel a miskolci ev. jog-
akadémia fenntartását célzó kiizdelsnében; - s egyben
ennek a kérdésnek állandó figyelemmel kisérésére s eset-
leg sziikségessé válható. sürgős tárgyalások lefolytatásá-
ben. való kozremiikodése cél;iából az eg!)etemes felügyelő
ur einokiete alatt bizottsáqot kúld. ki, sannak tagjaivá
Gedtdy Henrik, Raffay Sándor, ]{api Béla és Kiss Ist-
ván püspököket, Zelenka Lajos, Bruckner Győző, Lich-
tenstein László, lI1ágócsij-Dietz Sándor, Rásó Lajos és
dr. Szelényi Aládárt 'L'álasztja meg."

Az előadó egyetemes ügyész által elóterjesztett hatá-
rozat javaslathoz elsőnenic Geduly Ilenrik a tiszai egy-
házkerület püspöke, az egyetemes egyház egyházi elnöke
szólott hozzá a kővetkezőkben :

Méltóságos és Főtisztelendő Egyetemes Közgyülés!
Ha az előadó ur által a mi fennhatóságunk 'aJatt

álló, Eperjesröl Miskolera menekíilt ev. kollégiumi jog-
akadémiánk létfenntartása céljából annyira sérelmes
miniszteri rendeletekkel szemben előterjesztett határozati
javaslatot csak nehány banális szóval akarnám támo-
gatni, nem kellene egyebet tennem, mint közgyülésünk
m. t. tagjai előtt felmUltatnom az "Uj Nemzedék" eimü
r. kath. politikai napilap azon számát, amelyben a sérel-
mezett miniszteri rendeletek 'által ugyancsak veszélyezte-
tett egri r- kath. jogakadémia tanári karának idevonat-
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kozó röpiratával foglalkozva, a szerkesztőséga közel
mult napokban messziről olvasható cimfelirattal közli,
hogy : "a kultuszminiszter rendelete törvénybe és királyi
rendeletbe ütközik" és "megsemmisiti a r. kal1:!h.egyház
iskolafenntartó jogát".

Ha egy nem 'autonóm felekezet tanári kara meg meri
ezt tenni s ki meri ezt jelenteni a szóbanforgó miniszteri
rendeletek felől, - mrvel inkább van ehez jogunk, s
mennyivel nagyobb és fájdalmasabb a kötelezettségünk
nekünk, akik az 1790-91-iki 26. Itörvénycikkben vérrel,
áldozattal szerzett s az országgyülés felekezetileg szét-
tagolt csoportjai kőzőtt létrejött, előzetes királyi jóvá-
hagyással megerősített megegyezés á]t!al örök időkre biz-
tositott iskolafenntartási jogaink veszedelmét látjuk a
sérelmezett rendeletekben.

Amikor én egyházkerületi kőzgyűlésűnkőn e tárgy-
ban a napilapokban - bár nem mindenben hiven - kő-
zőlt, kőzismert nyilatkozatomat megtettem, tettem ezt
annak a történelmi sulyu felelősség nek a lelkiismeretem-
ben való átérzésében, amellyel a hűséges, becsületes fiak
és unokák az apák és nagyapák áldozatos alkotásaával
és emlékével szemben tartoznak. Én elhiszem, sőt meg
vagyok győződve arról, hogy amikor a kultuszminiszter
ur, akinek nagyvonalu kulturprogrammja, széles, nagy
államférfini látóköre és irántunk nem egy ügyben tanu-
sirott ritka jóindulata közismert, - ezeket a sérelmes
rendeleteket kibocsátotta, ő maga ezekkel a rendeletek-
kel nem azt célozta, hogy a századok áldozatával fenn-
tartott akadémiánkra megscmmisitő halálos csapást
mérjen. De mi haszna, ha rendeletei gyakoratilag, vég-
eredményben mégis idevezetnek ?

És odavezennek még valahováll :ilIIa még, mélycn
tisztelt közgyülés, azon a Felvidéken, amelyen az elő-
deink lelkében f'ellobbonó evangéliumi áldozatkészség'
utján a felvidéki evangélikus nemesség alkotásaként év-
századok előtt az eperjesi ev. Kollégium létesült, samc-
.lvet SU1Y08 hatalmi erőszak 'I'rianon utján» élszakitott
tőlünk, a velünk együtt érző, az ezredéves vérségi és tőr-
tőnolmi és gazdasági kapcsolatolcet elfelejteni nemtudó
magyarság, németség, sőt tótság szivében élénken él a
régi hűség a régi hazához, a régi egyetemes egyházhoz,
a régi Kollégiumhoz. De mi lesz, .q.a, ezeknek a sóvárgó,
bizakodóri reménykedő lelkeknek oda kell kiáltanunk ;
hiába biztok, hiába reménykedtek, - la, százados kőtelé-
kekct mi magunk sietünk széjjeltépni, - a ti gyönyö ru
Felvidéketek kulturörhelvét ós fellegvárát, az ősi eper-
Jesi (''t'. J{ olléqiicmot többé viszont nem látjátok, theol.
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akadémiánk elpusztult, jogi akadémiánk tartó gyökereire
pedig most vetjük reá a fejsze írtó csapásait, hogy így
gyülölködő &s titeket elnyomás alatt tartó ellenségeink
'Számára tádcán vigyük a soha nem remélt, könnyü dia-
dalt: ismét kevesebb eggyel a felvidéki magyarság fenn-
tartó oszlopai közül!

Nem! Én azt hiszem, ezt a kétségbeesést felajzó
fájdalmat okoznunk elszakasztott véreink szivében sehogy
sem szabad, - ehez a számunkra véresen szomoru diJaI-
dalhoz elszakasztott véreinket elnyomó ellenségeinket
hozzá segiteni egyetlen magyal' egyházi vagy világi tes-
tületnek, egyetlen becsületes magyal' embernek sem
szabad. A százados traditio, iskolaalapitó atyáink áldott
emléke irániti tiszteletünk, a magyal' alkotmánybam. az
egész hazai protestantizmus számára biztositott főiskola
fenntartási joghoz vailó köteles ragaszkodásunk az evan-
géliumi becsületre, felelősségre és lelkiismeretre nehezedő
sulya parancsolóan követeli: vérrel és áldozattal kivivott
jogainfoból mit se engedjük s evégre fogadjuk el egy
értelemmel a felolvasott határozati javaslatot.

Zsigrnondy Jenő ev. bányakeríileti felügyelő és felső-
házi t'ag a kővetkező felszólalásban tárgyalta a jogaka
démia ügyét:

Mélyen tisztelt Egyetemes Közgyülés!
A tiszai egyházkerület méltóságos püspöke behatóami

mutatott rá azokra a körűlményekre, amelyek a kibo-
csájtott miniszteri rendeletek folytána. miskolci jogaka-
démia léitét a legalaposabban veszélyeztetik. Minthogy
a vallás- és kőzoktatásügyi miniszternek első és legfőbb
feladata, hogy a kulturális intézetek fennállását és fej-
lődését necsak 1]Ieakadályozza, hanem éppen ellenkezőleg,
saját hartJáskörében is előmozditsa, teljesen érthetetlen
előttem, hogy az ő részéről ily végzetes rendeletek bo-
csájtassanak ki. Annál kevésbbé értem, mert a miskolei
ev. jogakadémia ellen nem lehet panaszként felhozna,
mintha nem állania a kor szinvonalán, sőt ellenkezőleg,
tapasztalaltból is tudom, hogy tanári testülete mfagysi
keru tevékenységet fejt ki a jog és tudomány terén és
igy teljesen indokolatlan az akadémia létét lehetetlenné
tenni, vagy csak veszélyeztetni is. Meg vagyok róla győ-
ződve, hogy ha az ev. jogakadémia érdekében kellő suly-
lyal és nyomatékkal rá lesz mutatva akibocsájtott ren-
delet eknek teljes tar'thatatlanságára, ugy az ev. jogaka-
démia fenntartása és további fejlődése elérhető lesz- Ez
indokokból hozzájárulok ezen kérdésben előterjesztett
határozati javaslathoz és csak azt kérem, hogy la mini sz-
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terhez intézendő felterjesztésben t.iltakozásunknak a leg-
határozottabb formában kifejezés adassék.

Utána Kap: Béla a dunántúli ev. egyházkerület
püspöke szélott a; határozati javaslathoz a kővetkező be
szédben:

Mélyen tisztelt Egyetemes Közgyülés!

Figyelve az egyetemes közgyülés megnyilatkozott
hangulatát, mellyel a miskolci jogakadémia ügyének
tárgyalását kiséri, nem lehet kétségem az iránt, hogya
tárgyalás minő határozathozetallal fog végződni. Ebből
a szempontból tehát teljesen feleslegesnek látszik min-
den felszólalás. Egészen bizonyos ugyanis az, hogy egye-
temes közgyülésünk egyetértő elhatározással áll mis-
kolci jogakadémiánk mellé s egyakaratu elhatározással
fogja rnegkeresrn Magyarország ezidőszerinti vallás- és
kőzoktatásügyi minissterét, hogy a jogakadémiákm vo-
natkozó rendelkezéseit tegye ujabb megfontolás tár-
gyává. Annak, hogy mégis felszólalok, a testvéri -szoli-
daritás teljességében rejlik magyarázata. Éreztetni ki-
vánom, hogy dunántuli egyházkerületünk a Miskolera
menekült eperjesi jogakadémia felé fordítja fejét és a
testvéri szeretet hűségével nyujtja feléje segitő baráti
jobbját ..

Meggyőződéssel állunk a veszélyeztetett jogakadémia
mellé. Egyházunk törvényben biztosított iskolafenntar-
tási joga érvényesült a tisztes multu eperjesi jogakadé-
mia felállitásában. Fájdalmas sérelmet kell tehát lát-
nunk abban, ha a törvény jogán létesült jogakadémiánk
Iennmaradását s eddigi keretei kőzőtt való Sletnnüködé-
sét miniszteri rendelkezések veszélyeztetik.

Ezen megállapitás mellett utalok arra, hogy jog.
akadémiánk a történelem folyamán kialakult egyhiálZunk
sajátos szellemével gazdagitott kulmrintézmény. A jogi
oktatás és jogászképzés rendszerének megállapitásánál
kűlőnbőzd szempontok érvényesülhetnek. De senki sem
vonlhartja kétségbe, hogy az egyház kebelében létesített
s az egyház szellemével és törekvéseivel áthatott, jogi
képzés egy olyan kultur-intézrnény, melynek megszünése,
avagy meggyengülése egyházi és nemzeti veszteséget
jelent.

Utalok arra is, hogy az érdekelt egyházak között
evangélikus egyházunk érezn é legfájdalmasabban jog-
akadémiájának megszűnését. Megszünhetik 3iZ egri róm.
katholikus jogakadémia, a római katholikus egyház buda-
pesti Pázmány Péter Tudomány Egyetemen, 131 pécsi
egyetem jogi fakultásán, esetleg a szegedi egyetemen is
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bőséges alkalmat nyer al jogtudomány müvel~€re, ru
jogászképzés és jogfejlődés irányitására. Semmi esetre
sem érné tehát ezt az egyházat pótolhatatlan veszteség
Némileg hasonló a református egyház helyzete. .Ha el-
veszuti is a kecskeméti jcgakadémiát, még mindig vam
eg-y biztos támasza a debreceni egyetem jogi fakultása.

Egyedül és kizárólag evangélikus egyházunk vesz-
tene a miskolci jogakadémiábari mindent. Az egyete-
mek sajátos ősszetétele kővetkeztében nem számíthatunk
a jogi fakultásokon való megfelelő képviselterésre. HJa
tehát clvesútljüik egyetlen jogakadémiánkat, akkor ez la
jogtudomány müveléséből való kikapesolódásunkat, egy-
házunknak a jogfejlődésre való befolyásának elvesztését és
a gyakorlati jogászképzés munkájából való kirnaradásun-
kat jelenti. A példák hosszu sora bizonyítja, hogya jog-
akadémiák nemcsak kiváló jogásznemzedéket neveltek, ha-
nem egyszersmind az egyetemek jogi fakultásához vezető
lépcsőfokok 'is voltak. "',

Végül utalnom kell arra, hogya, miskolci jogaka-
démia értékes és becsületes tudományos munkálkodást
folytat. Az akadémia, tanár-i karának tudományos mükö-
dése széles suzaru, produktiv és gazdag értéku, ugy,
hogy az nemcsak egy jogalcadémiának, de bármely ugye-
tem jogi fakultásának is becsületére válhatnék.

Mivel meggyözödésern ezerint la; miskolci jogaka-
démiáruak megszünése, vagy műkődésének korlátozása
egyházi és egyetemes nemzeti kulturláilis szempontból is
veszteséget jelentene, dunántuli egyházkerületünk kőz-
gyűlési határozaltának megfelelően, tisztelettel kérem az
egyetemes közgyülést, hogy az előterjesztett határozati
javaslatot elfogadja s juttassa kifejezésre azon remény-
ségét, hogy Magyarország kultuszminisztere revizió lallá
fogja venni a jogakadémiákra vonatkozó rendelkezését
s evangélikus egyhálzunk egyakaratu állásfoglalásáit; ho-

-norálva, biztositani fogja miskolci jogakadérniánk fenn-
maradását és áldott müködését.

Allásfoglalását nyilvánitotta továbbá Raftay Sán-
dor bánvakerületi ev. püspök a kővetkező szavakbam:

Igen tisztelt Egyetemes Közgyülés!

A jelenleg Miskolcon műkődő nagymultu eperjesi
jogakadémia ügyével a bányai egyházkerület idei kőz-
gyűlése is foglalkozott. Foglalkozott, bár arra senki fel
nem hivta és bár ez az intézet a bányai egyházkerülettel
sem történelmi, sem területi, sem jogi vonatkozásbam
nem áll. l\Tégis foglalkozott vele azért, rnert az eperjesi
jogakadémia ügye mai formájában már tulnőtt a saját
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illetékes kerülete határadu és mindnyájunk lelkét ter-
helő egyetemes űggyé vált.

Nagyon sok és nyoruósnál-nyornósabb szempontot
felsorolhatmé:k annak igazolására, hogy az eperjesi ősi
Kollégium jogakadémiájának léte vagv nemléte ma
sokkalta fontosabb egyetemes egyházunkra nézve, mint
a multbam bármikor is volt. A bányai egyházkerület köz-
gyülésén azonban nemcsak érvek hamgzottak el az egye-
temes egyház ezen egyetlen f'őiskolájámak a megtartása
mellett, hanem elhangzott az álmélkodó megütközés
szava is ama mód felett, mellyel az egyházunk jogait és
érdekeit hivatalból védelmezni kőteles állami haltóság
ez ősi tisztes intézetünk élete ellen tör. Előbb csak az
állarnsegélyt vonta meg tőle, most a saját hallgatóiból
csörgedező életforrást akarja elzárni és a vizsgáztatás
jogának elvonásával világ csúfjára ez intézettel együtt
egész kulturánkat is köznevetség tárgyliwá tenni is k€W;,
csakhogy a célját elérje. Mi jól tudjuk, hogy négy egye-
tem és három jogakadémia errnek a megcsonkitott or-
szágnak nagyon sok. De azt is tudjuk, hogy ezen a téren
lemondással mindenki kőnnyebben hozhat áldozatot,
mint épperr la:mi egyházunk Nemcsak azért, ment ez az
egyetlen főiskolánk, hanem különösen azért, mert ez 00
egyetlen főiskola, mely a mi jogtudósainknak elhelyezke-
dést és a teljes kiképzödésre lehetőséget ád. A két másik
nagy történelmi keresztyén egyház, ha megszünteti is
jogakadémiáit, még mindig rendelkezik állami egyete-
mekkel, melyeken jogfmdósai tanszékekhez juthatnak,
nekünk azonban laz eperjesi jogakadémiánk az egyetlen
helyünk. melyen egyházunk ama gyermekeit, akiket az
Isten által beléjük oltott hajlandóság és képesség a jog-
tudomány szakszerű müvelésére késztet, megfelelő, helyre
és él€;tutba állithassunk. Nekünk amisikoici jogakadé-
miára nem a temulók, hanem a tanárok miatt van szük-
ségűnk.

A báa1yai egyházkerületet azonban a miskolci - jog-
akadémia védelmére még ennél is fontosabb szempont
kényszeritette. Magyarország kultuszminiszterének a mis-
kolci jogakadémi» visszafejlesztésére és megszüntetésére
célzó törekvése egyházunk törvényekben biztosított ama
jogáIt teszi kérdésessé, sőt értéktelenmé, amelyről lemon-
danunk semmiképpen nem szabad. Egyházunk joga,
hogy bármilyen foku tanintézetet állíthat és fenntart-
hat. Erről a jogról lemondani nemcsak egyházunk, ha-
nem az állam ellen való bün volna. Mert ne felejtse el
az állam korrnánya nemcsak azt a régi multat, melynek
folyamán évszázadok óta egyházunk is a magyar kul-
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tura egyik le.gmegbizhatóbb melegágya volt, hanem jus-
son: eszébe a nemrégi mult is, melyben az egyházak vol-
tak a megsemmisitéssel fenyegetett állam legbiztosabb
védelmezői. Mi a történelmileg is igazolt nemzetépítő
hivatásról nem mondhatunk, sem a hivatásunk teljesité-
sének lehetöségét egyeJt[en főiskolál1król való lemondás-
sal el nem ejthetjűk.

De van még egy szempomt, amely mindon eddiginél
is komolyabb, Féld, hogy a mai protestáns-ellenes világ-
ban, mikor a felekezeti egyoldaluságtól még a miniszté-
rium sem tudja mag,árt; mentesiteni, a miskolci jogaka-
démia megszűntetése csak az első lépés ktúhLj'áVis birtok-
állománY1mk meggy.öngitésére. Az első sikeres kisérlet
után ki tudja melyik téren és milyen arányokban törté-
nik a második. Ha ma egy látszólag kőnnyen nélkülöz-
hető intézetet engedünk . elesni, Jci tudja, nem lesz-e
majd hamaro; an komoly megsiratni valónk, Én elvi
okokból is, dc a kisérlet végzetesen veszedelmes és kővet-
kezmőnyeibcn teljesen kiszámithatatlan volta miatt is a
bányai egyházkerület nevében óvást emelek I8'Z eperjesi
jogakadémia :feLaldá'a ellen s autonómiánk és kulturális
birtokállományunk megvédelmezőse érdekében az egyete-
mes kőzgyűlést a leghatározottabb tiltakozásra kérem.

K iss István dunáninneni ev. egyházkerületi püspök
is csatlakozik következő beszédében az előadói javas-
Iathoz :

A régi eperjesi, most miskolei jogakadémia kérdése
alZ eddigi f'elszólalások által ki van ugyan meritve s ha
mégis hozzá szólok ehhez a kérdéshez, teszem azt csupán
azért, hogy a dunámirmeni egyházkerület állásfoglalása
is kifejezésre jusson ennek a kérdésnek a tárgyalásánál.

Én a kultuszminiszter urnak nagyvonalu kultur-
politikájáért, rendeleteinek s törvényjavaslatainak egy
egész sorozutáért a legnagyobb elismeréssel adózom, Ép-
pen ezért nagyorn sajnálom, hogy azzal a rendeletével,
amellyel magyarországi ev. egyházunk egyetlen, a tisaai
kerülethez tartozó eperjesi, évszázados, most miskolei
jogakadérniámk megsemmisitését tervebe vette .. , nem-
csak nem 6rtheJtek egyet, hanem azt a leghevesebben
elleneznem is kell. Mert a megsemmisitéssel egy-
értelmű az az intézkedése, hogy felvehető hallgatőinak
számát harmadára leszállitotta s megvonta az akadémiá-
tól a jog- és államtudornányi vizsgáztatási s ezzel a nyil-
vánossági jogát.

Ha a római kaitholikusok sem veszik szivesen eeri
jogakadémiájuk tervbe vett beszüntetését, pedig a 4 n:gy
egyetem közül leg~llálbb L<;kettőt mondhatnak a maguké-
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nak, a reformátusok is haragszanak kecskeméti jogaka-
démiájuk szándékolt leépitéseért, holott ott vaminekik a
debreceni egyetemük; de mit szóljunk mi evangélikusok,
akik, ha elveszítjük ezidőszerirrti egyetlen jogakadémián-
kat s más főiskolára nem mutathatunk rá, mint a ma-
gunkéra, nemcsak egy jogakadémiát vesztünk, de elvesz-
tettük la valóságban az 1791. évi 26-ik törvénycikkben
biztositott azon jogunkat is, hogy nemcsak alsóbb, hanern
legfelsöbb foku iskolákat is tanthatunk fenn.

Éppen ezért az előadó ur -azon javaslatához, hogy
intézzünk tiszteletteljes felterjesztést ugy a kultusz-
miniszter urhoz, valamint a magyar királyi kormányhoz
is, egyetlen jogakadémiánk sértetlen' fennmaradása tár-
gyában ·a magarn részéről is esamlakozom s hiszem, hogy
a kultusaminiszter ur nagy bölcsesége az ügy ezen stá-
diumában is meg fogja találni azt az utat és módot,
amelyen haladva lehetségessé válik, hogy szegény evan-
gélikus egyházunkat, - amely érdekeit a múlihan is -
mindig ősszhangzatba tudta hozni a nemzeti nagy érde-
keivel s amelyet a legutóbbi nemzeti lmotasztrófa is az
összes felekezetek kőeőtt a legérzékenyebben sujtott -
ujabb s folyton fokozódó jogsérelem ne érje!

A négy püspök felszólalását kővette Krayzell Mik-
lós kir. tvszki tanáeselnők, egyházkerületi törvényszéki
biró tiltakozása a kővétkezőkhen :

Méltóságos és főtisztelendő Egyetemes Közgyülés!

A jelenleg Miskolcon müködő s az ellen ég által el-
üldözött ősi eperjesi jogakadémia érdekében előterjesz-
tett határozati javaslatot elfogadom.

Mindenben csatlakozom az ekíttem felszólalt négy
püspök ur elóterjesztéséhez, s a magam részéről csak egy
oly körü1ményre kivánok rámutatni, amelyről eddig em-
lités nem történt.

Az eperjesi jogakadémia Illem csupán egyik tűz-
helye a magyaé tudományosságnak, hanem egyuttal
egyik n.emzeti hősünknek, ·a'z 1849 október 6-án Aradon
vértanuhalált halt Dessewffy Aristid 48-as honvéd tábor-
noknak hősi emléke.

Ez az evangélikus vallásu vitéz tábornok, jelenleg
jeltelen sirban nyugszik a margonyai családi sirboltiban ;
emJékét azonbari Sáros vármegye törvényhatósága emlék-
szoborral kivánta megörökíteni.

A gyüjtés megindult, Sáros vármegy« lelkes kőzőn-
sége csakhamar teJcirnltélyes összeget adott: össze a vér-
tanu cm 1ékszobrára,
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Ezt azonban az akkori idők politikai viszonyai miatt
:felá.Il:itani nem lehetett.

Minthogy ,3iZ akkori politika csupán a látható em-
lékoszlop felállitása elé állitott gátat, a szeborbizottság
ércnél maradandóbb, de láthatatlan emléket emelt a vér-
tanunak.

A szeborra összegyült összeget átadta az akkor in-
séget szenvedő eperjesi jogakadémiának, rnely ezen ösz-
szégből egy, ma is fennálló tanszóket szervezett, mely ma
is Dessewffy Arisztid vértanu nevét viseli-

Minthogy csak annak a Inemzetnek van jovoje és
feltámadása, amelyik saját nagyjait megbecsüli és tisz-
telni képes, - az a nemzet pedig elpusztul, amelyik Itnr-
ténelrni mult jának emlékeit önkezével rombolja el;

ennélfog-va a leghatározottabban tiltakoznom kell
az eperjesi jogakadémia megsemmisitését célzó kormány-
zati intézkedés ellen,

mert milyen jogon kérhetjük akkor számon az utód-
államokban terjeszkedő' ellenségeinktől kulturális és
műemlékeinknek barbár pusztítását,

ha saját kultuszkormányunk dönti le a szabadság-
harc egyik vértanujának emlékoszlopát.

Dúseik Lajos tiszai ev. egyházkerületi főjegyző és
miskolci ev. lelkész felszólalásában csatlakozik az elő-
adói javaslathoz és nézetének a következő szavakban ad
kifejezést; :

Az előadói javaslatot nagy lelkesedéssel elfogadom,
annyival inkább, mert hol van az megirva, hogy az állás-
hoz diplomája alapján nem jutó intellektuel kártéritési
joggal rendelkezzék az állammal szemben, mint amely
megengedte, hogy tudós lehessen. A numerus clausus
törvény egy esetben állhat meg, ha az állam minden
egyetemi diploma aláirja: "Én pedig holtodig eltar-
tadak. " De kőtelezettség nélkül leereszteni a sorompót
azok előtt, akiknek érettségi bizonyítványára az a maga
képviselője által ráiratta : "Egyetemi tanulmányokra
éretrmek nyilvánítja" , se nem igazságos, se nem okos', se
nem célravezető és következetes.

Mit segédkezik a kormánya diadalmas, a gyönyörü,
<lJ magát korrnányzó életnél? Az halad a maga utján és
fejlődik örök törvényszerüsége alapján. Ha tultermelés
van egy-egy pályán, az magától levezetődik. Aki a sza-
bad pályaválasztás leheWségét veszi el az életbelépő ifju-
ságtól, az rettentő felelősséget vállal magára. Az a nem-
zet, amely a tudománytól fél, a halállal és sötétséggel
barátkozik. Szabadság és béke költözzék be a tudomány
csarnokaiba. A tudomány ami fegyverünk, mindent el-
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vehetnek ellenségeink, dc tudósainh hirnevét. világra
szóló vivmányait, kutatásai eredményét és az ő nyomdo-
kain haladó fiaink lelkesültségét nem vehetik el tőlünk.
Világosságot é' szabadságot a szellemnek, a kűlső bilin"'
eseink majd leperegnek rólunk.

Épen ezért a magam részéről a numerus clausus tör"
vénynek nemcsak ujabb megszoritása ellen tiltakozom,
hanem teljes eltörlését ajánlom.

Kaas Albert báró kifogásolja, hogy ily fontos egy-
házi kérdés tárgyalásakor távol van a prot. sajtóiroda
képviselője és mivel az egyházon kivül állókat kell igaz-
ságunkról meggyőznünk, kivánatosnak tartja, hogy gon
doskodás történjen arról, hogy a közvéleménv az itt el-
hangzott fclszólalásokról hiven és kimeritőcn tájékoz-
tassék.

A felszólalásole sorát a tiszai ágo hitv, ev, egyház-
kerület felügyelőjének, Zelenka La.jos kir. itélőtáblai
tanácselnöknek következő felszólalása zárta be:

Főtisztelendő Egyetemes Közgyülés!

"A sérelrnes valláso és közoktatásügyi miniszteri ren-
deletek által, - ősi Kollégiumának át és megmentett
jogakadémiája révén - elsősorban érdekelt rtiszai egy-
házkerületünk közgyülése, egyhangulag hozott határoza-
tával helybehagyva az egyházkerület elnökségének az
'egyház autonóm jogai megvédésére irányult intézkedé-
seit, eg:"ben állást foglaít a vnllás- és kézoktatásügyi
miniszter urnak tulajdonképen a magyar protestáns egy-
házaknak az 1791 :XXVI. törvénycikkben biztositott min-
den nemü főiskolák felállitására és fenntarthatására irá-
nvuló jogait csorbitó törekvései ellen.

Ebben a kérdésben a tiszai egyházkerület minden té-
nyezője legjobb tudása, tehetsége és lelkiismerete szerint
megtette 'a kőtelességét. Elnőktársarnmail : egyházkerüle-
tünk nagyérdemü püspökével pedig egyúttal hazafiui
kőtelességünkct is teljesitettük. mind e mai napig még
abban az irányban is közremüködve, hogy a kormányzati
'tekintély csorbát ne szenvedjen s a kőzre ugyancsak
mérhetetlenül káros kulturhare elkerültessék.

Ezévt a kérdésnek jelen egyetemes gyűlési tlárgyalá-
sánál nem kivánt arn felszólalni.

Most azonban, a történelmi idők komoly méltóságá-
val egyuttal megfelelő határozottságával elhangzott fel-
szélalások folytán, az ügy letárgya1ása után, mint a
tiszai egyházkerület felügyelője kedves ketelességet tel-
jesitek, midőn a kérdéshez a tiszai egyházkerület állás-
pontját megerősítő jogügvi bizottsági javaslata egyér-
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telmü támogatásával hozzászólott e.gyházkerületi fel-
ügyelő és négy püspök urnak s a felszólalásokat helyes-
léssei kisént kőzgyűlési tag uraknak, egyházkerületem
közönsége nevében is benső igaz örömömnek adva kifeje-
zést mind a négy egyházkerület felfogásának és állás-
pontjának egyértelmüsége fölött, egvuttal azért a sok
jóskaratért és elősmerésért, melyet felszólalásaik kőzben
jogakadémiánk, ifletve ennek minden tekintetben helyt-
álló derék tanári karával szemben méltóztattak nyilvá-
nitani, hálás köszönetünket tolmácsoljam.

Érzelmeimnek ilykép kifejezést adva, egyúttal le-
gyen szabad az egyházkerületünk ékestollú és szavu
egyházi főjegyzője imént hallatott felszólalásának ama
részére reflektálnom, mely a "numerus elaususv-ról in-
tézkedő tőrvénv eltörlése mellett való állásfoglalásra
hívja fel az egyetemes közgyülést. - Ana, kérem nagy-
tiszteletti barátomat, tekintsen el ennek a kérdésnek az
egyetemes gyűlés által történő tárgyalásától, s evégből
vonja vissza inditvánvát. - Duszil: Lajos: Sajnálom,
nem tehetem. - Kérem, haladjunk apáinknak minden
időben jól bevált nyomdokain és ne vonjuk be a kérdés
elintézési körébe a napi politikát, mely tudvalevően el-
lentéteket támaszt. és csak arra volna alkalmas, hogy
kőzcgyházunknak a legvitálisabb tanügyi érdekeit sértő
miniszteri rendeletekkel szemben elfoglalt törvényes
álláspontját és ennek kijelentése sulyát gyöngitse.

Nehéz időket élünk, igazaink védelmében minden
gyengitő momentnmot félretéve, együttes erővel résen
kell lennünk

.Az egyetemes gyűlés állásfoglalásának és meleg el-
ősmerésének egységessége erőt ád hazafíui és egyházi, -
esküvel elvállalt kötelcsségeinknek további teljesítéséhez.

Ig'}' remélhetjük csupán, erőink ősszefogásának ered-
ménveképen : a nemzeti és egyházi leg-főbb óhajunk: ha-
zánk ezeréves történelmi határai és ezzel az a percben
bizonyára velünk együtt érező elszakitott hittestvéreink
belátható időn belül vató visszanyerésének biztos be-
következését. c c

* * .•.
A magyarhoni ev. egyetemes egyház egységes állás-

foglalása és az emelkedett hangulat méltó volt a veszé-
lyeztetett főiskola nagy mult jához, me ly Alma Mátere
volt Thököly Imrének és Kossuth Lajosnak és amelynek
professzorai kőzűl Pankratius Mihály, Vécsey Tamás,
Bcrzoviczy Albert, Raffay Ferenc, Réz Mihály stb. tudo-
mánvpclitikán k oszlopa ivá lettek.
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Az elnöklő egyházi és iskolafelügyelő nagy taps-
vihar és éljenzás között kijelentette, hogy , az .. el~~~ói
javaslatot a magyarhoni ev. egyetemcs egyház ~ozgYU,lese
nagy lelkesedéssel egyhangulag tette magaeva e határo-
zattá emelte.

2. Miskolc thjí, város közőnsége
állásfoglalása.

Miskolc thjf. város is, amennyiben a jogakadémia
a városra nézve márhetetlen kultur- é gazdasági előnyt
jelent, állást foglalt a jogakadémia fenntartása érde~é-
ben s ezen :áUásfo.glalásának az 1927 szepternher 29-en
tartott törvényhatósági bizottság- kőzgyülésén adott ki-
fejezést.

Agyülésen Hodobay Sándor dr. Miskolc thjrvá.ros
polgármestere szólalt fel először ebben a tárgyban. Össze-
hasonlitva Miskolc kulturtörekvéseit Pécs, Szeged és
Debrecen kulturtőrekvéseivel a következőket mondotta:
"Mig ezeknek a városoknak a kultuszminiszter nyult a
hónuk alá, addig mi elrnondhatjuk, hogy mimdent tiss-
tán magunk szereztiink és magunk orejéből alkottunk."

Előadja továbbá, hogya kultuszminiszter nem fogjilll
ugyan a jogakadémiákat törvényileg megszüntetni, dc
azzal, hogy a hallgatók létszámát a legminimálisabbra
csökkenti, elsorvasztja azokat. "Ha nem változik meg a
kormány álláspontja, sajnos, rövid időn belül bekövet-
kezik a jogakadémiák elsorvadása. c c Inditványozza, hogy
a törvényhatóság, amennyiben a küldöttségek kőzben-
járása eredménytelen volna, irjon fel a kultuszminisz-
terhez.

Lichtenstein László felsőházi tag szóial fel először
s beszédében a miskolei jogakadémiát illetőleg megemlí-
tette, hogy :a. tanszabadságot és a szerzett jogokat csor-
bitja meg a kultuszminiszter, amikor a jogakadémiák el-
sorvasztásra törekszik. "Amennyire nem kőzőmbös ez az
egyházra, éppen annyiban érinti a város érdekeit." In-
ditványozta, hogy a városi törvényhatóság a miskolci
jogakadémia mindennemü megcsonkítása ellen t.iltakozva
már most irjon fel a kultuszminiszternek s egyszersmind
adjon sulyt a közbenjáró küldöttség kérésének.

Hodobay Sándor dr. Lichtenstein László felsőházi
tag indítványát elfogadottnak nyilvánitotta.

Miskolc thjf. város törvényhatósági bizottsági ülé-
sének határozata alapján a következö feliratot terjesz-
tette fel a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez:

- r8 -



J1lisl;oZc ih i], Vá1'OS Polgármesterétől.

37.864/ki. 1927. szám.

Nagyméltóságu
M. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztcr ur!

Miskolc thjf. város törvényhatósági bizottsága szep-
térnber hó 29-én tartott rendes havi közgyülésen elhang-
zott felszólalással kapcsolatban egyhangu lelkesedéssel
elhatározta, hogy az Eperjesről Miskolcra menekült és
itt hajlékot talált tisead ágo hitv. ev. egyházkerület jog-
akadémiájának fönntartása és további müködésének meg-
hagyá a érdekében felirattal fordul Nagyméltőságodhoz.

Városunk közönsége élénk figyelemmel kiséri Nagy-
méltóságodnak azon törekvését, amely a csonka Magyar-
országon valósággal tulprodukciót. felmutató jogászprole-
táriátus lecsökk-entése érdekében a vidéki jogakadémiák
számát lecsökkenteni kivánja, azonbari ugyanakkor, ami-
dőn Nagyméltóságodnak erre vonatkozó programmját a
magunk részéről is több irányban helyesnek és kővetkez-
ményeiben célszerűnek találjuk, rá kell mutatnunk arra
'3 körülmé.nyre, hogy a miskolci evangélikus jogakadémia
tervezett lezsugoritása és megszüntetése városunk kultu-
rális és közgazdasági életében oly nagy károkat okoz, me-
lyelmek következményeikülönösen ma, amikor Miskole
város 'csonka Magyarország északi részének végvára és ez-
zel egyidejüleg elszakadt és a magyar kulturáért vá,-
gyódó magyar testvéreinknek közelség szempontjából is
valósággal kulturközpontja lett, kiszámithatatlanok és
azzal a sulyos következménnyel jar, hogy városunk,
amelynek fejlődő és lüktető jellege nem nélkülözheti azo-
kat, az előnyöket, melyeket a jogakadémia !fL maga intéz-
ményesen felépitett tudományos felkészültségévei nyujt,
ezen intézmény hijjával korántsem bir megfelelni azok-
nak a feladatoknak. amelyeket ma a várostól és annak
közönségétöl a haladó élet megkövetel.

Az Eperjesről Miskolőra menekiilt jogakadémiának
ősi tradició it, évszázados multját és a Felvidék társa»
dalmi és közéletében mélyen beleékelt tudományos és
nemzetvédelmi ezerepét e helyen érinteni nem kivánjuk,
Nagyméltóságod előtt tudott dolog az a körülmény is,
hogy az Eperjesról Miskolera menekült evangélikus jog-
akadémia ma az egyetlen kalturkapocs az Anyaország és
III megszállott terület magyarságának jogi oktatást ki-
vánó ifjusága között. Mi a jogakadémia megszüntetése
folytán városurikra bekövetkezhető hátrányokat város-
politikai, kőzgazdasági és főleg kulturális szempontból
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kivánjuk taglalni és épen azért engedje meg Nagyméltó-
sásrod azt hozv rámutassunk azokra 'a nehéz időkre,o 'o.!
amikor az eperjesi kollégium ősi házából, ahol a Karaffa
és Bach rémuralom dacára is igaz magyar érzésben
nevelte a generációk tömegét, Miskolcra volt mcnekiilni
kénytelen, ahol mi őket szeretettel őleltük magunkhoz
és teljesitőképességünk teljes latbavetésével hajlékot' és
bőséges anyagi támogatást nyujtottunk s nyuj tunk ré-
szére, Rá kell mutatnunk arra .a körülményre, hogy
70.000 lako su városunk, amely' kulturális, kőzgazdasági
szempontból semmivel sem áll hátrább, mint akár Pécs,
akár Szeged, évtizedes törekvései daeára főiskolához
soha nem jutott. Meghiusultak annak idején a sáros-
pataki jogakadémiának Miskolera v~1I1óáthelyezésévei
kapcsolatban meginditott mozgalmak fal Selmecbányáról
menekűlni kényszerült erdészeti és bányászati főiskola
felsőbb helyről jövő igéret ek dacára Sopronba helyezte-
tett el, jóllehet környékünket előszeretettel nevezik a.z
illetékesek magyar Ruhr-vidéknek. Ily körülmények kö-
zött egész természetesnek látszik az a kőrűlmény, hogy
a város közönsége a végzet szomoru intézkedése folytán,
ugyszólvám véletlenségből főiskolahoz jutván a maga ré-
széről megtett mindent, hogyajogakadémia itt. tartóz-
kedásának alapjait megkőnnyitse, ami annyival is inkább
érdekében állott, mert a városnak három középiskolája
van s igy ez valarnint a kőrnyékbeli középiskolák anyaga
is mindig bőségesen juttatott növendékeket a jogakadé-
miára,

Városunk kőzönségc a jogakadémiának kulturális
jelentőségétl nem csupán a jogászképzés tényében látta
és érzi, hanem abban a kőrülménybcn is, hogya jog-
akadérnia tanári kara teljesen feladata magaslatán állva
beleékelődött városunk kulturális életébe, a tanári kar
tagjait nunden irodalmi és kulturális megmozdul ásunk-
ban ott látjuk. Vezetöi és irányítói szakkérdésekben a
rniskolci jogásztársadalomnak, a szabadegyetemnek kivé-
tel nélkül előadótanárai is, s igy oly nagyjelentösőgü
kulturmunkát vógcznok, amelynek a lcsorvasztása vég-
zetes kihatással lenno városunkra és főleg,.arra rru mély-
szántásu kulturális tevékenységre, amelynek kiépitésé-
ben a jogakadémia la maga szervezctével és tanári karával
oly nagy mértékben scgitségűukre van.

Nem mulaszthatjuk el felemliteni azt a kőrülmányt
sem, hogyajogakadémia a maga tanári kárával, hallga-
tóságával közgadasági életűnicnek is jelentős tényezője.
A hallgatóság százai lakás-élelmezés révén kiceészitő ré-
szét képezik városunk gazdasági életének, arnelvnek 'a,
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megszüntetése jelentős kárt okozna .azoknak, akik c eimen
gazdasági kapcsolatokat teremtettek a jogakadémiával,
illetve annak hallgatóival.

Nagyméltóságu Miniseter Ur! legutolsó sorba hagy-
tuik annak a felmlitését, amelyet elöterjesztésünk els!ő,
részében érintettűnk, t. i. az ősi tradiciókon nyugvó és
évszázados multra visszatekinthető eperjesi jogakadémiá-
nak a magyarság, a nemzetvédelem és az irredentizmus
szempontjából való rendkivüli kihatásait.

Az a, meleg testvéri kapcsolat, amely ma a Felvidék
magyarsága és csonka országunk között meg van, azzal
a tapasztalati eredménnyel is jár, hogy a Felvidék jogi
pályára készülő ifjusága kivétel nélkül az ősi eperjesi
kollégiumot, illetve annak jelenlegi miskolei hajlékát
keresi fel továbbképzés céljából.

Tapasztalataink szerint igen sok megszállott terü-
letről jött hallgatót a jogakadémia elutasitami volt kény-
elen és mert hova-tovább köztudomásuvá vlált az a kőrűl-
rnény, hogy Nagyméltóságod által a felekezeti jogakadé-
miák és kőztük az eperjesi jogakadémia is megszüntet-
tetriek, alaposan lehet tartani attól, hogy ezen ifjak, a
cseh terület föiskoláiban maradnak és a jogakadémia
megszüntetésével megszűnik az a hatalmas összekötő ka-
pocs, amely a megszállott terület tanulni vágyó ifjúsá-
gát a jogakadémiába vonzotta.

A fent fel .oroltak al.apján mély tisztelettel kérjük
Nagyméltóságodat, hogy a miskolei jogakadémia kérdé-
sében elfoglalt álláspontját ujból revizió alá venni mél-
tóztassék, komoly meggy,ő'ződésünk ugyanis arra vonat-
kozóan, hogy Nagyméltóságod a miskolci jogakadémiára
vonatkozó intézkedését az általunk felhozottak alapján
is módositani méltóztatik, módot nyujtva ezzel arra,
hogy !3iZ eperjesi ősi kollégium tovább szolgálja tradiciói-
nak megfelelően a magyar kulturát,

Nagyméltóságod iránti őszinte tisztelettel, a város
kőzőnsége nevében

Miskolc 1927 október 13-án.
lIalmay Béla s. k.

polgáemesterhelyettes.


