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A tiszai evangélikus egyházkerület 
miskolci jogakadémiájának múltja 
az eperjesi ősi Kollégium tükrében. 

A magyar szent korona egyik legdrágább kihullott gyöngy-
szeme Eperjes, mely felé fájó nostalgiával nézünk sokszor. A 
magyar városok legszebbjei közül való, de neve a magyar mult 
legsötétebb lapjaira van írva. Félszázaddal ezelőtt a tűzvész 
majdnem megsemmisítette s nevét akkor részvéttel visszhan-
gozta széles e haza, de sokkal szörnyűbb, az elemi csapásnál 
megrendítőbb megpróbáltatások tüzén ment át tíz emberöltő-
vel ezelőtt, mikor gyász és szenvedés városa lett Eperjes, me-
lyet szerencsétlen sorsa világnézetek ütközőpontjába állított. 

Eperjes sz. kir. város eredetét a XI. századra teszi. A 
város nevét egy monda magyarázza, mely Tompánál költői 
feldolgozásra is talál. Eperjes fejlődését a flandriai német te-
lepeseknek és az utóbb elnyert árumegállítói jognak köszön-
hette. 

A szellemi művelődés terén Eperjes korán kitűnt. A városi 
polgárság kezdettől fogva igen fogékony volt a műveltség befo-
gadására. Fiait már a XV. század elején külföldi (krakkói, bé-
csi) egyetemekre küldi tanulni és már 1429 óta állandóan isko-
lamestert tart a város és hogy nem egy ilyen iskolamester a 
klaszikus műveltség ismerője és terjesztője volt Eperjesen, ar-
ra egy 1529-ből fennmaradt adat utal, amely szerint az iskola-
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mester növendékei a városháza tanácstermében Plautus vígjá-
tékát adták elő és ezért jutalomban is részesültek. Hogy világi 
színdarabot adtak elő, igazolja azt, hogy az erazmita-humanis-
ta hatás már Eperjesen is érezhető volt. 

Iskolaépületet — egy régebbi roskadozó iskola pótlására 
— 1521-ben építtetett a város jelentékeny költséggel valószínű-
leg a mal Kollégium helyén, Péter nevü olasz mesterrel. Az 
emeletes, tornyos iskolában kamarák, vagyis lakófülkék vol-
tak a diákok részére s így valószínű az a feltevés, hogy ez volt 
hazánkban az első bennlakással egybekötött iskola, az első fiu-
iriternátas. 

A városi tanácsbeliek érzékét a műveltség iránt mutatja az 
a tény is, hogy a renaissance klasszikus irodalmi termékeit kéz-
iratban, vagy nyomtatásban is megszerzik; a városnak és nem 
egy jómódú polgárnak saját könyvtára van és már a XVI. szá-
zad elején könyvkereskedő is él Eperjesen. 

A művelődés ügyének, főleg pedig az iskolaügy fejlődésé-
nek hatalmas lendületet adott a reformáció, amelynek tanai 
itten nagyon korán elterjedtek, még pedig inkább annak lutheri 
irányzata. 

Eperjesen már 1531-ben alakult evangélikus egyház, isko-
lával és tanítóval. A mai Szent Miklós plébánia templom ekkor 
a némeit lutheránusoké leitt, mert a XVI. század közepe felé a 
város lakosságának többsége, a tanáccsal együtt, evangélikus 
volt. A magyar hívek 1637-ben építették maguknak a mai 
evangélikus templomot. 

Az eperjesi városi iskola 1531-ben tényleg már evangélikus 
jelleget kapott és ebből a szerény keretből fejlődött ki fokoza-
tosan az a főiskola, mely a XVII. században kollégiumi szerve-
zetet kapott és a protestánsok üldöztetése idején keményjelle-
mü, acélakaratú és hitükhöz tántoríthatatlanul ragaszkodó 
evangélikus egyéniségeket nevelt egyházunknak. Az eperjesi 
Kollégium valójában épen ezért nemcsak nemzetünknek, ha-
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nem sokat szenvedett egyházunk történetének egy tanulságos 
tükörképe1). 

Az öt sz. kir. város iskolái az 1546-iki eperjesi evangélikus 
zsinat határozatai értelmében egységes szervezetet nyertek és 
mivel a bártfai iskola tanrendszere volt valamennyi között a 
legkülönb, ezt vette át az eperjesi ev. latin iskola is. A bártfai 
tanrendszert Stockei Lénárt, a bártfai iskola rektora készítet-
te, akit nálunk méltán praeceptor Húrig ariae-nek is neveztek. 
Stockei Melanchthonnak legkedvesebb tanítványa volt és tan-
rendszere mesterének „Visitationsbüchlein"-jében kifejtett is-
kolaszervezetével nagyjában azonos. E tanrendszer a népet 
bibliaolvasásra tanította és szoktatta, sőt a biblia eredeti szö-

A Kollégium történetét megírták: Dr. Vandrák András: Az eperjo3 
ker. ág. hitv. ev. Collegium történetének vázlatos rajza Eperjes, 1867. — 
U. az megelőzőleg angol nyelven is közrebocsátotta a Kollégium történetét „A 
Short account of the College of Eperjes" címen. Pesth, 1864. 36. 1. Hörk 
József: Az eperjesi ev. ker. Collegium rövid története. Kassa, 1896. 434. 1. -(-
LI. — Legújabban a Kollégium négyszázéves évfordulójára jelent meg 
Gömöry János: Az eperjesi ev. Kollégium rövid története (1531—1931) c. ta-
nulmánya Eperjesen, 1933. 79. 1. — A jogakadémia vázlatos történetét lásd 
Dr. Horváth ödön: „Az eperjesi ág. hitv. ev jogakadémia múltja és jelene rö. 
vid vonásokban" c. füzetében, mely Kassán 1886-ban jelent meg. Sok érdekes 
a jogakadémia múltjára vonatkozó adatot találunk még az „Anyaggyűjtemény 
a Collegium szervezetének a revíziójához". Eperjes, 1910. Lásd továbbá a 
jogakadémia kiadásában megjelent „Pomarius Sámuel naplója11 c. forrásmun-
kát, melyet Frenyó Lajos adott közre. Miskolc, 1936. 58 1. — Végül lásd a 
jogakad. Arcképcsarnokában megjelent emlékfüzeteket is. A jogakadémÍ3 
történetének rövid vázlatos áttekintését lásd ,»Miskolci ev. jogakadémia" c. 
cikkemben, mely ,Jliskolc" monográfiájának keretében jelent meg Budapesten 
1925. 205—209. 11. _ Érdekes részletkérdést fejteget Zsedényi Béla dr. „Az 
eperjesi ev. Kollégium nemzetközi sorsa és jogi személyisége" c. tanulmányá-
ban, mely a Miskolci Jogászélet Könyvtárában külön is megjelent (88. sz. 
Miskolc, 1933. 37. 1.) — újabban megírta a jogászifjúság diákéletét Dr. Nóvák 
István: Az eperjes-miskolci jogászifjúság diákélete c. alapvető nagy munká-
jában. Miskolc, 1941. 524 1. 
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vegének ellenőrzése céljából felkarolta a latin, görög és héber 
nyelveket is. 

Az eperjesi ev. latin iskola a klasszikus nyelvismeretek el-
sajátítására nagy gondot fordított, mégis túlnyomóan a vallá-
sos szellem lengi át egész rendszerét. Stockei Lénárt a vallá-
sosságot tette pedagógiájának gerincévé és a nyelvtanítás csak 
eszköz volt a cél elérése érdekében. Azt mondja törvényei be-
vezetésében: „Mindent az Isten nevében kell kezdeni, különö-
sen az Isten fiainak, mert e nélkül nincs szerencse. A tanuló-
nak első gondja legyen az Isten félelme, mely a bölcseség kez-
dete. Az Istent azonban csak úgy féljük, ha igéjét eszünkben 
tartjuk és életünket a szerint irányítjuk, azért az első törvény, 
hogy naponként adjunk hálát az éjjeli oltalomért és kérjük 
segítségét a következő napra" 

Amilyen alapos volt a nyelvtanítás, olyan beható volt a 
vallásoktatás is. Nemcsak száraz hittani és kátéismereteket 
nyújtottak az eperjesi ev. latin iskolában, hanem a rektor és 
tanító fáradságot nem ismerő hitbuzgósága, a tárgyért való 
lelkesedése és lelkiismeretes munkája folytán tanításaik kitö-
rölhetetlenül bevésődtek tanítványaik lelkébe. 

Az eperjesi evangélikus latin iskola első törvényei a nürn-
bergi (1526) és wittenbergi (1533) törvények hatása alatt ál-
lanak, eklektikus természetűek és nem szolgai átvételek. A 
törvények, melyeket magasztos valláserkölcsi felfogás hat át, 
az ifjúság erkölcsi nevelésére törekszenek. Nem sorolják fel a 
büntetések és jutalmak hosszú sorát, hanem erkölcsi eszkö-
zökkel igyekeznek célt érni, hogy a jók éljenek abban a tudat-
ban, hogy nem maradnak jutalom nélkül, a rosszak pedig érez-
zék át, hogy nem valók tisztességes iskolai társaságba. 

Egész nevelési rendszerünk a reformáció hatása alatt új 
lendületet, de új fejlődési irányt is kapott. Az egyéniség kifej-
lesztését valláserkölcsi nevelés mélyítette és ez megdöntötte a 
dogmában való feltétel nélküli hitet. A wittenbergi tanrendszer 
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alapján álló bártfai-eperjesi tanrendszerek valamennyien a re-
formáció talajából fakadtak, az uniformizálásnak hadat üzen-
tek és az egyéniség erőteljesebb kiművelésével az iskolák is 
egyéni jelleget kaptak. Az eperjesi evangélikus latin iskolában 
először jutott szóhoz a német, majd a magyar nyelv és a klasz-
szikus nyelvtanítás már csak eszköz a bibliának eredeti nyel-
ven való tanulmányozásához, de többé nem cél. Az eperjesi is-
kolában uralkodó pedagógiai rendszer és módszer többé nem 
elszigetelt természdtü, hanem a reformáció hajtása és a mel-
lett, hogy rektorai tanulltságának megfelelően egyéni fejlődést 
tüntet fel, mégis felismerhető benne Melanchthon-Stöckel di-
daktikája, amely az intézménynek evangélikus jellegét min-
denekfelett biztosította. 

Az eperjesi ev. latin iskola törvényei az idők folyamán vál-
tozáson estek át, azonban a wittenbergi iskolarendszer alapvető 
jelleggel bírt és a vdllás-erkölcsi nevelés mélyítése ezentúl is 
a rektorok és tanítók főfeladata maradt. A wittenbergi kap-
csolatok fenntartását és további kiépítését lehetővé tette az a 
körülmény, hogy az eperjesi ev. latin iskola rektorai hosszú so-
ron át a wittenbergi egyetem tanítványai közül kerültek ki. 
Wittenberg, de csakhamar Németország azon egyetemi váro-
sai is, melyek befogadták a reformáció tanait, a legszorosabb 
knltúrkapcsolatban állottak az eperjesi ev. latin iskolával, mi-
vel rektorai onnan kerültek mihozzánk. Tordai-Gelei Zsig-
mond, Fabinyi Lakács é> a babérkoszorus költő Bocatius Já-
nos stb. az iskola e'ső rektorai rendszerint Wittenbergából jön-
nek Eperjesre, sőt németországi származásút is állítanak az is-
kola élére (pl. Walther Ferenc Boroszlóból és a szintén szilé-
ziai származású Carolos György stb.). Különösen nagy a Jena, 
Tübingen, Heidelberg, Erfurt, Thorn, utóbb Leipzig, Berlin és 
Greifswald egyetemein végzett eperjesi tanárok száma, akik va-
lamennyien a német kultúrkapcsolatokat mélyítették nálunk 
és ily módon nálunk az evangélikus öntudatot is erősítették. 
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Hazánk kultúrája a reformáció révén került szoros kap-
csolatba Németország kultúrgócpontjaival és pedig egyfelől az 
egyetemi városokkal, másfelől az iparoslegények kötelező ván-
dorút] a folytán a nevezetesebb ipar- és kereskedelmi gócpon-
tokkal. A német protestáns jellegű kultura terjedését megköny-
nyítette a latin és német nyelvtudás, amely városainkban, de 
különösen felvidéki városainkban általános volt. Iskoláink és 
így természetesen az eperjesi ev. latin iskola is a reformáció 
kultúrpolitikáját szolgálta, amely a latin és német nyelvtudást 
egyenesen feltételezte. A rektorok és tanárok éppen a latin és 
német nyelvet használták irodalmi és tudományos munkáik 
közrebocsátásánál és így munkáikkal nemzetközi sikert érhet-
tek el, de viszont ismertté tették az intézet hírnevét is hazánk 
határain kívül széles világban. Az eperjesi evangélikus latin is-
kola, majd főiskola és Kollégium nemzetközi viszonylatban fe-
lette értékes szolgálatot tett hazánknak, mert nincs se szere se 
száma azoknak a tudományos és változatos tartalmú munkák-
nak, amelyeket rektorai és tanárai latin és német nyelven Eper-
jesen kívül különösen még Lőcsén, Bártfán és Kassán sürün 
kiadtak. Hazánk művelődését jelentékenyen előmozdította es 
megszilárdította az eperjesi evangélikusok iskolája, amely a 
magyar bibliographiának külföldi relációban is felette értékes 
anyagot adott. 

Az eperjesi ev. latin iskola első rektorai és tanárai kivétel 
nélkül valamennyien élénk irodalmi munkásságot fejtettek ki 
latin és német nyelven és így külföldön is tetemesen öregbítet-
ték az iskola hirnevét. A város és az egyházközség büszke volt 
iskolájára, de az iskola nemének és fokozásának, illetőleg jel-
legének megállapítására nem folyt be döntően és e tekintetben 
teljesen szabad kezet biztosított a rektornak, akinek személye 
és tudománya adott annak magasabb latin iskolai színvonalat 
és jelleget. 

Az eperjesi evang. latin iskolának felemlített első rektorai 
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kivételes szakképzettségű egyének; nekik köszönhető, hogy az 
eperjesi latin iskola hírneve egyre emelkedett és már a XVI. 
században Melanchthon „schola privata"-jára emlékeztetve, 
nemcsak előkészítőül szolgált az egyetemi tanulmányokhoz, — 
Studium generale-hez, — hanem szakképzettséget is nyújtott, 
ami annál nagyobb jelentőségű, mivel sok tanuló szegénysége 
miatt nem kereshetvén fel a külföldi egyetemeket, az eperjesi 
ev. latin iskolában elsajátított széleskörű ismeretekkel vállalha-
tott és vállalt is papi, tanítói vagy más közigazgatási hivatalt. 
Eperjesen a XVI. és XVII. század első évtizedeiben sem az egy-
ház, sem a város intézményesen nem biztosították a magasabb 
tudományok előadását, hanem egyedül a rektor személye és 
azért mindig körültekintők voltak a pártfogóság tagjai a rektor 
személyének kiválasztásában és szerencsés kézzel tényleg min-
dig olyan tudós férfit állítottak iskolájuk élére, aki a teológiai 
tárgyakat, egyes bölcsészeti disciplinákat, sőt idők folyamán jo-
gi ismereteket is előadott. Horváth András rektorsága ideje 
alatt (1655—1662) az eperjesi „illustre vagy celeberrimum 
Gymnasium" már líceummá alakult át, amelyben a magasabn 
tudományok, nevezetesen theológiai, bölcsészeti és jogi ismere-
tek már rendszeresen előadattak és így a tanintézet főiskolai 
jellege kifejlődő félben volt. Horváth András még nyomdát is 
létesített, hogy a liceum tanárainak irodalmi müvei könnyeb-
ben kinyomathatok legyenek. Az eperjesi ősi ev liceum ezen 
időtől kezdve a tudományok terén netnzetközi összekötő szerv-
vé vált és a mindenkori nyugateurópai eszmeáramlatokat befo-
gadta, de a hazai viszonyoknak megfelelően át is alakíltotta. 

Az eperjesiek most már készségesen áldoznak iskolájukért, 
amely a fejlődésnek új stádiumába jutott és főiskolává kezd 
átalakulni. Az újjá szervezendő iskola élére Commenius Amost 
akarják állítani, aki szeniléleti oktatásának új »tanrendszerével 
úttörői pedagógiai munkásságot fejtett ki a ref. Kollégiumban 
Sárospatakon, I. Rákóczi György özvegyének, Lórántffy Zsu-
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zsánnának pártfogása mellett. Az eperjesiek értékelni tudják 
Commenius pedagógiáját és meghívják az iskolájuk élére, de ő 
kitért a megtisztelő meghívás elől. Ennek oka egyrészt az volt. 
hogy Commenius a kálvinista hitet vallotta, másrészjt a Habs-
burg-ház kérlelhetetlen ellensége volt, Eperjes pedig ekkor 
még nem fordult határozottsággal a Habsburg-ház ellen. 

Az eperjesi líceumban azonban bevezették Commenius tan-
könyveit és tanrendszere valóságos lázba ejtette a tanárokat, 
tanulókat, sőt a város művelt polgárait is. Eperjes egyébként is 
ekkor állott fejlődésének tetőpontján. Virágzó ipara és élénk 
kereskedelme jómódot biztosítottak a város polgárainak, akik 
az árumegállító joggal járó összes kiváltságok birtokában meg-
gazdagodnak. Az eperjesi iparcikkek nagy kelendőségnek ör-
vendtek az egész országban. A jólét kifejlesztette a kulturérzé-
ket és szebbnél szebb felsőmagyarországi renaissance ízlésben 
készült épületek igazolják az akkori eperjesi polgárok müérzé-
két és műveltségét A városi polgárság élén állott a humanista 
műveltségű városi főbíró, Weber János, aki neves író volt » 
akinek a bécsi udvarban, házassága révén, jó összeköttetései 
is voltak. Vele közölte először Bayer János, az eperjesi liceum 
akkori rektora azon eszméjét, hogy Eperjesen egy felsőfokú 
iskolát, Kollégiumot, akadémiát kellene felállítani, amelyben 
rendszeresen theológiai, filozófiai és jogi tudományok is elő-
adassanak a különben is nagy számban odasereglő tanulóifjú-
ságnak és ennek a tervnek a megvalósítására a város főterén 
egy hatalmas épületet kell emelni. Bayer tervét tudta Schnei-
der (Sartorius) János is, aki Eperjes sz. kir. város első papja 
és egyúttal esperes is volt Az eszmét Weber és Schneider nagy 
lelkesedéssel karolták fel és a széles látókörű főbíró a Kollé-
giumban a már kibontakozó ellenreformációval szemben az 
evangélikus hit egyik legerősebb mentsvárát óhajtotta kiépí-
teni. 

A mozgalom egyre szélesebb keretet ölt és mivel ilyen ter-
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mészetü evangélikus főiskola felállítása Felsőmagyarországra, 
sőt az egész országra életszükséglet volt, csakhamar az öt sz. 
kir. város, a XIII. szepesi város, Sárosmegye és a szomszédos 
vármegyék, továbbá a felsőmagyarországi evangélikus rendek 
sok megértéssel fogadják a gondolatot és áldozatos készséggé* 
lehetővé teszik egy hatalmas épület felépíttését és a főiskola 
fenntartását. Az egyház legjobb védelmezőjének tart ják a jól • 
megszervezett főiskolát, amely a szellemi erőket öszegyüjti és 
az ifjúság kezébe adja a védekezés leghathatósabb fegyvereit. 
Az egész Felvidék protestánsai megmozdultak és a kibocsátott 
emlékirat lelkes visszhangra talált, mert nyíltan hirdette, hogy 
„akadémiát kívánnak felállítani, akadémiai, egyetemi zaj és 
nagyobb költség nélkülhogy az evangélikus hitnek védőbás» 
tyája lehessen. 

Az eperjesi főiskola felállításának ügye már 1665-ben az 
egész Felvidék protestánsainak szívügyévé lett, mert a felállí-
tandó Kollégiumban látták ők az ellenreformáció meghiusító-
ját és a Szepességen felállított podolini piarista és a szepes-
helyi jezsuila Kollégiumnak ellensúlyozóját. 

Az eperjesi evang. Kollegium felállítása többé nem lokális 
kérdés, hanem egyenesen Felsőmagyarország protestantizmu-
sának létkérdése. Ennek tudatában foglalkoznak 1665-ben no-
vember hó 18-án Kassán e kérdéssel a felsőmagyarországi 
evangélikus rendek és gyűlésükön, amelyen a felsőmagyaror-
szági bányavárosok és a XIII. szepesi város képviselői is részt 
vesznek, már annyira biztosra veszik a főiskola felállítását, 
hogy megszervezték annak pártfogóságát (patronaitus) is. 

A Kollegium egyetemes protestáns jelentőségét értékelték 
a reformátusok, akik ugyanakkor és szintén Kassán tartott 
gyűlésükön a leghathatósabban biztosították közreműködé-
süket az eperjesi evangélikus Kollegium felállításánál. 

Nagy lendülettel indult meg a gyűjtés, hogy a főiskola 
nagyszabású épületének a költségei előteremtessenek. A sopro-
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ni muzsáji Wittnyédi István, — aki már az eperjesi ev. Kolle-
gium országos jelentőségét mérlegeli, — egymaga 6.000 forin-
tot, a Keczer-család pedig 10.000 forintot ajánlott fel az épü-
let költségeire és rövidesen, egy éven belül 50.000 frt. állott 
rendelkezésre. Ez a nagyszerű eredmény mutatja, hogy az 
akkori protestánsok mennyire szívükön viselték a Kollegium 
ügyét, hogy ily áldozatkészséget tanúsítottak. Mindenki érez-
te és tudta, hogy az eperjesi Kollegium jelenti a felvidéki pro-
testantizmusnak megmaradását. Maga a város felajánlotta az 
építendő nagy intézménynek (Certum Collegium Scholasti-
cam) a főtér legszebb helyét, továbbá egy nemesi birtokot s 
azonfelül a luzsánkai részbirtokot is odaajándékozta e célra. 
Megállapították a Kollégium hármas célját is, hogy legyen ez 
a Kollégium: „A mindenható Isten tiszteletének temploma, az 
igaz tudományok univerzitása és a hazaszeretet bevehetetlen 
vára örök időkön át." A Kollégium célkitűzése valóban a leg-
nemesebb volt és a fentebbiekben páratlanul klasszikus for-
mulázást nyert. 

A Kollégium alapkövét 1666 április hó 6-án ünnepélyesen 
elhelyezték, de csakhamar betiltotta I. Lipót király az építke-
zést, mivel főiskolát királyi engedély nélkül építeni tilos volt. 
A felsőmagyarországi evangélikus rendek és Eperjes sz. kir. 
város csak kemény harcok után folytathatták az építkezést, 
hivatkozván arra, hogy nem akadémiát, hanem csak teljesebb 
gimnáziumot kívánnak építeni. A Kollégium, Felsőmagyaror-
szág protestantizmusának és a magyar nemzeti törekvéseknek 
a végvára, 1667 április hó 16-án elkészült és átadták nemes 
rendeltetésének. Az egész Kollégium tíz évfolyamból állott, 
amelyben a 7-ik évfolyam a logikusoké, a 8-ik a gyakorlati 
bölcsészeké, a 9-ik a fizikusok és metafizikusoké és a 10-ik a 
hittan hallgatóié volt. Némi jogpolitikai ismereteket a 9-ik év-
folyamban adtak leő. Sturm pedagógiai rendszerének hatása 
érezhető a Kollégium tanrendszerében is, de annyiban látunk 
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bizonyos eltérést, hogy a latin nyelv müvelése mellett megje-
lenik a magyar nyelv tanítása is, mivel a II. osztály tanítójának 
tiszta Született magyarnak kellett lennie, hogy a magyar kiej-
tést és nyelvet kora ifjúságukban helyesen tanulják meg az 
ifjak; a gramatisták tanítójának is magyarnak kellett lennie. 

A Kollégium külkormányzata és belszervezete is rende-
zést nyert. A nemesek és a város polgáraiból választott fel-
ügyelők viszik a Kollégium külkormányzatát sok felelősséggel 
és nagy gonddal. Eljárásukról a felsőmagyarországi ev. ren-
deknek és pártfogóknak évenként elszámolni tartoznak. 

A Kollégium belszervezetében is visszatükröződik hazai 
evang. nevelésünk egész rendszere. A Kollégium élén áll a fő-
igazgató, aki felügyeletet gyakorol tanár és tanuló felett. Alatta 
áll a rektor, aki szorgalmasan látogatja az egyes osztályokai 
és a tanárokat szükség esetén komolyan figyelmezteti köteles-
ségeik teljesítésére. Vannak továbbá nevelési jelügyelök 
(paedagogiarchae), kik a főigazgatóval való előzetes megbeszé-
lés útján a tanulók mellé magánnevélőket állítanak, akiké: 
nagyobb mulasztásaik esetén el is mozdíthattak; ők a magáli-
nevelők és magántanulók ellenőrzői. 

A tanulókat a főigazgató veszi fel és beíratja az anyakönyv-
be; akik más iskoláról jönnek, kötelesek távozási bizonyít-
ványt magukkal hozni. 

Az istentiszteletet, prédikációt, az imádságokat senki se 
hanyagolja el; vasárnap mindenki köteles mind a délelőtti, 
mind a délutáni istentiszteleten nyelvismeretéhez képest a ne-
met, vagy a magyar, vagy a tót templomban ájtatosan részi 
venni. „A munkát, a lélek eledelét és fűszerét szeressék, a he-
nyélést, az ördög párnáját, mely rosszabb a kutyánál és kígyó-
nál, kerüljék", — mondják találóan az 1667-iki iskolai törvé-
nyek, amelyek feltűnő részletességgel tárgyalják a tanulmányi 
rendet, az alkalmazandó pedagógiai módszert, a tantárgyakat, 
a vizsgálatok rendjét és idejét és felsorolják a használandó 
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tankönyveket is, úgy, hogy a Kollégium összes évfolyamainaK 
tanulmányi rendjéit minden irányban megismerhetjük. 

Helyünk nem engedi meg, hogy az eperjesi Kollégium bel-
szervezeítét, tanulmányi és fegyelmi rendjét e törvények alap-
ján kissé behatóbban ismertessük. A magyar és német nyelv 
felkarolásán kívül az évfolyamok tagolása és a tantárgyak fel-
osztása tekintetében Sturm strassburgi paedagógiai rendszere 
érvényesült, éppen úgy, mint Pozsonyban, csak annál tökéle-
tesebben, mert míg Pozsonyban három, addig Eperjesen hat 
rendes tanár és négy praeceptor működött a Kollégiumban és 
ezek felett állott Pomarius Sámuel, akit Magdeburgból hívtak 
meg a Kollégium élére főigazgatónak, mint a theologia nagy-
képzettségü tudorát. A Kollégium 1667/68. tanévét megnyitó 
beszédében Pomarius Sámuel a városi hatóságoknak az iskola 
körüli teendőiről értekezett. E beszéd Bártfán 1668-ban nyom-
tatásban is megjelent. Pomarius bámulatos irodalmi tevékeny-
séget fejtett ki és theologiai tudományos müvei külföldön ls 
nagy megbecsülést és hírnevet szereztek neki. 

A Kollégium többi tanára sem maradt el Pomariustól, így 
Pankratius Mihály 1668-ban Kassán közjogi természetű kollé-
giumi előadásainak vezérfonalát bocsátotta közre „Tractatus 
historico-politico iuridicus iuris publici regni Hungáriáé" el-
men. Ez az úttörő munkája jogtörténeti háttérrel megrajzolt 
első magyar közjogi munkánk. Az eperjesi Kollégium dicsőse-
gét és országos kultúrjelentőségét nagyban emeli az a tény, 
hogy élső magyar, bár latin nyelven készült közjogi munkánk 
a Kollégium első tanárának tollából került ki. A Kollégiumban 
művelésre talált a magyar szokásjog, a consvetudo és hogy a 
XVII. és XVIII. századokban, mikor a Habsburg-dinasztia tö-
rekvései a nemzeti szokásjog kiirtására irányultak, az mégis 
fennmaradt, abban nagy része van az eperjesi Kollégiumnak, 
amely tántoríthatatlan elvi hűséggel hirdette a szokásjog nem-
zeti fontosságát és jelentőségét. A Tripartitumban kodifikált 
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magyar szokásjog hirdette a magyar nemzet szabadságjogát, 
függetlenségét és önállóságát és izzó hazafiakká tette a Kollé-
gium tanítványait, akik a XVIII. században karddal is sikra 
szállnak a császári jognak a nemzetre való ráeröszakolásávai 
szemben. A Kollégium nagy nemzeti hivatást kapott és kultúr-
jelentősége kihatott már az ország egész területére. Az eperjesi 
Kollégium már nemcsak Felsőmagyarország szemefénye, ha-
nem a magyar szokásjog müvelése és fenntartása miatt nem-
zeti jogaink valóságos akropolisa és palladiuma lett. Hirneve 
egyre emelkedik és az ország minden részéből sereglenek ifjak 
Eperjesre, hogy a nagyhírű tanárok tanítványai lehessenek. 
Ott láttuk ekkor (1668-ban) Thököly Imrét, aki itt vési szívébe 
a consvetndo révén a magyar szabadság szeretetét, de ott lát-
juk a XVIII. század azon kurucvezéreit, akik valamennyien az 
eperjesi Alma Mater tanításának hatása alatt lettek a politikai 
és vallásszabadságharcok fanatikus hívei. Nyáry Ferenc báró, 
AVittnyédy Pál neveit és a Semsey, Saárossy, Szirmay, Görgey, 
Izdenczy és Zombory család sarjadékait mind feltalálhatjuk az 
eperjesi Kollégium 1667/68-iki anyakönyveiben. A Kollégium 
ezen tanítványai voltak utóbb nemzetünk történetének szerep-
lői. Erős protestáns öntudatot fejlesztett ki a Kollégium tanít-
ványaiban és ezt fokozta bennük a sok hitvita, amely a Kollé-
giumban élénk, pezsgő életet teremtett. Jeles tanárai közül, 
mint hitvitázó, Zabány Izsák kiválik, aki a Kollégium díszter-
mében, majd a városháza nagytermében, sőt nem egy ízben 
Kassán is nyilvános hitvitába bocsátkozik jezsuitákkal, akik-
nek érveléseit pozdorjává töri a város közönségének s az egész 
kollégiumi ifjúságnak a jelenlétében. Hitvitáit rendszerint 
nyomtatásban is kiadja és a kollégiumi ifjúságot is bevezeti 
egy-egy kérdés megvitatásába. Élénk szellemi párbaj indul 
meg a Kollégium hallgatói között, akik szívvel-lélekkel és nagy 
lelkesedéssel résztvesznek a hitvitákban. A hitvitamozgalom is 
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egyik jellegzetes vonása kultúrtörténetünknek, amelyben a 
Kollégiumnak is előkelő szerep jutott. 

A Kollégium tanulói a hitvitákon, disputációkon kívül is-
kolai színműveket is mutattak be, amelyeket ekkor sok ráter-
mettséggel és lendülettel Ladivér Illés kollégiumi tanár írt az 
ifjúság részére. Nevezetesebb színdarabjai „Eleazar Constans" 
és „Papinianus Tetragonos", amelyekben Thököly Imre is sze-
repet vállalt s az egész ifjúság nagy érdeklődéssel részt vett. Az 
előadásokon az egész város megjelent, sőt a környező falvak 
nemesei is tömegesen látogatták azokat. A város utcáit ilyen-
kor élénk zaj verte fel és ily módon ismét csak a Kollégium 
tette Eperjest az egész vidék szellemi gócpontjává. Az iskolai 
színmüveknek pedagógiai és erkölcsnemesítő hatása nyilván-
való volt és a Kollégium e téren is úttörő munkát végzett. 

Ugyancsak élénk élet bontakozott ki az éwégi nyilvános, 
fényes közvizsgákon, amelyeket Pomarius honosított meg és 
amelyeken messze vidékről megjelentek hintókon, kocsikon, 
avagy lóháton érkezve a pártfogóság tagjai és az öt szabad ki-
rályi város és a felsőmagyarországi bányavárosok kiküldöttei, 
rendszerint főbírái, kik ajándékot is hoztak magukkal a jeles 
tanítványok megjutalmazására. 

Az eperjesi Kollégium, mely leplezett csonka egyetem 
alakjában működött, szerencsés vezetés mellett és tudományo-
san képzett tanári kar mellett nemcsak a Felvidék, hanem az 
egész ország nemzetépítő intézete lett és a magyarhoni egyház-
nak legfontosabb közművelődési és hiterősítő intézménye volt. 
A Kollégium az alapítók által kitüzötit hármas célt minden te-
kintetben megvalósította, mert erős és szilárd vallásos-erkölcsi 
nevelésével a mindenható Isten tiszteletének templomául szol-
gált, a széleskörű és sokoldalú tudományok előadásával és ta-
nításával, azoknak önálló és sikeres művelésével „az igazi tu-
dományok univerzitása" lett és a magyar nyelv és a szokásjog 
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(consvetudo) beható tanításával nemzetképző intézetté és „a 
hazaszeretet bevehetetlen várá"-vá lett. 

A Kollégium ezen országra szóló nagy missziója azonban 
hirtelen megszakadt, amikor a Thököly-felkeléshez csatlakozó 
Eperjest a császári haderő élén 1671-ben Spankau tábornok 
elfoglalta és a Kollégiumot katonai magtárnak használta fel. A 
Kollégium egyelőre a szük városi iskolában húzódott meg, 
majd 1673-ban Volkra Nándor császári hadvezér a jezsuiták-
nak adja át a felsőmagyarországi ev. rendek alapította Kol-
légium hatalmas épületét, így akarván csapást mérni a kuruc-
érzelmü evangélikus rendekre és Eperjes sz. kir. város evan-
gélikus polgárságára. A császári hadvezér karhatalommal 
szüntette be a Kollégium működését és 1673. március 14-én, 
ismételt zaklatás után, a városházára idézték a tanárokat és 
a nagyobb diákokat és tudtul adták nekik, hogy másnap kö-
telesek a várost elhagyni. A tanárok és a nagyobb diákok egy 
csoportja vállalta a száműzetés terhét és súlyos megpróbál-
tatását. Az eperjesi evangélikusok síró, zokogó menetben 
csatlakoztak az elvonuló szekerek hosszú sora után s a diák-
sereg fájdalmas istenhozzádot mondott az alig néhány esz-
tendős kollégiumi új épületnek. A Kollégium, a hazai pro-
testantizmus eme végvára, az idegenek prédájául esett. Ettői 
fogva kilenc éven át megszűnt Eperjesen minden evangélikus 
tanítás és nyilvános isteni tisztelet. A sanyargatott ország 
helyzete újból azonos a megtépázott Kollégium sorsával. Mi-
kor 1682. augusztus 18-án Eperjes is megnyitotta kapuit a 
szabadságot hozó kuruc seregek előtt, azok fővezérének, 
Thököly Imrének első dolga volt, hogy szeretett Alma mate-
rének visszaadja a kollégiumi épületet és a Kollégium java-
dalmazásáról is gondoskodott, amennyiben két szőlőt Tályán 
ajándékozott neki és Rimaszombat város vámjövedelmének 
felét. A kollégiumi élet újra megindult, Eperjes ismét kultúr-
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gócpont lett és az ifjúság theológiai tételeken kívül már 
Cartesius filozófiájának kérdését tette vita tárgyává. 

Nemzetünkre és az eperjesi Kollégiumra azonban egyre 
sötétebb jövő várt. Csakhamar újabb megpróbáltatások kö-
vetkeznek a Kollégiumra, annak tanáraira és diákjaira egy-
aránt, mert Thököly szerencsecsillaga lehullván, 1685-ben 
Eperjesre bevonult Schultz császári tábornok és 1686 őszén 
megérkezik I. Lipót rendelete, amely elvette a Kollégiumot 
és a templomokat az evangélikusoktól s csupán annyit enge-
dett meg, hogy a város falain kívül templomot építhessenek. 
A kollégiumi ifjúság tehát ismét hajléktalanná vált. 

Időközben bevonult Caraffa császári tábornok Eperjesre 
és tébolyult szelleme 1687-ben ránehezedett a szerencsétlen 
városra s az ártatlan áldozatok kínhalála, a piactéren, a Kol-
légium előtt ácsolt vérpadon aláhulló fejek, a város legjobb-
jainak vértanu-halála reménytelen jövőt tárt a Kollégium if-
júsága elé, amely szétszóródott és az eperjesiek most már 18 
éven át maradtak templom és iskola nélkül. A gyermekek is-
kola nélkül, tudatlanul és vallási ismeretek nélkül nőttek fel. 
Vannak, akiket a sok zaklatás megtört, elhagyják hitüket és 
gyermekeiket a jezsuiták iskolájába adják. Az 1696-ban fel-
lépett pestis és nagy tűzvész, mely a várost úgyszólván elham-
vasztja, csak fokozza a nyomort és kétségbeesést. 

II. Rákóczi Ferenc szabadságharca alatt ismét felvirrad 
a Kollégium napja, amennyiben a fejedelem azt 1705-ben 
visszaadta az eperjesi evangélikusoknak, akik a vidéki ne-
messég bevonásával közel 10.000 frt-ot gyűjtöttek össze a kol-
légiumi épület megújítására. Az intézet élére Rezik János ke-
rült, aki 1673-ban kénytelen volt száműzetésbe menni és most 
mint jeles szervező 1705—1710-ig fáradhatatlanul szervezi a 
Collegiam Rákóczianumot. A magyarországi egyetemes egyház 
szellemi központjává akarta tenni az eperjesi Kollégiumot. 
Értékes irodalmi tevékenységet fejtett ki és müvei közül ma 
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is felette becses kútforrásul szolgál az eperjesi vértörvény-
székről (Lanieria Eperiensis) írt műve és a még mindig csak 
kéziratban ránk maradt „Gymnasiologia" című tanulmánya, 
amelyben az evang. iskolák történetét tárgyalta. 

A Kollégiumban újból megindultak a theológiai, bölcsé-
szeti, sőt jogi disputációk, fényes keretek között megtartották 
a közvizsgákat és nagy nevelő hatást gyakoroltak a tanuló 
ifjúságra a színielőadások, amelyekhez Rezik maga írt erkölcs-
nemesítő színmüveket. Az egyik színi előadáson (1707. márc. 
18.) 77 kollégiumi tanuló működött közre, akik legtöbbnyire 
a felsőmagyarországi előkelő nemesi családok sarjai voltak. 
Rezik a Kollégium tanrendjét a korviszonyoknak megfelelően 
módosította és órarend dolgában is tekintettel volt arra, hogy 
a német és tót fiúk tökéletesen elsajátíthassák a magyar nyel-
vet. Elrendelte, hogy a német és tót fiúk az esti imádság után 
valamennyien megjelenjenek a magyar nyelvi gyakorlaton és 
ilyenkor magyar nyelvű beszédeket, prédikációkat és imád-
ságokat készítettek és a magyar történeltben behatóbb taní-
tásban részesültek. 

Rezik rektorsága alatt kapott a Kollégium új kormány-
zati szabályzatot, amennyiben az 1707-iki rózsahegyi zsinat 
részletesen rendezte az eperjesi Kollégium összes szervezeti, 
tanulmányi és fegyelmi kérdéseit. A rózsahegyi zsinat magáé-
vá tette Szirmay Miklósnak, az eperjesi Kollégium egyik fel-
ügyelőjének azon elgondolását, hogy a Kollégium felső foko-
zatán csak olyan tanárok alkalmazhatók, kik legalább félévei 
külföldi egyetemen töltöttek. Mivel a rózsahegyi zsinat merev 
magatartást tanúsított a pietista mözgálommal szemben, sőt 
egyenesen kárhoztatta azt, az eperjesi Kollégium nem válha-
tott a pietizmus melegágyává, bár nem zárkózhatott el telje-
sen a pietista pedagógia reálismusától. A pietizmus pedagó-
giájának hatása alatt rendelték el, hogy a tanulók fegyelmezé-
se végett havi vagy időközi ellenőrző értekezleteket tartsanak. 
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A humanisztikus irány azonban ezentúl is uralkodó maradt 
és a reáltárgyak nagyobb művelése még nem következett be. 

Figyelemreméltó a rózsahegyi zsinat azon elgondolása, 
amely az eperjesi Kollégiumot tartotta egyedül alkalmasnak 
arra, hogy a magyarországi evangélikus egyetemes egyház Le-
véltára ott szerveztessék meg és ugyanott kapjanak elhelye-
zést a kerületi szuperintendeneiák levéltárai is. Kimondja a 
zsinat azt is, hogy a Kollégiumban vezessenek egy egyetemes 
jegyzőkönyvet, amelyben az egyetemes egyházi ügyek mind 
nyilvántartassanak. Ez a nagyszabású terv, amely, ha megva-
lósulhatott volna, a Kollégiumnak országos kulturhistóriai je-
lentőséget biztosíthatott volna, mert mintegy a még meg nem 
szervezett magyarországi ev. egyház egységét és egyetemes vol-
tát szimbolikusan már kifejezésre juttatta volna és már akkor 
megvalósíthatta volna az evangélikus egyház irott emlékeinek 
gyüjteményegy etemét. Ennek a tervnek megvalósítása esetén 
az eperjesi Kollégium tényleg az egész ország evangélikusai-
nak szellemi gócpontjává emelkedett volna. A súlyos politikai 
viszonyok közt és II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának le-
verése után természetesen lehetetlenné vált e szép terv meg-
valósítása. 

Az eperjesi ősi ev. Kollégium kiépítette ekkor kapcsolatait 
Svédországgal is és onnét vélt segítséget kapni a leromlott 
Kollégium helyreállítására és a konviktus újjászervezésére. 

A magyarhoni ev. rendek megbízásából Szirmay Miklós és 
Melczer Mihály vállalkoztak arra, hogy felkeresik XII. Károly 
svéd királyt az eperjesi Kollégium támogatása ügyében. A 
küldöttséget a király az oroszok elleni háborúja közben 1905-
ben svéd táborában fogadta. A háború miatt akkor pénzse-
gélyt nem adhatott, de intézkedett, hogy a greifswaldi egyete-
men négy magyar tanuló, kik Eperjesen már elvégezték ta-
nulmányaikat, tetemes ösztöndíjat kapjon. 

A rózsahegyi zsinat újabb küldöttséget menesztett ugyan-
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csak az eperjesi Kollégium támogatása végett a svéd király-
hoz. A küldöttség vezetője Krmann Dániel szuperintendens 
volt, akinek hathatós kérésére 20.000 forintot utaltatott ki 
XII. Károly az eperjesi Kollégium szükségleteinek fedezésére. 
E tetemes összegből, melyet a svéd nemzet is még tekintélyes 
pénzadománnyal megtoldott, felépült a Kollégium második 
emelete felsőmagyarországi renaissance stílusban, jellegzetes 
oromfallal. 

Az eperjesi Kollégium újabb virágzásának hirtelen vége 
szakadt 1710-ben, mikor II. Rákóczi Ferenc szabadságharcá-
nak leveretése után gróf Pálffy János császári vezér a je-
zsuitáknak adta a Kollégiumot, valamint az evangélikusok 
kezében lévő templomokat. Pálffy kegyesen megengedte azon-
ban, hogy az evangélikusok a városon kívül templomot és is-
kolát építhessenek. A tanuló ifjúság újra hajlék nélkül ma-
radt; egyelőre míg elkészült fából az iskola, sátrakban igye-
keznek a tanárok félbeszakadt munkájukat folytatni. A sátor-
banlakás miatt a sok viszontagságot átélt ifjúság sorai gyérül-
ni kezdenek; a vidéki növendékek lassanként hazaszállingóz-
nak. Az iskolaépítést is minduntalan megakadályozzák, végre 
elkészül a fa-alkotmány a város falain kívül s valóban hősies 
cselekedet volt ilyen körülmények között diáknak lenni 
Eperjesen! A szegénysorsú diákoknak, akik gyakran hetekig 
meleg ételhez sem jutnak, segítségére sietnek ekkor az iskola 
pártfogói és ebben a legválságosabb korszakban diákjóléti 
intézményt szerveznek és felállítják az Árok-utcában az 
alumneumot, ahol a sok éhes diákszáj naponta meleg ebédet 
kap. 

Egyházunk súlyos és válságos helyzetét legjobban az 
eperjesi Kollégium eme szomorú korszaka mutatja. A külvá-
rosban tengődött az evangélikus rendek egykori híres főis-
kolája egészen 1784-ig, mikor II. József rendelkezése folytán 
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6000 frt lefizetése ellenében újra visszakapták az addig ka-
tonai raktárnak használt kollégiumi épületet. 

A súlyos megpróbáltatásokon átment Kollégiumot most, 
hogy otthonába mégis visszatérhetett, újjá kellett szervezni 
és a fenntartók, pártfogók és tanárok egyaránt nagy lelkese-
déssel látnak hozzá az új feladatok megvalósításához. 

Roskoványi István vidéki felügyelő sürgeti a megszünte-
tett jogi tanszék felállítását és nagyobb összeget bocsát erre 
a célra rendelkezésre. 1815-ben megindult újra a szokásjog 
tanítása. Tomkaházi Thomka István, majd az országoshirü 
Csupka András nagy gyakorlati érzékkel indítják meg újra a 
jogtanítást Eperjesen. A Kollégium új fejlődés előtt állott és 
csakhamar a XIX. század reformeszméinek hazánkban leg-
hatdlmasabb fellegvára lett. 

A francia forradalmi eszmék nálunk csak a XIX. század 
első felében bontakoztak ki és a tanügyi reformok is ekkor 
tűntek fel. A szabadság, egyenlőség és testvériség eszméi, a 
vallásegyenlőség, a tudományos kutatás szabadsága döngetik 
a Kollégium kapuit és a tanárok közül Greguss Mihály és 
Vandrák András az új eszmék lelkes hirdetői. Greguss Tü-
bingenből és Heidelbergből hozta magával ezeket a szabad-
elvű eszméket és a nemzeti megújhodásnak lelkes szószo-
lója. Tárgyait: a filozófiát, statisztikát és történetet, mint út-
törő, magyar nyelven tanította és a „Kollégiumi Magyar Tár-
saság" alapításának (1827) is ő volt egyik főmozgatója. Gre-
guss enciklopédikus műveltsége, liberális gondolkodása mély 
hatás-t váltott ki tanítványainál, akiknek sorában ott látjuk 
1816—19-ig Kossuth Lajost. A Kollégium maga is magyar 
nyelvű intézetté alakult át és intézetei külön iskolatípust vet-
tek fel, de a Kollégium egysége azért fennmaradt. A szabad-
elvű eszmék termékenyítőleg hatnak a Kollégium belső életére 
és Kossuth Lajos is Eperjesen ismerkedett meg a liberális es 
nemzeti megújhodást hirdető koreszmékkel. Nemzeti és tör-
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ténelmi nagyságának forrását Eperjesen kell keresnünk, mert 
lelki fejlődése itt bontakozott ki, Greguss Mihály vezetése és 
útbaigazítása mellett. Maga Kossuth Lajos is elismeri ezt a 
tényt, visszaemlékezéseiben; midőn azt mondja, hogy „Gre-
guss Mihály nemcsak tanítóm, de nevelőm is volt". Egyébként 
a Kollégiumban is Gregussnál lakott, ki a közórákon kívül 
magánoktatásban is részesítette őt és együtt tett nagy sétáik 
alkalmával megismertette a fogékony lelkű ifjút a kort moz-
gató szabadelvű eszmékkel és feltárta előtte a reakcionizmus 
és abszolutisztikus uralom által ütött sebeket. Megható em-
léket állít a Kollégiumnak Kossuth, midőn utóbb, 1861-ben ( 
azt írja: „Én is egyike vagyok tanítványainak; én is részt vet-
tem az erkölcsi és tudományos működésben, melyet e tiszte-
letreméltó intézet nyújt hazám protestáns ifjúságának. Ennél: 
az intézetnek termeiben, tanításának és történetének befolyá-
solása alatt vert a lelkemben gyökeret ragaszkodásom őseim-
nek vallásához, melyet alkdlmam volt tanúsítani a legválságo-
sabb körülmények között. Ott virradóit fel lelkemben azok-
nak az elveknek világossága, melyek vezéreltek viharos éle-
temben a hazám és felebarátaim iránti kötelességnek ösvé-
nyén, melyek adtak s meg vagyok győződve, hogy adni fog-
nak hetiálom órájáig mind akaratot, mind elszántságot és erőt 
feláldozni életemet s vagyonomat hazám eltörülhetetlen jo-
gainak megvédésére és a polgári, nemzeti és vallásszabadság-
nak Szolgálatában. Adná az Isten, hogy oly viszonyok közt 
lennék, hogy bebizonyíthassam, mily háladatos vagyok az 
eperjesi Kollégium iránt, nem kéllene idegen jótékonysághoz 
fordulnia. De mint szegény száműzött, nem bírok egyebet aa-
ni, mint szavam, közbenjárásom és imámnak gyenge adóját." 

Az eperjesi Kollégiumban uralkodó nemzeti alapon álló 
liberális szellem termékenyítően hatott az egész országra, „ 
mert nem véletlen, hogy a híres márciusi ifjak közül, akik 
március 15-én az 1848-iki eszméket proklamálták, sokan. 
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úgymint Irányi Dániel, Vachott Imre, Lisznyay Kálmán, 
Kerényi Frigyes és az „Arany trombita" szerzője Sárossy 
Gyula valamennyien az eperjesi Kollégium tanítványai vol-
tak. Az eperjesi Kollégium ekkof valóban nemzetnevelő és 
nemzetképző intézet volt. Petőfi Sándor és Tompa Mihály is 
felkeresik és a Kollégium Magyar Társaságában szerepel-
tek is. 

A Kollégium országos hatása nyilvánvaló és hogy nem-
zetünk a XIX. század első évtizedeiben a reformok és a nem-
zeti megújhodás útjára lépett, abban nagy része volt az eper-
jesi Kollégiumnak és az annak keretén belül működő kiválóan 
tudós és a koreszméket megértő és hirdető jeles tanároknak. 
Az eperjesi Kollégium eszméket termel ki és átadja azokat az 
ifjúság révén a nemzet közösségének. 

Az eperjesi Kollégium a reformkorszakban ismét a „ha-
zaszeretet bevehetetlen végvára", mely faroszként világít az or-
szág egész területén. Újonnan megszervezett főiskoláival 
nemcsak partikuláris kerületi, hanem egyetemes egyházi je-
lentősége és szerepe van. 

A Kollégium további fejlődése (1831—1884) egybeesik 
Vandrák András tanári működésével. Yandrák már a virág-
zásnak induló eperjesi Kollégiumnak jeles tanítványa, aki 
ugyancsak Greguss Mihály lenyűgöző előadásainak és azon-
felül Csupka András jogtanár hatása alatt áll. A jénai egyete-
men Fries Jakab kantianus bölcsészete maradandó hatást tett 
rá. Fries filozófiájának és methodikájának harmonizáló tol-
mácsa volt hazánkban. Élénk tudományos működést fejteit 
ki, amelyért a Magyar Tudományos Akadémia fiatalon tagjai 
sorába választotta. Vandrák nevelői működése országos jelen-
tőségű, és benne egyik legnagyobb magyar evangélikus tanárt 
tisztelhetjük. Az eperjesi Kollégiumot az ő tanári és nevelői 
működése tette országos hirüvé. Pedagógiai működése kor-
szakalkotó nemcsak az eperjesi Kollégium, hanem a magyar 
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pedagógia történetében is. Tüzes nemzelti érzést ébresztett fel 
tanítványaiban, kiknek ethikai érzületét is megszilárdította. 
Tankönyveivel és iskolaszervező működésével szolgálta a Kol-
légium, de egyúttal nemzetünk tanügyét. Lélektani, logikai, 
ethikai és jogilozófiai előadásai erős nevelő hatást tettek a 
theológusokra és joghallgatókra egyaránt. 

Az ev. iskolák tantervi és szervezeti munkálatai révén 
(Zajugróc) hazánk első pedagógusai között biztosított magá-
nak helyet, ötvenéves tanári jubileumáról Arany János is 
megemlékezett Vandrák Andráshoz intézett szép versében. 
Vandrák nagy kortársaihoz tartozott még Munyay Antal La-
jos, Hazslinszky Frigyes, dr. Vécsey Tamás, Bancsó Antal, 
Hörk József, Herfurt József, Linberger István, Flórián Jakab. 
Ludman Ottó, Schulek Gusztáv, Berzeviczy Albert, Schneller 
István, Csengey Gusztáv és mások. Valamennyien aranycsen-
gésü nevek viselői, akik szaktudományukban hírnevet szerez-
tek maguknak, széleskörű műveltségükkel, polihisztori tudá-
sukkal és sokszor úttörő pedagógiai felkészültségükkel az ősi 
Kollégiumra fényt és dicsőséget árasztottak. 

Némi zökkenés állott be a Kollégium történetében 
1848/49-dki iskolai évben, mikor a Kollégium főiskoláinak 
hallgatói részt vettek Vandrák Andrással együtt a szabadság-
harcban. Az ezt követő abszolutisztikus korszakban a Kollé-
gium nehezen tudott megfelelni a bécsi tanügyi kormány kö-
vetelményeinek, söt a Bach korszak alatt karhatalommal 
beszüntették a jogi előadásokat s csak 1861/62-ben nyílhatott 
meg az időközben újjászervezett jogakadémia öt tanárral, 
majd 1875-ben a pártfogóság megszervezte a jogakadémiánál 
megkívánt négyéves tanfolyamot. 

Az egyetemes egyház is mérlegelte a Kollégium jogi főis-
kolájának fontos egyetemes egyházi jelentőségét, mert 1875-
iki közgyűlésén sikra szállt „ ezen egész egyházunkban egye-
düli ilynemű intézet mindenáron való fenntartásáért". 
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Az eperjesi ősi Kollégium a XIX. század végén már négy 
virágzó intézetet foglalt magában: a theológiai akadémiát, a 
jogakadémiát, a főgimnáziumot és a tanítóképzőt, a gyakorló 
elemi iskolával és míg az előbbi intézetek a „Kollégium" ki-
alakulásával egykorúak, addig a tanítóképző intézet mint 
kizárólagosan egyházkerületi intézmény csak 1872-ben kap-
csoltatott hozzá a Kollégium három intézményéhez, amelyek-
nek fenntartója az egyházkerületen kívül még az ősi pártfo-
góság. A Kollégium önálló jogi személyiségének fenntartása 
mellett a XIX. század végén (1891. és 1892.) a tiszai ev. egy-
házkerülettel lépett szorosabb viszonyba s szerződésbe fog-
lalta a jogviszony szabályozását, amelynek értelmében a Kol-
légium kerületi jelleget kapott. Az ősi pártfogóság ezen túl is 
tulajdonosa maradt a Kollégiumnak és az egyházkerület ha-
tásköre adminisztratív és oktatásügyi ügyek elintézésére szo-
rítkozott. 

Az eperjesi Kollégium a XIX. század végén és a XX. sza-
zad küszöbén újabb anyagi megerősödés útjára lépett, ameny-
nyiben az egyházkerület felépítette a theológiai ifjúság két-
emeletes Otthonát, amelyben nagy számban nyertek joghall-
gatók is elhelyezést. A Kollégium emeltette a konviktus egy-
emeletes épületét, amelyben a Kollégiumnak 1000-nél több ta-
nítványa kapott olcsó, de tápláló ellátást, majd 1911-ben ál-
lami segéllyel elkészült a Kollégium főgimnáziumának két-
emeletes palotája. Felépült a Kollégium régi tornacsarnoka 
mellett egy teljesen ^korszerűen felszerelt hatalmas méretű új 
tornacsarnok is, azonfelül az állam már segélyt is biztosított 
a főgimnázium és a tanítóképző internátusi épületére is. Ső 
erőteljes mozgalom indult meg, hogy a theológiai és jogtudo-
mányi kar bevonásával egy állami evangélikus csonka egye-
tem létesíttessék. A régi tradíciók újra felélednek és úgy lát-
szott, hogy amit a felsőmagyarországi ev. rendek 1667-ben a 
kath. ellenreakció miatt nem érhettek el, az az állam támoga-
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tásával megvalósítható lesz. Az egyetemes egyház magáévá 
tette az eszmét és közgyűlésein az 1848:XX tc.-re való hivat-
kozással ismételten sürgeti a kormányt, hogy állítsa fel Eper-
jesen az evangélikus csonka egyetemet. 

A kormány nem zárkózott el mereven a gondolattól, mi-
vel időközben Debrecenben is állami egyetemet állított fel 
református theológiai fakultással. A jogakadémián időközben, 
Eperjes sz. kir. várossal kötött szerződésben biztosított anyagi 
támogatás mellett, tíz jogi tanszék szerveztetett, amelyeknek 
betöltését azonban az 1914-ben kitört világháború már meg-
akadályozta. 

A Kollégiumra is súlyos napok virradnak. A tanárok es 
a négy intézet tanulói, illetve hallgatói közül sokan a harcté-
ren vannak és sokan hősi halált halnak. A háború már Eper-
jes tőszomszédságában tombol és a város is hadszíntér lesz. 
Az oroszok megszállták Bártfát, Zborót és már Eperjes feié 
törnek elő. A Kollégium épületei kaszárnyául és kórházul 
szolgálnak. 

Az összeomlás után megtámadják a Kollégium élő orga-
nizmusát és 1919 március hó 4-én a csehszlovák kormány 
nevében Eperjesen megjelenő Stefanek Antal hozza a Kollé-
giumnak a megsemmisítő ítéletét. A Kollégium, amely négy 
hatalmas és virágzó intézetből tevődik össze, szétesik, mert a 
csehszlovák állam csak a főgimnáziumnak fenntartását látja 
indokoltnak. A theológia, jogakadémia és utóbb a tanítókép-
ző is vándorbothoz nyul; az előbbi Budapestre költözött es 
ott az ugyanoda menekült pozsonyi theológiai akadémiával 
közösen folytatja működését, míg az utóbb felállított soproni 
állami theológiai fakultásba olvad be, az utóbbi kollégiumi 
intézetek Miskolcon telepedtek le, ahol kemény és verejtékes 
munka árán újra meggyökeresedtek és újra fejlődének indul-
tak. 

Az eperjesi Kollégium a magyarhoni egyetemes ev. egy-
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háznak is legjelentősebb, jegértékesebb kultúrintézménye volt. 
A tanintézetek egész komplexumát foglalta magában és év-
századokon át a protestantizmusnak és magyar hazaszeretet-
nek mentsvára volt, amely hervadhatatlan érdemeket szerzett 
a közművelődés terén, a magyarországi evangélikus egyház 
megerősítésében, a hit és vallásosság elmélyítése terén. A Kol-
légium a nemzetiségi vidéken a magyar hazaszeretet oltára 
és végvára volt, amely jogi főiskolájával nemcsak jogot hir-
detett, hanem a magyar szokásjog és evangélikus egyházjorj 
művelésével a magyar nemzetnek és az evangélikus egyete-
mes egyháznak hálájára érdemesítette magát. 

Végvár volt, a magyar művelődés előretolt bástyája, a 
szent hagyományok letéteményese, amelyet a nagy muílt fénye 
és dicsősége övez körül. 

Ez a viharedzett ősi Kollégium, ha visszatekintünk dicső 
múltjára, tényleg „a mindenható Isten tiszteletének templo-
ma, a tudományok igaz universitása és a hazaszeretet beve-
hetetlen vára" volt évszázadokon át és multunk dicső és gyá-
szos korszakai az eperjesi Kollégiumnak is sok gyászt, de 
egyúttal sok dicsőséget is hoztak. 

* * * 

A világháború 1919-ben a jogakadémiát hontalanná tette 
és dr. Mikler Károly akkori dékán érdeme, hogy a jogakadé-
miát még kellő időben átmentette a csehektől megszállott 
Eperjesről Miskolcra. 

Dr. Mikler Károly jogakadémiai dékánnak tárgyalásai 
folytán a jogakadémia, hajlékából elmenekülve, a cseh meg-
szállás következtében Miskolcra költözött és itteni müködhe-
téséhez megszerezte hosszas fáradozás után a fenntartó ható-
ság és a kultuszminisztérium engedélyét és jóváhagyását. A 
fenntartó jogokat most a kollégiumi felügyelő és a püspök, 
majd, mivel a kollégiumi felügyelő a cseh megszállás miatt 
jogainak gyakorlásában akadályozva lett, egyedül a püspök 
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és 1920. évi október hó 27-től az egyházkerületi elnökség 
gyakorolta átmenetileg. 

Miskolc város vezetősége, Mikler Károly dr. dékán fárad-
ságot nem ismerő értékes munkája és közbenjárása folytán, 
Szentpály István dr. akkori polgármester és Lichtenstein 
László városi főispán, megértve, hogy mit jelent Miskolcnak 
egy főiskola idetelepítése, mindent megtettek, hogy az eper-
jesi ősi főiskola 1919-ben március 15-én ú j ra szárnyat bont-
hasson). A jogakadémia azonban csakhamar súlyos válságba 
jutott. 

Ugyanis hazánk megcsonkítása után az ország zilált pénz-
ügyi viszonyai miatt a kultuszminisztérium 1921-ben meg-
szüntette az államsegélyek folyósítását az újonnan megvá-
lasztandó tanárok részére, majd 1923-ban az összes rendszere-
sített jogtanári állások után járó segélyek folyósítását is 
megvonta4). Gondoskodni kellett új anyagi támogatásról és 
ez irányban tárgyalásba is kezdett a jogakadémia fenntartó 
hatósága dr. Bruckner Győző dékán bevonásával a város ve-
zetőségével, dr. Hodobay Sándor polgármesterrel, aki a tár-
gyalások alkalmával Alma Materével szemben igen nagy 
megértést mutatott. E megértő tárgyalások eredménye volt 

s) V. ö. Mikler K.: Az eperjesi ev. egyházker. coll. jogakadémiájának 
1918 dec. 28-án bekövetkezett cseh megszállás következtében Miskolcra történt 
áthelyezése. Sárospatak, 1922. 22. 1. (Különlenyomat a nikolsburgi béke 300 éves 
évfordulója alkalmával kiadott emlékkönyvből.) 

«) V. ö. Dr. Bruckner Győző: A miskolci (eperjesi) ág. hitv. ev. egyház-
kerület jogakadémiájának válságos napjai. Pécs, 1923. 18. 1. (Különlenyomat 
az 1922/23. évi Almanachból.) Lásd továbbá „A miskolci jogakadémia létkér-
dése" Miskolc, 1927. 44. 1. c. röpiratomat ós „A magyarhoni ev. egyetemes egy-
ház és Miskolc thjf. város közönségének állásfoglalása a miskolci (eperjesi) 
jogakadémia létkérdésében" c. általam összeállított emlékfüzetet. Miskolc, 1927. 
21. 1. Végül lásd még az általam közrebocsátott „Az eperjesi ev. Kollégium ősi 
pártfogóságának állásfoglalása a miskolci ev. jogakadémia létkérdésében" c. 
emlékiratot. Miskolc 1928. 11. 1. 
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Miskolc ithjf. város közönségének segélye, melyre nézve az 
egyházkerület a várossal 1924. év november hó 10-én szerző-
dést kötött s ezt a magyarhoni egyetemes ev. egyház 1925. 
év október hó 22-én tartott közgyűlése (15. pont) és a m. kir. 
belügyminisztérium 168.086/IY. 1924. sz. rendeletével jóvá-
hagyta5). 

Ez a szerződés vetette meg Miskolcon a jogakadémia to-
vábbfejlődésének alapját. 

1939 március 15-én (töltötte be a jogakadémia miskolci 
működésének huszadik esztendejét s a lezajlott két évtized 
alatt a főiskola erős gyökeret vert Miskolc városában, amely-
nek közönségéhez a már általa felnevelt és kibocsátott nem-
zedékek révén is közvetlen bensőséggel hozzánőtt. 

Miskolc lendületes és lüktető életének komoly és pótol-
hatatlan tényezőjévé vált a főiskola s méltóan megfelel annak 
a bizalomnak és szeretetnek, amellyel a város közönsége mint 
menekült intézményt befogadta és részére támogatását bizto-
sította, úgy, hogy ma már Miskolc nem nélkülözheti kultu-
rális és közgazdasági életében azokat az előnyöket, amelye-
ket a jogakadémia a maga intézményesen felépített tudomá-
nyos felkészültségével nyújt. 

Várospolitikai szempontból is elsőrendű fontosságot je-
lent a jogakadémia a városnak, s így egyfelől több miskolci 
középiskola végzett növendékeinek továbbképzésével lehető-
vé tette és teszi azt, hogy a szülők kisebb anyagi áldozat-
tal helyben szerezhessenek gyermekeik számára főiskolai 
végzettséget, másfelől komoly közgazdasági tényezővé vált az-
által is, hogy a vidékről beiratkozó hallgatóság révén Mis-
kolc gazdasági vérkeringését élénkíti. 

A tiszai ev. egyházkerület miskolci jogakadémiája ősi 
pártfogósága 1935. évi szeptember hó 26-án fenntartói Jo-

5) A szerződést külön füzetben kinyomattam Pécs, 1925-ben. 
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gát átruházta a jogakadémiai igazgatóválasztmányra és abba 
a maga részéről négy rendes és két póttagot választott be. 

Az igazgató-választmány élére az egyházkerületi közgyű-
lés egyhangú bizalma világi elnökként vitéz dr. Görgey László 
felsőházi tagot, egyházi elnökként dr. Dómján Elek kormány-
főtanácsost, a tiszai evang. egyházmegye esperesét állította. 

A tiszai evang. egyházkerület közgyűlése 1935. szeptem-
ber 27-én az igazgató-választmányba ugyanannyi rendes és 
póttagot választott, mint az ősi pártfogóság közgyűlése. A 
jogakadémia tanári kara által hivatalból és választás útján 
kiküldött tagokkal vált teljessé az igazgató-választmány, 
amely 1936. január hó 20-án tartotta alakuló ülését Miskol-
con, a jogakadémia tanácstermében. 

A jogakadémia igazgató-választmánya ezen időtől kezdve 
a jogakadémia új szervezeti és kormányzati szabályzatának 
megfelelően hétévi időtartamon át vezette és irányította a 
jogakadémia anyagi ügyeit és védte a sok vihart látott főis-
kolát a reá nézve hátrányos kormányrendeletekkel szemben, 
hogy nemzeti és kultúrpolitikai feladatát teljesíthesse. 

Az igazgató-választmány, hogy feladatának mindenben 
megfelelhessen, a szervezeti és kormányzati szabályzat értel^ 
uiében két szakbizottságot (pénzügyi és számvizsgáló) alakí-
tott s azonfelül gondoskodott a jogakadémiai ügyészi és or-
vosi állás betöltéséről is. 

Ha az igazgató-választmány hét évi működését mérlegel-
jük, ki kell emelnünk, hogy kemény harcot kellett vívnia 
először a létszám kérdése miatt, majd a jogi szakoktatás re-
formja tárgyában, végül a jogakadémia létét fenyegető 19b0. 
évi XXVIII. tc. rendelkezésével szemben, amely a jogakadé-
miát kétéves előkészítő intézménnyé akarja lesülyeszteni. 

A jogakadémia jövőjét az utóbbi évtizedben állandóan 
fenyegette a kultuszkormány jogakadémia-ellenes kultúrpoli-
tikája. 

2 
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A numerus clausus miatt megalkotott 1920:XXV. tc. meg-
adta a kultuszminiszternek azt a jogot, hogy egyes egyetemek-
re és főiskolákra felvehető hallgatók számát évenként meg-
állapíthassa. Ez a törvény eredetileg a zsidóknak a főiskolai 
tanulmányok teréről való visszaszorítása végett hozatott, de 
a törvényhozás nem azért alkotta meg azt, hogy a reá való 
hivatkozással kibocsátott rendelkezésekkel egy előző tör-
vényben, az 1790/91 :XXVI. tc.-ben megadott jogot, annak ed-
digi lehető és háborítatlan gyakorlását tegye lehetetlenné. 
Gróf Klebeisberg Kunó akkori kultuszminiszter 1935/36-ban, 
40-ben, a következő két évben 50—50, dr. Hóman Bálint kul-
tuszminiszter 1938/39-ben 70-ben, 1939/40. és 1940/41-ben 
75—75-ben állapította meg az első évfolyamra felvehető jog-
hallgatók számát. Ezzel, különösen a gróf Klebelsberg Kunó 
kultuszminiszter által alacsonyan megállapított létszámmal 
a kultuszkormány a jogakadémia fenntarthatásának anyagi 
eszközeit akarta meggyengíteni. Ez az alacsony kontingens 
megállapítás a jogakadémia kénytelen megszűnését vonta 
volna maga után. Ismételten rá kellett mutatniok a jogaka-
démiának, az igazgató-választmánynak, püspökeinknek, az 
egyetemes felügyelőnek, egyházkerületi felügyelőknek és más 
jogakadémia-barát államférfiaknak, hogy az alacsony lét-
számára vonatkozó miniszteri rendelkezések alkotmányosan, 
jog, törvény és igazság szerint fenn nem tarthatók, mert ezt az 
eredményt, a jogakadémia működésének anyagiak miatt 
való lehetetlenné tételét a törvényhozó nem akarta az 1920. 
évi XXV. tc.-vel elérni. Újra és újra rá kellett mutatnunk ar-
ra, hogy az 1790/91 :XXVI. tc. és az 1920:XXV. tc. egymást 
nem zárják ki, nem teszik lehetetlenné együttes, egymás mel-
lett való érvényesülésüket. 

Az 1790/91 :XXVI. tc. 5. §-a megadta kétségbevonhatat-
lanul a jogot egyházunknak mindennemű és rangú iskola 
felállításához és fenntartásához, az 1920 óta kibocsátott kul-
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tuszminiszteri kontingenst megállapító rendeletek pedig ki-
mutathatólag elvonták ennek anyagi lehetőségót, mert anya-
gi vonatkozásban megrendíthették volna jogakadémiánkat, 
ha annak fenntartó hatósága keményen síkra nem szállott 
volna annak érdekében. 

A sokszor nagyon éles harcok eredménye az volt, hogy 
a miniszterek végeredménykép mégis 20—30 fővel emelték 
pótlólag a felvehető joghallgatók létszámát. Az 1940/41. tan-
évben Hóman Bálint kultuszminiszter végre már 100-ban ál-
lapította meg az első évfolyamra felvehető hallgatók számát 
s ezzel a főiskola nyugodt fejlődését lehetővé tette. 

A létszám körüli harcon kívül nagy feszültséget és izgal-
mat váltott ki a jogi szakoktatás reformja is, amennyiben az 
elkészített reformtervezet a jogakadémiákat másodrendű tan-
intézetekké akarta degradálni. Az Országos Felsőoktatási Ta-
nács reformtervezete a jogi szakoktatás tárgyában a jogaka-
démiákra nézve felette sérelmes intézkedéseket tartalmazott. 
A jogi szakosztály ülésén 1936 december 10-én Budapesten dr. 
Schneller Károly jogakadémiánk professzora részletes írás-
beli előterjesztést tett, amely a hivatalos kiadmányban is meg-
jelent. Az Országos Felsőoktatási Tanács tervezetét a kultusz-
minisztérium 1939. év végén hozzászólás végett leküldötte a 
jogakadémia fenntartó hatóságának. A tanári kar, majd az 
egyházkerületi elnökség és igazgató-választmány ismételten 
foglalkozott a tervezettel és 1940 február 9-én emlékiratban 
foglalta össze észrevételeit és különösen a jogakadémiát érin-
tő sérelmes kérdésekben részletes memorandumot terjeszteti 
fel a m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumhoz. 

A jogi oktatás reformjának szükségességét mindenki el-
ismeri, mert a jogi oktatást az újabb jogfejlődés és a modern 
jogélet tekintetbevételével korszerűbbé kell tenni és másfelől 
a joghallgatók leckelátogatási szorgalmát fokozni kell. A ter-
vezett tanulmányi rend azonban teljesen háttérbe szorítja a 
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tudományos gondolkodásra és kezdeményezöképességre való 
nevelés lehetőségeit. 

Aggodalmat kelt a tervezet abban a vonatkozásban, hogy 
a kötelező főkollégiumok eddigi 99 óraszámát 172 órára, a 
szemináriumokkal együtt körülbelül 200 órára emelve fel, — 
a főiskolai tanszékek számának nagymértékű szaporítása 
válna feltétlenül szükségessé, ami elviselhetetlen terhet róna 
az államsegélyt ezidőszerint nem élvező felekezeti jogakadé-
miák fenntartóira. A tervezett tanulmányi rend megint a má-
sik végletbe esik és az ilyen túlterheltség mellett aligha re-
mélhető, hogy a főiskolai hallgató még öntevékenységet, egy-
egy tanulmányban való intenzív elmélyedést is felmutasson. 

A tervezet egyes rendelkezései a jogakadémia nyilvános-
sági jogát is érintik. Az evang. egyház iskolafenntartási joga 
alkotmányunk egyik alaptörvényén, az 1790/91. évi XXVI. 
tc.-en nyugszik. E törvény szellemének megfelelően és az 
1874. évi királyi jóváhagyással kibocsátott tanulmányi sza-
bályzat értelmében a jogakadémiák „teljes jog- és államtudo-
mányi karokká alakíttattak át" s azok lényegileg azóta is azo-
nos nyilvánossági joggal rendelkeznek, mint az egyetemek 
jog- és államtudományi karai. 

A jogi oktatás reformja tárgyában kiküldött bizottság 
rendelettervezete ezzel szemben több olyan rendelkezést tar-
talmaz, amely az egyetemek és a jogakadémiák nyilvánossá-
gi jogának azonosságát megbontja, illetve ennek megbontá-
sára törekszik és ennek következtében az egyenlő elbánás 
ősi, történeti elvét is felborítaná. E tervbevett rendelkezések 
1. a főiskolaváltoztatással, 2. az évfolyamismétléssel és 3. a 
tervbevett gazdasági és pénzügyi vizsgával kapcsolatosak. 

1. A tervezet szerint a jogakadémiai tanulmányok bár-
mely hazai egyetem jog- és államtudományi karán folytat-
hatók, ellenben egyetemen megkezdett tanulmányok nem 
folytathatók a jogakadémiákon. ' 
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Ellentmondásba keveredik a javaslat akkor, amikor a 
jogakadémiákon megkezdett tanulmányok folytatását bár-
mely hazai egyetem jog- és államtudományi karán megenge-
di, vagyis ekkor elismeri a jogakadémiai félévnek az egyete-
miekkel való egyenrangúságát, azonban a viszonosságot in-
dokolatlanul megtagadja. 

2. A tervezet a paritás megbontását jelentené továbbá 
azzal a rendelkezéssel is, hogy az egyetemen hallgatott évfo-
lyamok csakis az egyetemeken ismétélhetők meg, — a jog-
akadémián hallgatott évfolyamnak az egyetemen való megis-
métlése meg van engedve. 

3. Sérelmes továbbá a tervezet azon rendelkezése ls, 
hogy a tervbevett gazdasági és pénzügyi vizsga a jogakadé-
miákon le nem tehető, de mindazoknak a tárgyaknak és kol-
légiumoknak az előadása, amelyek az egyetemi gazdasági és 
pénzügyi vizsga tárgyai, a jogakadémiákra is kötelező. 

A jogi szakoktatás reformja azonnali életbeléptetésének a 
mostani háborús időkben való idöszerütlenségére rámutat-
tak a debreceni és pécsi egyetemi jogi karok is. A feltárt sú-
lyos érvek meggyőzték a kultuszkormányt, mely egyelőre el-
tekintett a reformnak ebben a formában való azonnali ke-
resztülvitelétől. 

Alig multak el a jogakadémia felett tornyosuló felhők, 
mikor a kultuszkormány 1940 őszén, a tanév elején egy tör-
vényjavaslatot nyújtott be, Erdély egy részének visszatérése-
kor a képviselőházban, a kolozsvári egyetem visszaállítása 
és a szegedi Horthy Miklós tudományegyetem felállítása tár-
gyában, mely törvényjavaslat újabb veszélyt rejtett magában, 
amennyiben ennek záradéka megtámadta jogakadémiánkat 
létalapjában. A törvényjavaslat kimondotta: „A jogakadé-
miákon az 1942/42. tanévtől kezdve csupán két évfolyam 
működhetik. Jogakadémián csupán az első és második alap-
vizsgát lehet letenni. A jogakadémiai hallgató tanulmányait a 
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második alapvizsga sikeres kiállása után tudományegyetem 
jog- és államtudományi karán folytathatja." 

A törvényjavaslat törvényerőre emelkedése előtt egyházi 
vezérférfiaink minden lehetőt elkövettek, hogy a törvényja-
vaslatból a jogakadémiákra vonatkozó záradék a törvényho-
zási tárgyalások anyagából kikapcsoltassék. A jogakadémiai 
tanári kar, az igazgató-választmány s az egyházkerületi elnök-
ség bevonásával ismételten értekezletet tartottak és az akkori 
miniszterelnökkel és Hóman Bálint kultuszminiszterrel foly-
tatott tárgyalások eredménytelensége után emlékiratban for-
dultak az egyetemes főfelügyelő és a püspöki kar a Kormány-
zó Ur őfőméltóságához. 

A képviselőház közoktatásügyi bizottsági ülésében dr. 
Bencs Zoltán és Bertdlan Kálmán országgyűlési képviselők 
szálltak erélyesen sikra a javaslat ellen s tettek tanúbizony-
ságot arról az ősi, nemzeti értéket képviselő kulturmunkáró!, 
amelyet egyházunk eme egyetlen főiskolája a történelem fo-
lyamán végzett és végez ma is. 

A felsőház közoktatásügyi bizottsága ülésében D. Kapí 
Béla püspök hivátása magaslatán álló, nemes történelmi el-
hivatottságról tanúskodó beszédében szállt sikra a jogakadé-
mia csorbítatlan fennmaradásáért, dr. D. Baffay Sándor a 
felsőház teljes ülésében mondott nagyvonalú, harcos evangé-
likus egyházunk múltjához mindenben méltó beszédet jog-
akadémiánk mellett. Az előkészítő tárgyalásokon Turóczy 
Zoltán püspök fáradhatatlan tevékenységet fejtett ki és pél-
daadó elszántsággal védte az eperjesi nagymultú örökséget. 

A javaslatból ennek ellenére törvény lett és annak a jog-
akadémiát érintő szakasza az Í940.XXV///. t. cikkben törvény-
erőre emelkedett. 

A beállott helyzet folytán a fenntartó hatóság részéről a 
jogakadémiával kapcsolatos dologi és személyi kárpótlások 
elnyerésére indultak meg a tárgyalások, mivel előrelátható-
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lag a megcsonkított jogakadémia ily formában anyagi és er-
kölcsi okok miatt aligha lesz fenntartható. E miatt Lichten-
stein László egyházkerületi felügyelő, Turóczy Zoltán püspök, 
majd az egyetemes egyház elnökségének bekapcsolásával, is-
mételten megjelentek a protestáns államtitkárnál és Dr. Hó-
man Bálint kultuszminiszternél kihallgatáson, de végleges 
eredményt elérni nem tudtak. A jogakadémia a tervezett két-
é\es tanfolyam keretében tényleg aligha tartható fenn, meri 
erre az útra térve, a főiskola elnéptelenedése, a jog- és állam-
tudományok müvelésének elsekélyesedése, a jogakadémia 
gazdasági alapjainak és költségvetésének felborulása, majd 
a/ ősi intézmény lassú és dicstelen halála következnék be. 

1941 április 2-án báró Badvánszky Albert egyetemes egy-
házfelügyelő, D. Kapi Béla és Turóczy Zoltán püspököknek 
a kultuszminiszterrel folytatott újabb tárgyalásai eredménye-
ként megjelent április 23-án a 24.724/Í94Í. sz. vk. miniszteri 
i endetet, amely az 1939:11. tc. 168. §-ában foglalt felhatalma-
zás alapján a jogakadémiának teljes négy évfolyamú műkö-
dését az Í9M/U2. tanévre meghosszabbította, majd a 31.600/ 
1942. sz. vk. miniszteri rendelet pedig az 1942/43. tanévre ls 
kiterjesztette a meghosszabbítást s így a jogakadémia mos-
tanáig három alapvizsga tarthatási jogával változatlanur 
működik. 

A jogakadémia jövőjének súlyos és nagy horderejű kér-
dése még mindig nem nyert végleges megoldást. Az új kul-
tuszminiszter dr. Szinyei Merse Jenő a jogakadémia fenn-
tartó hatóságával szemben megértő álláspontra helyezke-
dett a jogakadémiai kérdésben is, így meg van minden re-
mény arra, hogy ez a régóta vajúdó kérdés talán mégis be-
kés megoldásra fog vezetni. Hosszú évtizedeken át kemény 
harcot folytatott létéért viharedzett főiskolánk és jóllehet 
nyugodt fejlődési időszakhoz nem juthatott, mégis felfokozott 
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erővel igyekezett történelmi hivatását betölteni és egyetemes 
egyházunknak egyik legértékesebb ékköve maradni. 

A miskolci jogakadémia tudományos és kulturmunkája, 
az előbb vázolt sok zökkenő és akadály ellenére, mégis ér-
tékes és számottevő volt az utolsó évtizedek alatt is. A jog-
akadémia tanári kara komoly, céltudatos tudományos mun-
kásságot fejtett ki. A miskolci jogakadémia tanárai vala-
mennyien egyetemi magántanári képesítéssel rendelkeznek. 
Komoly, nagyobbszabású tudományos munkák jelentek meg 
tőlük az utolsó évtizedekeben magyar nyelven kívül németül, 
franciául, angolul. A „Miskolci Jogászélet" havonként meg-
jelenő szakfolyóirata a jogakadémiának és mint első vidéki 
jogi szaklap úttörő munkát végzett. 

A szemináriumi élet intenzív, különösen az egyházjogi 
és büntetőjogi szemináriumban. Az evang. egyházjognak 
számos jeles müvelője akadt a joghallgatók között és úttörő 
publikált tanulmányaik figyelmet és elismerést keltettek a 
szakkörökben is. 

A tanári karban az utolsó évek alatt annyiban állott be 
változás, hogy Sztehlo Zoltán 1938 augusztus 13-án debreceni, 
Schneller Károly 1939 július hóban szegedi, Sqontagn 
Vilmos 1940 okt. 30-án és Hacker Ervin 1943 március 20-án 
debreceni egyetemi tanárokká neveztettek ki és így megváltak 
jogakadémiánk kötelékéből. 

Szepesváraljai Haendel Vilmost 1937 január 23-án és 
kutnai és eörvistyei Zelenka Istvánt 1939 szept. 25-én léptet-
te elő az igazgató-választmány nyilvános rendes tanárokká, 
miután megelőzőleg megszerezték az egyetemi magántanán 
képesítést. Dr. Bruckner Győzőnek 1941 április 26-án a 
Kormányzó Ur őfőméltósága a szakirodalom müvelése és az 
egyetemi oktatás terén szerzett érdemei elismeréséül egyete-
mi nyilvános rendkívüli tanári címet adományozott. Dr. Szl-
gethi Szilágyi Antal c. jogakad. nyilvános rendes tanár mára-
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marosszigeti törvényszéki elnökké neveztetvén ki, szintén 
megvált a jogakadémia kötelékéből. Dr. Zsedényi Béla 1942. 
évben ugyancsak a szakirodalom müvelése és a főiskolai 
oktatás terén szerzett érdemei elismeréséül szintén elnyerte 
az egyetemi nyilvános rendkívüli tanári címet. 

A jogakadémiai titkári állás 1937 október 9-én szervezte-
tett véglegesen és az igazgató-választmány betöltötte azt dr. 
Kovács Tiborral, aki minden tekintetben kiváló munkaerőnek 
bizonyult. 

A dékán által elkészített és a tanári kar által némi észre-
vételeikkel kiegészített tanulmányi és fegyelmi szabályzat 
felsőbbfokú jóváhagyás után az 1936—37. tanévben lépett 
életbe, mivel a régi már teljesen elavult volt. 

A joghallgatók létszáma az utolsó tíz évben rendesen 
meghaladta félévenkint a 300-a|t. Az igazgató-választmány 
megszervezése óta összesen volt a miskolci jogakadémiának 
hallgatója az 1935/36—1942/43. tanévekben az I. félévben 
2743 joghallgató, 121 államszámviteltani hallgató, összesen 
tehát a létszám nyolc év alatt az I. félévekben 2864 fő. A II. 
félévekben volt ezen időszakban 2449 joghallgató és 173 ál-
lamszámviteltani, összesen tehát 2622 hallgató. 

A joghallgatók élénk ifjúsági diákélétet élnek a Miskolci 
Joghallgatók Testületében, Werbőezi Bajtársi Egyesületben, 
a Miskolci Jogász Turista Egyesületben és a jogakadémiai ifj. 
Luther Szövetségben. — A miskolci jogászifjúság diákéletéről 
megkapó és értékes képet ad Nóvák István dr. 1941-ben meg-
jelent hatalmas (524 1.) munkája, amelyben az eperjesi-mis-
kolci jogászifjúság diákéletének méltó emléket állított. 

A közjóléti intézmények lehetővé tették, hogy a szegény-
sorsú szorgalmas joghallgatók tanulmányaikat nagyobb gond 
nélkül végezhessék. Az 1934/35. taíiévben megnyílt jogaka-
démiai menza 1942/43-ig, vagyis nyolc év alatt az ebédellá-
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tásra 12.894.87 pengőt fordított; tandíj elengedésben részesült 
526 joghallgató 23.629 pengő erejéig, kórházsegély címen 
1060 pengő került kiosztásra, jutalom és ösztöndíjban 
1532.15 P, segélyegyleti alapból 14.057.24 P került kiosztásra 
és a Horthy ösztöndíj segély 2607.— P volt. Az 1936/37— 
1942/43. tanévekben a jogászifjúság segélyezése készpénzben 
volt összesen 55.730.26 P. Ez a szép eredmény kommentár-
ra nem szorul. 

Végül meg kell emlékeznünk, hogy 1935-iki pártfogósági 
közgyűlésünk óta (1935 szept. 28.) az ősi pártfogóságnak nagy-
nevű és jeles tagjai költöztek el az élők sorából, akik nevüket 
főiskolánk történetébe valamennyien aranybetükkel írták be. 
Ezek között időrendi sorrendben haladva, eltávozott tőlünk 
Ludmann Ottó 1936 febr. 21-én, az eperjesi Kollégium taná-
rainak nesztora és polihisztora, a Kollégiumnak több ízben 
volt rektora; Geduly Henrik püspök 1937 febr. 18-án hunyt 
el; hittel és buzgalommal két évtizeden át keményen és eré-
lyesen harcolt szóval és tollal az Eperjesről Miskolcra mene-
kült jogakadémia megmentéséért, s védelmezte az egyetemes 
egyháznak főiskola felállítására és fenntartására vonatkozo 
jogát. — 1937 december 3-án távozott az élők közül dr. 
Szlávik Mátyás, aki a jogakadémián 1885/86-tól 1919-ig a böl-
cs észettörténeti és művelődéstörténeti speciálkollégiumok-
nak lelkes és buzgó nyilvános rendes tanára volt és több íz-
ben viselte a Kollégium rektori tisztét is. — 1938 október 
24-én halt meg dr. Dómján Elek püspök, ki az újonnan meg-
szervezett jogakadémia igazgató-választmányának — meg 
püspöki méltóságának elnyerése előtt — első egyházi elnöke 
volt, aki sok meleg szeretettel és megértéssel intézte és irányí-
totta főiskolánk fejlődését. 1939 január 24-én hunyt el dr. 
Schneller István ny. egyetemi tanár, aki magas ivelésü pálya-
ját az eperjesi Kollégium theológiai akadémiáján 1874/1877-
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ben kezdette meg, ahol új utakon járó pedagógiáját, az 
ethizált egyéniség kifejlesztését hirdette és utóbb is, mint az 
ősi pártfogóság tagja mindig szeretettel és aggódó lélekkel ki-
sérte figyelemmel a Miskolcra menekült jogakadémia sor-
sát. Ugyancsak elhunyt 1939-ben Latinak Jenő budapesti gyá-
ros, aki tekintélyes pénzadománnyal gyarapította az eper-
jesi Kollégium vagyonát és így nagy áldozatkészségének adta 
tanúbizonyságát — Báró Prónay Dezső 1940 ápr. 7-én tért 
örök nyugovóra, aki az ősi pártfogós ágnak áldozatkész tagja 
volt s 1924-ben tekintélyes adománnyal gyarapította a jog-
akadémiai alapot s a jogakadémiát „nagy nerrízeti értéknek" 
tekintette. — 1940 március 9-én Greguss Gyula, a kassai I. ma-
gyar egyházközség lelkésze távozott az élők sorából, aki az 
egykori VI. sz. kir. városi esperesség egyik lelkes képviselője 
volt az ősi pártfogóságban. 

Meg kell emlékeznünk Fábry Viktor eperjesi evang. lelki 
pásztor 1940-ben bekövetkezett elhunytáról, aki mint az ősi 
pártfogóság volt tagja az eperjesi Kollégium igazgató-választ-
mányának megválasztott s buzgó, lelkes tagja volt s mint 
izzó lelkű magyar küzdöítte végig az elnyomatás keserű éveit. 

Ujabb gyászhír ir. érkezeit hozzánk. Dr. Flórián Károly 
volt eperjesi jogakadémiai tanár elhunyt 1941. augusztus hó 
15-én a kassai állami kórházban. Flórián az eperjesi jogakadé-
miának lelkes, sok reményre jogosító professzora volt 1901-től 
1922-ig. Értékes nemzetgazdasági és pénzügytani tanulmányok 
szerzője és mint sub aűspiciis regit avatott doktor, a Kollé-
gium egyik büszkesége. A világháború alatt mint tartalékos 
főhadnagy átszenvedte Przemysl ostromát és hat évi keserves 
szibériai fogságot. A jogakadémiának Miskolcra való átmen-
tésekor ő nem nyúlt vándorbothoz, hanem Eperjesen maradt, 
mint az ősi Kollégium utolsó, haláláig hü katonája. A hatal-
mas Kollégium roncsaiból igyekezett annyit a magyar kisebb-
ségnek megmenteni, amennyi emberileg lehetséges volt. 
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Az elköltözöttek valamennyien az ősi pártfogóságnak legki-
válóbb tagjaihoz tartoztak. Aranycsengésü márkás nevek hor-
dozói voltak és nekünk pótolhatatlan értéket jelentettek. Em 
lékük élni fog jogakadémiánk történetében! 

Dr. Bruckner Győző. 
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