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1. Az ev. egyház vesztesége
és az eperjesi ev. Kollégium.
A trianoni békeparancs, amely a« ezeréves Magyarország területét, a földrajzi és történelmi követ.élményekkel számot se vetve, oly meggondolatlanul és köoiynyelműen darabolta fel, súlyos veszteségeket mért többek
közt az összes magyar történeti egyház felekezetekre is.
Lélekszámban akkor, amidőn a Magyar Birodalom lakosságának több mint a fele idegen impérium alá került,
mindegyik 'történeti egyházfelekezet vesztesége igen jelentékeny és súlyos volt- A legsúlyosabb természetesen
a rómiai katholikusoké, akiknek lélekszáma 10.888.138ról 4.778,421-re olvadt le, alkik teliáfti 6.109,717 lelket
veszítettek. Közel egymillió lelket, pontosan 987,056-t
vesztettek azonban a reformátusok is és nem sokkal k e vesebbel, 855,107 lelket), az ág. hitv. evangélikusok.
Jegyzet az első oldalról:
*) E k i s tanulmányban közölt fejtegetéseket az eperjesi
ev. Kollégiumira vonatkozólag azon szélesebb körű emlékiratból
foglaltam «és állítottam össze, amelyet a miskolci ev. jogakadémia szervezeti szabályzatának eSötkéseitése céljából dolgoztam;
ki, — az ősi Kollégium, történeti múltjára és jogi személyiségére
való tekintettel. A tanulmányban felsorolt történeti adatok forrásaként ag eperjesi ev. Kollégium Értesítőit, aiz ev. egyetemes
egyház é s a tiszai ev. kerület jegyzökönyveit, valamint az ev.
egyetemes egyház levéltárát használtam. A jogelvi fejtegetések forrásmunkáikónt különösein vitéz Moőr Gyula „A jogi személyek elmélete" (Budapest, 1931.) és Szászy István „Az államok közötti utódlás elmélete" (Budapest, 1928.) cimü müveit
és Ereky István még kiadatlan és csupán kéziratban köjzkézen
forgó „Közigazgatási jogi jegyzetei"-t kell kiemelnem.

E veszteségek megbontották természetesen e • történeti egyházfelekezdtnek az ország 1 összes lakosságához
viszonyított arányszámait is. Ezekben az arányszámokban azonban a római katliolifcusoknál és a reformátusok'
nál nem veszteség, lianem nyereség mutatkozik. A rám.
featholikusok arányszáma ugyanis 52.1%-ról 62.8%-ra ,
tehát igen erős abszolút többségre, míg a reformátusoké
12.5%-ról 21.4%-ra emelkedlett. Ez a kélt egyházfelekezet tehát a lélekszámban való veszteség némi, bár kétségtelenül szomorú kárpótlásaként, legalál>b a többi fele;
kezetekhez viszonyított erejében ért el komolyabb növekedést.
I
Ezalatt azonban az evangélikusok arányszáma,
лик!y 6.4% volt a nagy Magyar Birodalomban, ugyanany
nyi, azaz változatlan maradt, a. trianoni békeparancs szerint,
megcsonkított Magyarországon is. Amennyiben azonban
a múlt arányszámainak megállapításánál HorvátrSzlavon országok lakosságát nem vesszük figyelembe, még
ebben az arányszámban is jelentékeny veszteség mutatkozik, mert eszerint ez az arányszám 7.1%-ról szállt
6.4%-ra le. Az evangélikus egyháznak tehát. I még az a
szomorú és kétes értékű kárpótlás sem jutott osztályrészül, hogy az ország lakosaihoz viszonyított' arányszámában mutathatna fel növekedést.
Ezeknek az arányszámoknak jelentékeny eltolódása
az evangélikus egyház szempontjából nem minden jelentőség nélkül való és sajnos ezt, miként a következmények mutatták, még további veszteségeik forrása és eredőjeként kell elkönyvelnünk. Ez az eltolódás volt például az oka annak is, hogy a magyar országgyűlés felsőházának 1926-ba,n bekövetkezett reformja 1 alkalmával,
szakítva a két történeti protestáns egyházfelekezet mindenkor eiismert, paritásával, az evangélikus egyház egyházi és világi vezérférfiai sokkal kisebb számban nyertek helyet a magyar országgyűlés ú j felsőházában.

Az evangélikus egyház trianoni veszteségeit azonban
a lélekszámban és az evangélikusok arányszámában jelentkező veszteségek még korántsem merítik ki. Hasonlóképen súlyos veszteségek érték ezt. az egyházfelekezetet
kulturális értékeiben, intézményeiben s ezeknek felvirágoztatását szolgáló vagyonában is. A kulturális értékekben előállott veszteségele legnagyobb része, — épp úgy
azonban a lélekszámlxüi veszteségek legnagyobb része is
— a magyar Felvidék elszakítása 1 folytán következett
be. Közel négyszáz elemi népiskolát, sok polgári iskolát,
hét középiskolát, egy különálló theológiai akadémiát és
egy teljesen kiépített, theológiai akadémiából, jogakadémiából, főgimnáziumból és egy tanítóképzőből álló
Kollégiumot, veszített el az evangélikus egyház a magyar
Felvidék elszakítása következtében.
•
Nagyon nehéz feladat lenne mérlegre tenni mind e
veszteségeket s megáLaplítani, hogy ezek közül egyik,
vagy a másik с a súlyosabb. Összevetve azonban úgy a
történeti, mint a kulturális, nem kevésbé azonban az
anyagi érdek elszenvedett veszteségeit is, nem lehet kétséges, hogy az ev. egyház egyik legsúlyosabb vesztesége
az eperjesi üsi Kollégium elvesztése volt.
Nyitott kérdés azonban még I ma, is, hogy az ősi
eperjesi Kollégium a magyar cv. egyház részére valóban
elveszett-e, illetve jogilag is elveszettnek tekinthető-e?
E kérdés felvetésére ugyanis nemcsak az integer Magyar
ország majdani visszaállításának a gondolata és nemcsak
a trianoni u. n. „békeszerződés" jogilag diktátumszerű
jellege vezethet el, Iranern az államok közötti jogutódlás
alkalmából felmerült nemzetközi jogi, közjogi, de egyben magánjogi és jogelméleti kérdések vizsgálata is.
A trianoni békeparanes s az
abban 1 foglalt
rendelkezéseket sok vonatkozásban megváltoztató és
kiegészítő hágai, pálisi és prágai nemzetközi egyezmények az államok közötti jogutódlás vagyonjogi kérdésedben még máig sem tisztázták minden vonatkozásban tö-
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kéletesen a helyzetet s ennék a körülménynek a terhére
írható, hogy vitás vagyonjogi kérdések vannak még ma
is a magyarhoni ev. egyház és az elszakadt terüle eken
alakult ú j evangélikus egyházak között. Ilyen vitás kérdés például az a követelés is, amelyet köztudómás szerint a szlovák ev. egyetemes egyház állított föl a magyar ev. egyetemes egyházzal szemben, Fay nor Dusán,
szlovák ev. egyetemes püspök 1931. évi november hó 3.
napján érkezett átirata szerint, a „volt közös
egyházi
vagyon" megosztására vonatkozólag.
Függetlenül atitól, hogy e szlovák ' igénybejelentés
alapján felmerülő vitás kérdések a szóbanforgó egyházi
vagy egyházi jellegű vagyonokra vonatkozólag milyen
elintézést nyernek, — a status quo marad-e fenn, barátságos egyezség jön-e létre, avagy nemzetközi per ' fog
dönteni, — megállapítható, hogy e kérdések tisztázása
anélkül, hogy az eperjesi Kollégium kérdése és jogi sorsa
is tisztázás alá ne kerülne, szóba sem jöhet. Az a felbecsülhetetlen történeti és kulturális érték, amelyre az ev.
egyház e Kollégiumban évszázadokon keresztül talált és
a kollégiumi vagyonnak egyházunk szerény vagyoni viszonyaihoz mért igen nagy jelentősége a kollégiumi vagyon sorsának e felmerült; vitás kérdések elrendezésében
mindenképen perdöntő szerepet biztosít. Ez a körülmény
teszi viszont szükségessé azt is, hogy erre az eshetőségre
felkészülve, a ' Kollégium szervezetének, történe ének,
jogi jellegének mindazokat a körülményeit, mozzanatait
és jellegzetességeit, amelyek az esetleges nemzetközi tárgyalások alkalmával súllyal eshetnének a latba, a lehetőség szerint beható vizsgálat, alá vegyük.
2. A Kollégium szervezete.
A z a kérdés merült, fel már most elsősorban is, ki
volt tulajdonképen az ősi Kollégium
tulajdonosa, mi
a d t a meg a Kollégium kollégiumi jellegét és mi történt
a Kollégiummal a bekövetkezelt területváltozással kap-
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esolatbanf Mindezekre a kérdésekre csupán rövidlen és
általánosan, — további fejtegetéseinek kiindulópontjaiként, — a következő megállapításokat rögzíthetjük le:
Az eperjesi ev. Kollégium tulajdonosa és fenntartója a kollégiumi ősi pártfogóság volt, amely hajdan a
„status et ordines evangelici superioris Hungáriáé" nevet viselte s évenkint kétszer, az iskolai év elején és végén, sereglett egybe rendes és ha szükséges volt évközbon is rendkívüli közgyűlésre.
Ez a pártfogósági közgyűlés gyakorolta a tanügyi
önkormányzatot az egyházkerületi coordinatio és 1 az
1790/91. évi XXVI. ti. e. ér.elmélben, őrködött évi je.
leütések alapján a Kollégium szellemi és vagyoni állapota felett, számot kért és felmentést adott, adminisztratív és fegyelmi szabályokat alkotott, követeket küldött s
választotta a bizottságokat, a tisztviselőket és a tanárokat.
<
A Kollégium közvetlenül a esdi megszállás előtt 4 intézetből álott:
a)
b)
c)
d)

а theológtai akadémiából,
а jogakadémiából,
а főgimnáziumból és
а tanítóképző intézetből.

a) A theológia főiskolai jelleget 1666-ban nyert.
Különböző viszontagságokon menit keresztül és csak akkor sízümetelt, amikor a, Kollégium maga is szünetelt.
1886-ban az ev. egyetemes egyház közgyűlése eltal elfogadott szervezet egyetemes intézetnek, az 1891—94.évi ev.
ev. zsinat pedig egyetemes jellegű főiskolának ismerte el.
A megszállás után a 'theológiai főiskola székhelyét
Budapestre tette át, ahol a Pozsonyból menekült egyetemes ev. theológiai akadémiával együtt két évig működött, miglen a pécsi egyetem soproni ev. hittudományi kn
rába olvadt be.
b) A jogakadémia szintén egykorú a theológiával s
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egyben a.z eperjesi Kollégium régi épüetének felépítésével, mert éppen e két intézet, a theológiai és az előkészítő filozófiai tanfolyammal bíró jogi főiskola megalapítása céljából alapították a felsőmagyarországi rendek
1666-ban a Kollégiumot. A Kollégium fennállása alatt
azonban a jogakadémia, anyagi erők hiánya m'ait, több
alkalommal szüneteik
A jogakadémia a cseh megszállás elől, 1919-ben, Miskolcra menekült, azóta is ott működik és erős fejlődé«
nek indult. Elhelyezkedése azonban a város által rendelkezésre bocsájtott szűkös helyiségekben még ma is csak
ideiglenes.
c) A főgimnázium a Kollégium törzsinfézete volt s
mint ilyen eredetét az 1531. évre viheti vissza, amikor
is az evangélikus hiitre áttért Eperjes város iskoláját
gimnáziummá bővítette ki.
A főgimnázium a eseli megszállás után is Eperjesen maradt s egyideig még magyarnyelvű oktatással működött. Jelenleg a szlovák keie:i ev. ' egyházkerület főgimnáziuma.
d) A tanítóképző intézetet eredetileg a tiszai ev. egyházkerület alapította 1844-ben és Nyíregyházán helyezte el. 1873-ban került át, Eperjesre a Kollégiumba,
ahol azután létének voltaképeni biztosítását
Zsedényi
Ede hagyományának és Czékus István 1 alapgyüjté"
seimek köszönhette.
A tanítóképző intézet a cseh megszállás után, 1920ban, követve a jogakadémiát, szintén Miskolcra 1 költő-1
zötlt s ettől kezdve ott működik, azóta felépült ú j 'és
Konviktussal. is kiegészített épületében.
• -,
A Kollégium tulajdonosa és fenntartója, a.; kollégiumi ősi pártfogóság működését ideiglenesen beszüntetni
lévén ' kénytelen,
fennhat ósági
jogait
ugyancsak
ideiglenesen a tiszai ev. egyházkerület ! elnökségére r u házta át. E jogkört a jogakadémiára és a tanítóképz&
intézetre vonatkozólag, ezen ideiglenes jelleggel, azóta
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is a kerületi elnökség gyakorolja. 1928-ba,n azonban a
legfőbb és legeminensebb tulajdonosi jogkör gyakorlása
végett megalakult a mai Csonka-Magyarországon a
„csonka ősi pártfogóság" is.
3. Adatok a Kollégiumi
történetéből.
Л Kollégiumnak a fentiekben csak röviden és általános
san vázolt, szervezete természetesen hosszabb történeti
fejlődés eredménye. E történeti fejlődésből, a kitűzött
vizsgálati célokra való tekintettel, a kövekező adatok kiemelését t a r t j u k szükségesnek :
A Kollégium eredetét, — amint arra fentebb is hivatkoztunk, már 1531-ig vezetheti vissza. — Tulajdon''
ké]>eni megalapítása azonban 1666-ban történt.
1665-ben, nov. 18-án, Kassán ült összeg, Felvidék
protestáns főuraiból, ,gazdag nemeseiből, a felvidéki szab.
kir. városok, bányavárosok és a szepesi városok követeiből alakult gyűlés, mely a Kollégium létesítését! és épw
téséb elhatározta, a Kollégium támogatására szóló felhívást, kibocsátotta s mint; a létesítendő! főiskola párt foe ósága, a Kollégium felügyelő bizottságát is megalakította.'
E gyűlésen s az alapítók sorában jelen voltaik többek
között: Thököly István gróf, Ostrosi'th Mátyás bár
Thököly Zsigmond báró, Petróczy István báró, Tarkányi
István, Wititnyédy István, Keezer Ferenez, Keczcr Já
nos, Keezer András,'Keezer",Menyhért, Semssey Ferenc,
Horváth Boldizsár, György Ezékiiel, ! Ujfalussy Zsigmond, Fejérváry Zsigmond, Dobay András, Dobav Gábor, Saárossy Sebestyén, Szirmay István, Dessewffy
György, Berzeviezy Zsigmond, Péeby András, > Berzc_
viczy János, Dalmady István, Bakay István, Gilány
János, Dessewffy Ferenc és Görgey Miklós. I t t tűzték
ki
Kollégium bárom dicső célját is hogy legyen ez a
Kollégium: „a mindenható Isten tiszteletének
temploma,
az igaz tudományok univerzitása és a hazaszeretet heve?
hetetlen vára örök időn át."
. .Vv
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E nagy öél és eszme szinte hihetetlenül gyorsan
nyert életet. Érdekében a hazai testvérfelekezetek és
nemzetiségek csakúgy meghozták gazdag adományaidat
a Kollégium építéséhez, minit az erdélyi szászok, a németországi evangélikus rendek, a svéd, dán, 1 angol és
hollandiai fejedelmek, illetve polgárok. Tavaszra a
gyűjtés eredménye meghaladta az 50.000 fort-í ? 1ПЧ5.
április 6-án letehették Eperjesen a Kollégium alapkövét.
Az építkezés azonban nem ment simán. Hiszen I.
Lipót gyászos korában, egyenesen a magyarországi protestantizmus megmentlésére volt hívatva e terv, érthető
tehát, hogy akadályozói is akadtak. I. Lipót maga is levélben fenyegette meg az eperjesieket, mert Akadémiát
mernek építeni, felállítani. Az eperjesi tanács azonban
•e levélre azzal válaszol, hogy nem ai váras épít, hanem
a fesömagyarországi rendek építenek egy Kollégiumot,
azaz közös iskolát. E tekintetben tehát a tanács maga
semmit, sem telhet-, mert ez ügyben egyedül a felsöma.
gyamrszági rendek dönthetnek, határozhatnak:
nincs
tehát azon helyzetben, hogy I. Lipót parancsának engedelmeskedhetnék.
Az építés tehát tovább folyt s bár annak megakadályozására ismételten is kísérletet, tettek, a Kollégium
ünnepélyes megnyitása 1667. október 18-án mégis megtörtént, Ezt megelőzőleg azonban 1667. ápr. hó 16-án, a
felsÖmagyarországi rendek és Eperjes városa között.
SZERZŐDÉS
jött létre, amely a rendek részéről Eperjesnek védelmet
igér, a Kollégium felügyeletéről és kormányzatáról gondoskodik s 1. pontjában a következőképen, szól:
„Nehogy valaha, ha netán bármely más vallás hivei
többségre kerülnének Eperjes városban és hatalmasabbakká lennének, a Kollégium az igaz á. h. e. hivők kezéből ki ragadtassák és azok zsákmányául jussom:
1. A felsÖmagyarországi ág. ev. rendek fenntart-
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ják magoknak és örököseiknek azon jogot, miszerint a
veszedelem idején, a Gymnáziumot (Kollégiumot)
min.
den hozzátartozókkal: jószágaival és jövedelmeivel
és
minden néven nevezendő alapítványaival olyan helyre vihessék át, ahol az ágostai hitvallásnak a legbiztosabbalc
s a változatlan ágostai hitvallás szellemében való tanítás
veszélyeztetve nincs; ellenben sz. leir. Eperjes városa kötelezteti azt mindenestől kiadni, a legföképen a rendek
a pártfogóság költségén épült kollégiumi épületért pedigaz akkor forgalomban leendő pénzben 25 ezer magyar forintnyi értéket lefizetni."
A Kollégium zavartalan éle'e és fejlődése ezáltal
azonban még koránt sincs biztosítva. A bécsi kormánymindent elkövet, hogy a magyarság és a pro'.es'ántizmus
eme erős bástyáját összetörje. Háromszor is megpróbálkozik vele.
Először, alig pár évi fennállás után, 1671-ben, a
Wesselényi féle összeesküvés elfojtásával kapcsolatban
Spankau generális veszi el a 1 Kollégiumot, de aztán
Thököly Imre, a Kollégium neveltje, 1682-ben újra v i s szaszerzi és visszaadja. Felajánlja egyben az iskola fenntartására €00 holdas tállyai szőlőjét s Rimaszombat város jövedelmének felét.
Másodszor Garaffa juttatta a Kollégiumot a jezsuiták
kezére, mígnem II. Rákóczi Ferenc 1704-ben ú j r a viszszaállította a- régi jogállapoto • Ekkor a Kollégium ú j r a
virágzásnak indult, de alapítványainak elvétele, épületének és felszerelésének az elfoglalás folytán bekövetkezel zilált állapota folytán újra anyagi megerősítésre
szorúl. Támogatói között ekkor ott találjuk XII.
Károly svéd királyt is, aki a Kollégium szükségleteinek fedezésére 20.000 forintot ajándékoz.
Rákóczi szabadságharcának leveretésôtôl, 1711-től
kezdve azonban a Kollégium újra a jezsuiták kezébe kerül, s ők uralkodnak benne egészen a rendnek 1773-ban
bekövetkezett feloszlatásáig. 1784-ben az evangélikusok

árverésen kényszerülnek ú j r a visszavásárolni régi Kollégiumukat s 1785-ben kezdődhet meg benne újra az oktatás. Ez alkalommal azonban a Kollégium természetesen
ismételten is újabb anyagi megerősítésre szorúl s ebben
újra, kiveszik a részüket az ev. rendek és a külföldi ha
talmas protektorok is.
A Kollégium fejlődése ezekután nagyobb, erősebb
lendületet a- X I X . század harmadik évtizedében nyer, s
e fejlődés ezek ntán állandósul. Hatalmas pártfogóként
sorakozik fel pártfogói sorában e század derekán a tiszai
ev. egyházkerület is és bekapcsolódásával az ösi pártfogóság is újra éled s 1852-ben újra szervezkedik. A f e j lődésnek e folyton felfelé ívelő lendületét most már csak
az 1887. évi május 6.-i borzalmas eperjesi tűzvész akasztj a meg, melyben a Kollégium is a lángok martaléka
lett. IIс a pártfogók most is segítségére sietnek a Kollégiumnak s az országos közrészvét oly jelentékeny áldozatot hoz össze s ebben az áldozatban különösen a magyar
ev. társadalom oly mértékben veszi ki részéi, hogy l a
Kollégium ú j épülete csakhamar felépülhet. Az adományok közt hathatós svéd szeretetadomány is szerepéi, mely
különben e század derekán is jelentkezik a svéd Gusztáv
Adolf egylet évi 2.000 forint istápolói
segélye formájában.
4. A Kollégium és a tiszai
ev. egyházkerület.
Az ősi Kollégium történeti múltjából a, fenntiekben
vázlatosan kiragadott adatok is döntő bizonyítékot nyújtanak arra nézve, hogy a Kollégium mindenkor az önálló jogi személyiség életét élte, az alapítók által kijelöttcél cs rendeltetés irányában működött s az alapítók örököseinek, jogi személyisége akaratelhatározásra és kije.
lentcsre hivatott szervének, az ősi pártfogóságnak, állt
mindenkor jogában, de egyben kötelességében is, a Kollégium léte, vágyom, sorsa és jövője feletti
rendelkezés.
Amennyiben pedig a Kollégium jogi személyisége meg-
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állapítható, érvényes ez a jogkör és köteleség természetesen a. jelenre és a jövőre is.
Miután, azonban a felsorolt adattok a Kollégium ttá"
volabbi, történeti múltjából erednek, a Kollégium pedig
a XIX. század végén a ítiszai ev. egyházkerülettel szorosabb viszonyba került, vizsgálatunk körébe tartozik az
a jogviszony is, amely a Kollégiumot az egyházkerülethez kötötite. A kérdés így abban csúcsosodik ki, megtudta e őrizni a múltban kétségtelenül kimutatható jogi
személyiségét a Kollégium a. tiszai ' ev. egyházfeerüle'.tbel
szemben is?
A Kollégium és a. tiszai ev. egyliázkerüiet között ' a
kapcsolat csak a X I X . század utolsó évtizedeiben s leginkább azon idő óta épült ki szorosabban, amidőn az
egyházkerület mindaddig Nyíregyházán müködtő tanítóképző intézetéit Eperjesre hozta és a Kollégiumba olvasztotta be. Ezen idő óta. az egyházkerület, befolyása a
Kollégium ügyvitelére és ellenőrzése tekintetében folytonosan növekedőben van, s tekintettel egyben a pártfogósági közgyűlések elé gördülő akadályokra, valamint, a
fennhatósági jogok ilyképen való gyakorlásának nehézségeire, szükségessé válik csakhamar az ősi pártfogóság
és a tiszai ev. egyházkerület közötti jogviszony rendezése its.
E jogviszonyt!, amely Eperjes megiszállásáig változatlanul fennállott éts érvényesült, egyrészről az ősi
pártfogósági közgyűlés, másrészről pedig a tiszai ev.
egyházkerület közgyűlése, szerződésbein fektette le, illetőleg a, szerződés alapelveit „Elvek" című pontozatokba
foglalta össze. E szerződéses jogviszonyhoz való 1 hozzájárulását az ősi párt fogóság 1891. évi szeptember hó 13 ári
és 1892. évi január hó 24-én tartott közgyűlésein, a tiszai ev. egyházkerület pedig 1891. évi augusztus hó
20., 21. napjain Poprádion tartott közgyűlésének 13.
jkvi pontjában és 1892. cvi augusztus hó 18-án Dobsinán
tartott közgyűlésnek 11. jkvi pontjában adta meg.
Ezek szerint az „Elvek" szerint, a Kollégium névleg,
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címében és részben ténylegesen is, a tiszai ev. egyházkerület fennhatósága alá került, s azóta kerületi í'ivkoiai
jellege van. De hogy az egyházkerületbe teljesen be nem
olvadt, nem is olvadhatott, hogy az ősi pártfogóság tn lajdonosi jogait továbbra is fenntartotta s hogy az egyházkerület fenhatóságának a Kollégiumra való kiterjesztése csupán az ügyvitel és oktatásügy időszerű követelménye volt és csak a szükségszerűség mértékéig történt
meg, arról az „Elvek" 5. és 8. pon jai tanúskodhatnak
különösképen.
Az „Elvek" 5. pontja szerint ugyanis a Kollégium
feletti felügyeleti jognak egyrészről az egyházkerület
részéről tiörlénő gyakorlása céljából egy kollégiumi nagybizottság ( igazolóválxi sztmány ) létesül, melynek 12
tagját az ősi pár', fogóság és 12 tagját a kerületi közgyűlés választja, illetőleg delegálja, elnöki tisztét pedig társelnökségben a haitévenként választandó kollégiumi kerületi felügyelő és az egyházkerület püspöke látja el.
Az „Elvek" 8. pontja pedig, többek között, a következő rendelkezéseket is ma ?ában foglalja: „A kollégiumi vagyonnak, céljának megfelelő módon való használata felől, a kollégiumi pártfo'óság rendelkezik. Az egységes Kollégiumot, valamint az annak egyes
tanintézeteit
illető tőke el nem idegeníthető s eltekintve az egyháznak kezelése alatt, álló tőkéktől, kezelés végett se vihető
máshová.. . „Az egyes tanintézeAeket illető tőkék csakis
a tanintézetek céljaira használhatók. Az egységes Ko7légiumot illető összegek azonban — az egyes tanintézeteknek, ezek jövedelmeiben való netáni részesedése tekintetében mindég a kollégiumi pártfogóság a felmerült
szükség mértékéhez képest határozván, — ezek jövedelmei az egységes Kollégiumot terhelő költségek
fedezésére fordítandók."
Amint tehát, a legutóbbi pontból is kétségtelenül
nyilvánvaló, a tiszai kerület fennhatósági joga semmiképen sem jelentette azt, mintha az egyházkerület, vagy
akár a magybiaottság is a kollégiumi tőkék elidegenítésé-
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ről, vagy akárcsak jövendő sorsáról is rendelkezhetett
vplna. Az ősi párlfogóság e tekintetben immár több évszázados jogait most is óvta és sértetlenül tartotta fenn,
feninitárván a maga részére még arra az esere is a rendelkezési jogot., midőn a Kollégium jövedelmeinek csupán az egyes tanintézetek közötti netaláni elosztásáról
volna szó.
- Az „Elvek"-ben lefektetett szerződést végérvényesen az ősi pártfogóság 1892. évi október hó 30-án tartott
rendkívüli közgyűlésén fogadta ie,l s ezen a közgyűlésen
választotta meg a kollégiumi nagybizotitság (igazgatóváJasztmiány) általa kiküldendő tagjait is.
Ez az igazgató-választmány gyakorolta a Kollégium
felett egészen 1919-iig közvetlenül a 1 fenntartói jogokat.
Elhatározta -és tudomásul vette, az Eperjesen bekövetkezett. állapotokra való tekintettel, a Kollégium két,
Intézetének a. theiológiánab ,és a
jogakadémiának
Budapestre, illetve Miskolcra való költözését, helyesebben
menekülését,. E két: intézet elköltözködéséhez különben
Fabry csehszlovák sárosmegyei zsupán is hozzájárult.
A Kollégium másik két intézete Eperjesen maradt,
1919-ben azonban működését a tanítóképző intézeti is beszünetelni volt, kénytelen. A régi igazgató-választmány
működésében akadályozva volt, mert helyette a. szlovákok;
ú j a t alakítottak, amelynek az ősi párt fogósággal többé
semmi kapcsolata sem volt. Ennek következtében s minthogy a szlovák hatóságok útján állásukból elmozdittattak,
a tanítóképző tanárai is átjöttek Csonka-Magyarországra
1920-ban s a tanítóképzőintézet .is Miskoleon folytatta és
folytatja, azóta tovább működését.
A régi kollégiumi igazgató-választmány
(nagybizottság) pedig, miután működésében immár akadályozva
volt, fenntartói jogkörét az elnökségre, a kerületi kollégiumi felügyelőre és a kerületi püspökre ruházta áit. E
felügyeleti jogkört azonban a kerületi kollégiumi felügyelő nem kívánván gyakorolni, az ideiglenesen teljesen és kizárólag a kerület püspökére szállt át, míglen
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1920-ban a tiszai ev. egyházkerület október hó 27-én
tartott: kerületi közgyűlése úgy nenn intézkedett, hogy a
kollégiumi fenntart óh a t óság ideiglenes jogkörének a
gyakorlására mindaddig, amig az alkományszerű szervek
о jogkör gyakorlásában akadályozva vannak, az egyházkerületi felügyelő és a püspök együttesen
legyen hívatott.
Megállapítható tehát, hogy a Kollégium jogi személyisége iés az ősi pártfogóság tulajdonosi jogköre a tiszai
ev. egyházkerülettel
való szorosabb kapcsolat és jogviszony révén sem szenvedett csorbát és bogy e jogkörök
esorbítatiansága fölött a magyar ev. 1 egyház hivatalos
szervei még a területi elszakítás után is féltékenyen őrködtek tovább. I
5. A Kollégium jogi személyisége
A Kollégium jogi személyiségének a kérdése ; máskülönben korántsem új-keletű kérdés, mert ebben a tekintetben az illetékes fórumok már régebben is állástfoglaltak és ev. egyházunk keretében a Kollégium jogi
személyisege hivatalos elismerést is nyert.
Bizonyságul hívhatók fel e tekint ötben az ev. egyetemes egyház és a tiszai ev. egyházkerület közgyűléseinek
aiz iskolai ingatlanoknak az egyházak nevére leendő telekkönyvezése tárgyában hozott, határozatai.
Az ev. egyetemes egyház ugyanis 1913. évi közgyűlésén, kögyűlési jegyzökönyvének 17. pontja szerint1, a
következő határozatot hozta:
„Tekintettel arra-, liogy az evang. iskola, legyen az fő-,
közép- vagy elemi iskola, nem képez testületet és így
külön jogalanyt, hanem az evang. egyház, mint testület
tulajdonát képező intézetet, az egyetemes közgyűlés elrendeli, hogy mindenütt ott, hol az evang. iskolák használatára szolgáló ingatlanok nem az egyház, hanem az iskola nevére vannak telekkönyvezve, az iskolát fenntartó
egyházi testület a tulajdonjogaik az egyház nevére való
telekkönyvezését kérelmezze . . . Ezen általán/vs rendelke-
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zés ре,m zárja ki azt, hogy ötit, ahol m iskola használatára szolgáló vagyon alapítványi természettel bír, ezen
minőség telekkönyvileg följegyeztessék, illetve amenynyiben az alapítványi minőség már telekkönyvileg kitüntetve van, hogy ezen telekkönyvi állapot érintetlen maradjon. A kerületek utasíttatnak, hogy ezen határozatot
haladéktalanul hajtsák végre, és az eredményről a » jövő'
évi egyetemes közgyűlésnek jelentést tegyenek."
Az eperjesi Kollégium igazgató-választmánya azonban, foglalkozván az egyetemes gyűlés 1 rendelkezésével,,
nem tartotta azt- a Kollégiumra vonatkoztat hattónak,
„mert azon rendtelkezés tartalmából me.gállapíthatólag —
az áttelekkönyvezést, csupán a; „Testület" jogi fogalma
alá nem eső s így külön jogalanyisággal nem bíró iskolákra rendeli foganatosítani, már pedig a Kollégiumnak
magánjogi jogalanyisága a kollégiumi szervezeti és kormányzati szabályzat 3., 27. és 38. §-•»«/,- egybevetéséből
folyóan kétséget nem szenvedhet.'1
A tiszai ev. egyházkerület pedig 1915. évi közgyűlésén. tárgyalván az egyetemes egyház rendeletét, jegyzökönyvének 79. pontja szerint, ie tárgyban a 1 kővetkező
határozatot hozta.:
„A kerületi fő- és középiskolákat illetőleg a közgyűlés azzal a kérelemmel fordul az egyetemes gyűléshez,
hogy a szóbanforgó eljárás alapjául szolgáló 1913-i határozatát az eperjesi főiskolára, valamint az iglói, késmárki, nyíregyházai, rozsnyói és rimaszombati főgimnáziumokra vonatkozóan, ezeknek a fenntartó 1 testületeknek különbözőségénél fogva külön szabályozást, igénylő
jellegére való figyelemmel, megfelelően módosítani szíveskedjék."
I
Az 1914. és 1915. évi egyetemes közggyűlés honorálta
is ezt az álláspontot s jegyzőkönyvének 20. pontja, szerint, a következőképen határozott :
'
„Az egyetemes közgyűlés a jelentéseket, tudomásul
veszi és ez allkalommból kimondja, hogy a középiskolák
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és az eperjesi Kollégium ingatlan vagyonának telekkönyvi
állapota a zsinat további rendelkezéséig
változatlanul
fe n ntartandók."
Nem állhat1 femn tehát kétség, a legkisebb kétség
sem mindezek szerint afelől, hogy az eperjesi ev. Kollégium önnálló s alapítványi természetű jogi személynek
tekintendő, amely eredeti s az alapítók által kijelölt célját
az alapítók örököseinek tekinthető akaratikijelentő szerve,
az ősi pártfogóság, rendelkezése értelmében van hívatva
1
betölteni.
Kétségtelen továbbá, hogy hazai jogunk szerint a
közcélokra szolgáló alapítványok önálló jogi személyek
és „nem vesztik el ezen jellegüket, annak folytán, hogy
több, ugyan arra a célra szolgáló alapítvány összefoglalt'atik és hogy ezen összefoglalt alapítványok egy ellenőrző! alapítványi hatóság felügyelete és gondozása alá
h lyeztethidk." (Sztelilo Kornél, az ev. egyetemes egyház
vol főügyészének jogi véleménye.)
'
De nem vesztette és nem veszthette el a Kollégium
önálló jogi személyiségét, — amint azt fentebb kimutattuk, — azáltal sem, hogy névlegesen a tisza ev.
egyházkerület Kollégiuma lett s hogy felügyeleti joghatóságaként hosszal) időn keresz.ül a 1 pártfogóság és az
egyházkerület által kiküldött közös kollégiumi nagybizottság, illetve igazoló-választmány működött. Nem pedig azért, mert maga az ősi pártfogóság a Kollégium
fölötti tulajdonjogát, a vagyona, sőt bizonyos mértékben
még a jövedelme feletti rendelkezést is a maga részére
tartotta fenn, erről le soha sem mondott, volt s volna
hívatva ezekben a kérdésekben tehát a jövőben is rendelkezni.
Nem lehet tollát vitás mindezek szerint, hogy a szlovák ev. keleti egyházkerület, saját' maga vagy ez áltála
alkotott szervekkel, a Kollégium vagyona felett jogosan
nem rendelkezhetett- s a tiszai ev. egyházkerület jogutódjának tekintvén magát, még mindig n.em ölthetie magára
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egyben a Kollégium tulajdonosi minlcíségét is. Nem szerezhetett tehát több és nagyobb jogot a tiszai egyházkerület jogiutódjaként, mint amennyivel a megszálláskor
a Kollégiumra vonakozólag maga a tiszai ev. egyházikerüli' rendelkezett.
•
Ezzel szemben azonban megállapítható íötétlenül a
Kollégium egyházi célolcal szolgáló rendeltelése s a
kollégiumi' vagyonnak, mint ilyennek, egyházi
vagyoni
minősége. А г 1665. évi kassai gyűlés lefolyása és határozatai, az alapítás minden mozzanata, a Kollégium egész
története, miként az előadott történeti vázlatból is kitűnik, igazolja ezt a megállapítást.
Összegezzük tehát röviden eddigi levezetésünk és!
m i-gíllapításaink eredményeit. Ezek szerint a Kollegium kétségtelenül jogi szeméi)!, még pedig alapítványi
jellegű jogi személy, amely nemzeti, közművelődési, de
épp oly mértékben cv. egyházi célokat szolgál s vagyona
nem szigorúbb értelemben vett egyházi
önkormányzati
közületi vagyon, — nem a tiszai ev. egyházkerület vagyona tehát, — hanem egyházi alapítványi
természetű
Vagyon.
Szükséges, sőt nélkülözhetetlen e tekintetben, a Kollégium jogi minőségének megállapítása kérdéséhen, ez az
éles disztinkció, mert amiként látni fogjuk majd a továbbiak során, a területváltozások által érin'tettt alapítványok sorsa a trianoni békeszerződéssel még koránt, eeme
nyert a nemzetközi helyzet' ós nemzetközi jog legújabb
fejlődésében befejezést és m azóta létrejött újabb megállapodások: sem tisztázták erre vonatkozólag teljes mértékben a nemzetközi jogi helyzetet. Már pedig az eperjesi Kollégium jövendő sorsa, illetőleg a kollégiumi vagyon jövendő sorsa, abban az esetben, ha e kérdés akár
közvetlenül,
akár i közvetve az evangélikus egyházi
„volt közös vagyon" megoszlása kapcsán — szóba kerül',
éppen ezeken a kérdéseken fordul meg, illetve fog szükségképen megfordulni.
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Ezért válik elkerülhetetlenül szükséges feladattá a
Kollégium jogi minőségének teljesen pontos meghatározása is. Más elbírálás alá kerül és kerülhet a kollégiumi
vagyon, ha egyszerűen csak egyházi 1 vagyonnak tekinthető és megint más elbírálás alá, ha alapítványi jellege
igazolható. Más elbírálás alá eshetik, < mint egyszerűen
közérdekű alapítvány és megint más elbírálás alá, mint
egyházi jellegű közérdekű alapítvány. A jogi személy
jogi minőségéből folyó természetszerű követelmények
nagyrésze előttit a, nemzetközi jog szabályai is meghajolnak s ilykép e jogi minőség vizsgálata, — az esetlege«
vagyonmegosztás kérdésiéi tartva szem előtt, — az elmélet vonalán is szükségessé válik.
'
6. A Kollégium Jogi minősége.
Akkor tehát, amidőn már eddigi megállapításainkból is leszűrhető — nézetünk szerint — a Kollégium,
mint, jogi személy, alapítványi jellegű minősége, látnunk
kell azt is, hogy mindazokban a kérdésekben, amelyek a
területválasztással kapcsolói ban a kollégiumi vagyon sorsával össze függésben vannak, milyen eredményekre jut,
vagy juthat a tételes jog és a jogelmélet általában, pontosabban és külön-külön, a magánjog, a jogbölcselet, a
közigazgatási és a nemzetközi jog?
Az általános magánjog „alapítvány"-mik
azt a vagyont nevezi, amelyet1 az alapító által megállapított jogi
szervezet az ő akarata szerint fenntart, kezel s hasznait u
kijelölt állandó célra fordítja. Az alapítvány tehát jogalany, jogi személy, amelynek jogi szervezete van. <'
Az alapítványnál az alapító célja ugyanis tudvalevőleg és nyilvánvalóan az, hogy az alapítványilag kirendelt vagyon célját senki se veszélyeztethesse s hogy
az örökösök e vagyont a meghatározott célokra fordítsák.
Az alapítónak ezt a törekvését, — í r j a Ereky Istán, —
a tételes jog is honorálja, s mivel a vagyonnak a kitűzött
célokra való felhasználása jogok szerzését és kö'.elességek
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vállalását tételezi fel, ez pedig jogalany hiányában lehetetlen volna, az alapító által elkülönített
vagyon alanyául magát az alapítványt teszi meg.
így és emiatt jogalany, azaz jogi személy tehát az
alapitváiny.
í
Jogi iminöségénieik közelebbi megvilágítása végett
természetesen legelsősorban is a jogi személyek
problémája kerülne előtérbe. Ez a kérdés azonban a jogelméletek terén egy egészen külön kis birodalom. Az elméletek hosszú sora foglalkozik velük. Kérdésünket azonban talán a legegyszerűbben az u. n. reálitási elmélet
oldja meg, amely ma az európai jogrendszereik főirányaiban egyben a legközkeletübb is. Eszerint pedig a jogi
személyek éppen olyan testi és lelki léttel bíró valóságok,
éppen olyan élő organizmusok, mint az ember. Ezeket
az élő organizmusokat, valóságos akarattal, u. n. összakarattal bíró „össz-személyeket" pedig épp úgy felruházhatja a jog jogalanyisággal, mint az embert. IIa azonban
a testi lét, amelyet a reálitási elmélet elismer, esetleg
vitatható is, az ideális, eszmei lét kétségtelenül fennforog
s az, hogy a jogi személy jogi realitással bíró lény, általános elismerésre talál.
I
Az alapítványnál a jogi személy jogait a tételes jog
éppenséggel nem tekinti a jogi személyt alkotó, vagy a
jogi személy nyújtotta előnyöket élvező (destinuiariusok)
természetes személyek jogának, hanem azoktól élesen
megkülönböztetve, a jogi realitással bíró s ezektől különálló jogi személy jogának.
A nagyhírű és kiváló Zitelmann például az alapítványnál я testiségtől különvált akaratot, az elhunyt alapító akaratát, tekinti annak a realitásnak, amely a jogi
személyekben él , illetőleg tovább
él.
Megjegyezhető
azonban e megállapításra vonatkozólag,, hog-y a testiségtől különvált akarat., különösen az elhalt személyek akarata csupán mint „jelentés" élhet tovább, de nem mint
lelki valóság, lelki folyaurat : az akarás lelki folyam-atá-
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tói különválik itt a tartalom, amely az akaratban kifejezésre jutott és amely nem is bír lelki realitással, hanem
csak az őt, mint gondolattár aimat, megillető érvényességgel, ideáUtással. (Moór Gyula.)
Zi te Írna nn elmélete, szerint- 'tehát 1 az alapítványokban iaz alapító akarata objaktiválódott és élt tovább. Ez
az akarat szerinte kikristályosodott és most már a maga
önálló életét éli. Az alapító akar a tónak egy részét önmagán
kívül helyezte s az alapítványban foglalt jogok alanya
most már ez az akarat. Ezt az akaratot azonban — hozzátehe'jük — természetesen az arra hívatottak kötelesek
végrehajtani, megvalósítani.
Az alapítvány — s ebben úgy a tényleges jog, mint
a jogelmélet is megegyezik — az alapító akaratának teljes és tökéletes érvényesítésére szolgál. Az alapító tűzi
ki tehát; a célt, ól adja. a vagyont, ő állapítja meg az alapító-levélben a vagyon felhasználásánál irányadó elveket
s ë szabályozza az elvek megvalósításához szükséges szervezetet is. A többi munkát ezután már a szervek végzik,
de soha sem tetszésük és legjobb belátásuk szerint, hanem csakis a változhatatlan alapító-levél korlátúi között.
Mi következik tehát és adódik egészen termesze lesen az 'alapítvány jogi minőségéből, — egy esetleges terület változás s ebből folyólag kérdésbe állított vagyonmegosztás esetére. Kétségtelenül -és minden bizonnyal az,
hogy az alapító akaratát, az alapítvány célját és rendeltetését erre az esetre vonatkozólag is mérvadónak bell
elismerni. Ezt az akaratot, az alapítvány célját s-rendeltetését kell tehát mérlegre vetnünk minden egyes esetben,
minden egyes alapítványnál 'külön-külön. Mindén egyes
alapítvány különleges jogi természetéből, .az alapító
akaratok különböző érvényesülési lehetőségeiből lesz és
lehetne esaik minden egyes esetben külön-külön megállapítható, nem talál-e a megosztás a feloszt hat at t a n s á g határozottan kikötött feltételében, nem talál-e a eél в a
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rendeltetés teljes és tökéletes érvényesülésiében akadályra ?
Az alapító akarta mindenek fölött és mindenek
előtt. Ez lehetne az egyetlen jogszerű kiinduló pont egy
esetleges vagyonmegosztás esetén, de épp úgy akkor is,
ha az alapítvány sorsa az államok közötti területváltozásofekal kapcsolatban kérdés tárgyává emelkedik, — mert
az alapítvány jogi minőségéből ez következik. Az egyes
alapítványok, illetve az alapítványi vagyonok megosztásáról tehát csakis abban az esetben lehetne szó, ha e megosztás az alapítói akaratban ellentmondásra nem talál.
Ez esetbem és magánál a megosztásnál pedig természetesen az a körülmény is figyelmet érdemel, sőt az alapítványi akarattal szemben egyben kötelességként is jelentkezik, hogy az alapítvány mindenkor csakis a benne illetve az alapító-levélben meghatározóit különleges cél
szerint működhetik. Rendszerint nein vonatkozik az öszszeségre tehát, nem is érinti azt, hanem az összeségnek
csakis valamelyes különleges körét. A megosztás kulcsára
tehát helyesen és jogszerűen itt is az alapítói akaratban
1
kell az irányelveket megtalálni.
Felvethető volna természetesen, vájjon megosztható-e
az alapítvány egyáltalán? A jogbölcselet és a magáin jog
erre a kérdésre nemmel fog felelni kétségtelenül, — a
nemzetközi jog azonban megosztha ónak tartja.
Visszatérve már most az alapítvány elméleti vizsgálatához, megállapítható, hogy miután a tárgyi jog az
alapítványnál az alapító akaratkijelen'éseit a diestinatarhisokra és az érdekeiket szolgáló szervezetre ráoktrojálja,
ezek ilyenképen nem külön-külön, hanem együttesen alkotják a jogi személyt. Az alapítványnak, mint jogi személynek, tehát két fontos alkateleme van: a szervezet és
a destinaluriusok. Maga az alapítvány pedig lehet
családi akkor, ha magánérdekeket, közérdekű
magán,
alapi'vány akkor, ha közérdeket szolgál s magán, vagy
közcélokat szolgáló alapítványi intézet, ha a cél elérése
különleges berendezéseket tesz szükségessé. (Ereky
István.)
I
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Önként adódik ezek szerint, hogy az eperjesi Kollégium, amelynek alapítványi jellegét a fentiekben már
kimutattuk, az alapítványok ezen legutóbbi kategóriájába
sorozható s közcélokat szolgáló alapítványi
intézetnek
volna minősíthető. Ám e jogi fogaiommeghatározás még
némi tisztázásra szorul.
<
Eredete, — miként azt a magyar jogtudományban
különösen Ereky István mutatja ki, — a francia jogban
gyökerezik. A francia jog ugyanis a nagy forradalom
idejében, arra az álláspontra helyezkedett, hogy a közcéklk szolgálata állami monopólium s még későbben is
minden közérdekű alapítvány létesítését állami engedélyhez kötötte. Az ekként, létrejött egyesületeket és alapítványokat, elismertetésükkel, az állam munkatársainak ismerte el s mint établissement publicsket, közintézeteket,
a közigazgatás kiegészítő részeként, közjogi személyek1
nek tekintette.
E közintézetek sorában is kétféle közintézet különböztethető meg azonban:
Elsősorban idetartozik 1 mindlen oly
alapítvány,
amely közérdekű célt szolgál, vagyis a családi alapítványoktól eltekintve, az összes többi u. 11. Icözalapítványok,
amelyeknek jogi személyisége ugyanazon gyakorlati
okokból folyik, mint a magánalapítványoké.
Másodsorban pedig ' idetartoznak a szorosabb értelemben vett közintézetek, amelyek mindiég a közigazgatás bizonyos meghatározott feladatait- vannak hívatva
megoldani s csak akkor tekinthetők jogi személyeknek,
ha a közigazgatás megfelelő anyaközületétől, pld. álltamtól, egyháztól, községtől elválnak s mint külön jogalanyok szerepelnek. Ezt az elkülönítést, természetesen a
legkülönbözőbb gyakorlati célok teszik szükségessé.
Meg kell azonban állapítanunk, hegy az elméletileg
ilykép két különböző csoportba sorolt közintézeteket a
gyakorlatban korántsem választja el egymástól mindenkor valamely éles határvonal s még ma is egyik igen ne-
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héz kérdése a francia judikatúrának egyrészt a magánjogi személyek gyanánt szereplő közhasznú
intézetek
(„établissements d'utilité public") vagyis magánemberek
ál'.al létesített, de közérdekű intézetszerű alapítványok,
másrészt pedig a közigazgatási jogi személyiséggel bíró,
szorosabb értelemben vett közintézetek
(„établissements
public") megkülönböztetése. (Moór Gyula. )
Lényeges különbségek vannak azonban a közintézetek között még ezeken a kategóriákon belül is, már csak
abból a szempontból is, bogy kik az alapítók, fenntartók,
mily célok megvalósítására vannak hívatva s mely viszonyban állanak az államhoz és hatóságaihoz?
Minálunk a közintézetek skálája még sokkalta változatosabb, mint a francia jogban. Hazánkban a közcélok
szolgálata sohasem volt monopólium, ilyen irányú korlátai
is csak újabban épültek ki, kivették tehát benne a részüket magánosok is, de legnagyobb részben s kulturális
célok érdekéljen leginkább, az egyházak. így nyert azután
ez a skála még sokkalta többféle változatot.
Amennyiben tehát abból a eélból, hogy a Kollégium
jogi minősége szükség esetén az európai 1 jogrendszerek
főirányait szem előtt tartó idegen jogászok előtt- is leszögezhető legyen — az eperjesi Kollégiumi jogi minőségét a francia jogban ismert közintézetek valamelyik
csoportjában akarnánk kijelölni, nyilvánvaló, hogy a
Kollégium sokkal inkább az „établissement d'utilité public" csoportjába tartozik. Ezt igazolja az a
körülmény,
hogy nem valamely anyaközülettől, nem az egyháztól
szakadt el, hanem magámszemélyek által alapítva már
mint önálló jogi személy, mint kollégiáis szervezettel, alirányban
kotmánnyal, magyonnal, s általában minden
'teljes méHékben kiépített szervezettel bíró
közintézet
maga sietett az egyház támogatására. Mindezek szerint
tehát, tulaj donképen teljesen sui generis
közintézet,
amely azonban mégis az „établissement d'utilité public"hez áll sóikkal közelebb.
I
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Igen fontos és jelentőségteljes ez az osztályozás
azért, mert az európai főbb jogrendszerek e két közintézet, között, épp a bennünket legközelebb érintő s leg
aktuálisabb kérdésben mutatnak fel lényeges eltéréseket. A közintézetek megszűnése kérdésében ugyanis. A
magánjogi jogi személyek gyanánt szereplő közhasznú
intézeteknél, az intézet, megszűnése esetén, a vagyon sorsa
a magánjog szabályainak lévén alávetve, fölölte az alapítók örökösei döntenek, vagy ha nem volnának, 1 úgy
az alapító jogi személy akarata, az alpító-levél
mérvadó.
Csupán mindezek után vagy hiányában szállhat a vagyon
az államra át, amely még ebben az esetben is, valamely
rokon eélra tartozik ezt fordítani. A szorosabb értelemben vett- közintézetek vagyona ezzel szemben az anyaközülethez tér visza, a közintézet megszűnése esetén.
(Ereky István.)
Megállapításainkat tehát ezek szerint, a tárgyi jogból és az a jogelméletekből levonható következtetések az
eperjesi Kollégiumra vonatkozólag is igazolják. Az alapítók örököseiként tekinthető 1 kollegiális szervezet, a
Kollégium igazgató-választmánya, nagybizottisága, a
Kollégium alapító-levele és alkotmánya értelmében, az
alapítók által kitűzött célok megvalósítása érdekében jogosult volt1 intézkedni, — cz vitán felül 'áll. Amennyiben
azonban intézkedése avagy a. Kollégium I intézeteinek
magyarországi működése, az eperjesi Kollégium működésének a jogfolytonosság alapján I való folytatásaként
esetleg még sem nyerne elismerést, az eperjesi Kollégium,
mint ilyen, Eperjesen még ebben az esetben is megszűntnek tekinthető, s megszűnésénél ekként az „établissements
d'utilité public" megszűnésének jogi hatásai állanak be.
7. A Kollégium sorsa a
nemzetközi jog tükrében.
Amidőn tehát a fentiekben előadottak alapján megállapíthatónak tekinthetjük, hogy az eperjesi ev. Kol lé-
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giuai oly magánjogi személyiségként szereplő, de egyben
sui generis egyházi jellegű közhasznú intézet (établissomen, d'utilité publie), amely mint intézetszerű alapítvány, az alapítványokra vonatkozólag érvényes jogszabályok és jogelvek uralma alatt áll — végezetül ahhoz a
döntő« jelentőségű kérdéshez jutunk, hogy az államok
közötti jogutódlás veiére miképen intézkedik erre vonatkozólag a nemzetközi jog?
»
Figyelmüket e kérdés vizsgálatánál természetesem
elsősorban az u. n. régi nemzetközi jog és jogtudomány
szabályaira, illetőleg elveire, másodsorban magára a
trianoni békeszerződésre, végül pedig a békeszerződés
rendelkezéseinek az újabb nemzetközi megállapodásokban
bekövetkezett módosulásaira kell irányítanunk. 1
1. Megjegyezhető mindenekelőtt, hogy az államok
1.ezötti utódlás szempontjából az alapítványok sorsáról
a nemzetközi jogban a világháborút befejező békekötéseikig, amelyekben e kérdés csak nagyon röviden és felületesen nyert elintézést, csupán a Poroszország és
Szászország között 1818-tól 1825-ig létrejött egyezmények intézkednek «s e kérdésben maga a jogi irodalom is
teljesen szegény. Mindezekből azonban mégis kétségtelenül megállapítható, hagy а nemzetközi jog éles különbséget tesz, az államok közötti utódlás szempontjából, az
alapítványokra vonatkozólag, magánérdekű és közérdekű
alapítvány között.
A magánérdekű s különösen a családi-alapítványokat az állami területváltozás nem érdekli. Ezek az alapítványok az utódállamok területére eső javaikat továbbra
is megtartják sértetlenül s minden vonatkozásban úgy
tekintendők, mintha magánszemélyek volnának.
A közérdekű alapítványok ' azonban más elbíráláe
alá esnek s ezekre vonatkozólag a nemzetközi jog bizonyos esetekben a megosztás álláspont ján áll. A múlt században kialakult nemzetközi jogi gyakorlat az alapítványokat az előd és utódállamok között abban az esetben
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osztotta meg, ha a megállapított új országhatár azt aszemélyi kört, amelynek javára az alapítvány
szolgálr
kettéosztotta. A desinatariusoh állampolgársága
volt
tehát- ezek szerint a megosztásra vonatkozólag irányadó.
Nem estek tehát' megosztás alá ázoik az alapítványok;
amelyeknél a személyi kört, amelyek javára az alapítvány szolgál, az ú j határ nem osztotta ' ketté, viszont'
megosztás alá estek, — vagyonuk fekvésére való tekintett
ilólkül — abban az esetben, ha e személyi kört az ú j határ
kettészelte. Nem irányadó tehát a megosztás kérdésében
sem az alapítvány székhelye, sem az alapítványi vagyonfekvésének a helye. (Szászy.)
Számolt természetesen a nemzetközi jog azzal az
esettel is,lia az alapítvány természetben nem volna- megosztható s ebben az esetben a birtokban lévő állam vagy
a jövedlelem megfelelő részének a kiadásával vagy kártalanítással tartozott. Abban az esetben pedig, ha vala±
meiy megosztás alá nem kerülő alapítvány vagyona a
felület változás következtében a. másik állam területére
került, a területileg fennhatóságot gyakorló államot ezzel
áz alapítványi vagyonnal szemben csupán azok a jogok
illették még, amelyekkel külföldi állampolgárok vagyonával szemben különben is élt és élhotetit.
a
'
A megosztási kulcsra vonatkozólag végül, a személyi kör számtalan variációja következtében, csak . kétségek esetén érvényesülő szabályt találhatunk a nemzetközi jogban s ebben az esetben kulcsként az érdekelt területik lakosságának a számaránya nyert elismerést.
•" - Az a'személyi kör, a destinatariusok személyi -köke;
tehát, amely a nemzetközi jogban megállapítható gyakorlat. alapján, az államok közötti jogutódlás esetén, az
alapítványok megosztására vonakozólag mérvadó, — az
alapítványok sorsainak eldöntésében végeredményében
ugyanarra a megoldásra vezet, "amelyhez a magyar magánjog szabályai és elméletei, de Ópúgy az európai főbb
jogrendszerek általános magánjogi elvei alapján is el-

juthatunk és eljutottunk: az ahpító akaratához. Mert
hiszen az alapító akarata sem irányul, de nem is irányulhat másra, mmt hogy az alapítvány a 1 dlestinatariusok
élvezetében maradjon s az alapítványi vagyont más senki
se veszélyeztethesse.
Eltérés étitlöl a jogelvtől a régi nemzetközi jogban
csak az alapítványokra s 1 alapítványi közintézetekre vonatkozólag fordul elő, amelyek oly módon vannak bizonyos helyhez kötve, hogy az alapítvány célja egyedül
azon a helyen valósulhat meg. Ebben az esetben a régebbi nemzetközi jog a területi elvet érvényesíti. Erre a kivételre azonban praeeedensként az eperjesi ev. Kollégium
esetében jogosan hivatkozni aligha lehetne, mert amint
az a felsőmagyarországi rendek és Eperjes város között
létrejött szerződésből is kitűnik, az alapítók már eleve
számoltak azzal az eshetőséggel is, hogy а Kollégium
esetleg, —bizonyos kényszerítő körülmények l hatása 1
alatt, — működését másutt lesz kénytelen folytatni.
2. Nem járult hozzá semmiben az idevonatkozó nemzetközi jogszabályok és jogelvek tisztázásához a trianoni
békeszerződés, sőt inkább elhomályosította azokat. Az
alapítványokról e szerződésben egyáltalában kevés szó
esett s kimondottan csupán a 249. §. intézkedik az alapítványok fellől, kimondván, hogy Magyarország a magyar állampolgárok részére alapított, vagy ' létesített
mindennemű hagyományt, adományt, ösztöndíjat és alapítványt, amenyibén azok Magyarország területén vannak, annak az utódállamnak, amelynek az illető személyek jelenleg állampolgárai, vagy amelyeknek állampolgárai lesznek, 1914. évi július hó 28-i állagukbán, rendelkezésükre tartozik bocsájtani. Kivételt ezen általános
érvényű szabály alól a. békeszerződés csak a családi alapítványokra vonatkozólag enged.
•»
A békeszerződés с §-ának odavetett, felületes szövegezése kétségeket'.hagyhat afelől, vajon respektálni 'kívánja-e a rendelkezés az alapítói akaratot, avagy annak fel--
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függesztése mellett is érvényesülésre tör? Azok a. kivételes rendelkezések, amelyek я 1 családi alapítványokra
vonatkoznak, inkább ezen utóbbi álláspont' igazolására
szolgálnak, I
249. §. aizonban az éremnek csupán egyik oldalát
mutatja be, azt1 amelyen Magyarország vállal kötelezettséget; az alapítványok kiadása iránt. Ezzel szemben azonban az utódállamok kiadási kötelezettsége már > koránt
sincs a békeszerződésben ily kétségtelen érvényességgel
ibiz'.osítva. A 250. és a 256. §-ok voltak hívatva a kötelezettségek biztosítására. A 250. §. « magyar állampolgároknak, vagy a magyar állampolgárok által ellenőrzött
társaságoknak az elszakított területeken fekvő ,, javait,
jogait és érdekeit" vette védelembe, kimondván az „idegen tulajdonjog sértetlenségét", mig a 256. §. rendelkezései szerint „azoknak a javaknak az elosztását, melyek
olyan összességeknek vagy olyan erkölcsi
köztestületeknek birtokai, amelyek tevékenységüket a jelen Szerződéssel feldarabolt területeken gyakorolták, külön egyezmények fogják szabályozni."
Felmerülhet már imost jogosan a kérdés — és valóban fel is merült — melyik paragrafus lehet e kettő
közzül pld. az ev. egyház, vagy akár valamely ev. egyházi jellegű alapítvány esetleges követeléseire vonatkozólag mérvadó? A 250. vagy a 256. §-e? „Összesség' -nek,
„erkölcsi köztestülelti"nek tekinthető-e az egyház, ez egyházi alapítvány ós az alapítványszerü közintézet, amelyre
ekként e speciális rendelkezés vonatkozik, av^gy a természetes és jogi személyekre, az „állampolgárok"-ra es
az általuk ellenőrzött ,,társasa,gok'(-ra vonatkozó s a 250.
§-bain. foglalt generális rendelkezés hatálya alá esik-e?
A békeszerződés e rendelkezéseire alapított és a Ve
gyes Döntőbíróság ellőtt megindított perekben kialakult'
gyakorlat azután olyképen alakult ki, hogy az u. n.
„optáns perek" indultak meg a 250. §. alapján, míg az
egyházak s alapítványok követelései, megfelelő • külön
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egyezmények hiányában, a 256. §-on alapultak. Ilyen
külön egyezmények ugyanis, bár ha békeszerződés kilátásba helyezte azokat, mindeddig nem jöttek Létre.
Einnyit lehetne mindössze a trianoni békeszerződésnek a felmerült kérdéssel kapcsolatiban lévő jogszabályairól feljegyezni. Amint már említettük is, a békeszerződés az alapítványok nemzetközi jogi helyzetét az államok
közötti területváltozással kapcsolatban, nam tisztázza,
hanem inkább elhomályosítja. Véglegesen mérvadó jogi
helyzetet azonban erre a kérdésre vonatkozólag nem a
trianoni békeszerződés teremtett, mert a békeszerződés
egyes rendelkezéseit kiegészítő későbbi megállapodások
éppen ezeket a rendelkezéseket vették nagy mérek ben
»evizió alá.
1
3. A nemzetközi nagyhatalmaik, ugyanis 1 mintegy
tíz évvel a Páris körüli békék megkötése után rájöttek
végre, hogy a békeszerződésekben a területváltozással
érintett' köz- és magánvagyonok sorsára vonatkozó általános rendelkezések korántsem kielégítők s a szerződések méltánytalan, avagy jogilag zavaros rendelkezései
folytán előállott zűrzavart csakis újabb s a lehetőség
szerint leegyszerűsített s úgy a jogokat, mint a kötelességeket egységesen átfogó, sommás ' határozatok oszlathatják el. Ilyképen nyertek tisztázást, Magyarországnak
a trianoni békeszerződésből származó jogai és kötelességei is a hágai megállapodásokban, illetőleg az ezek
alapján létrejött s Parisban 1930. évi április hó 28-án
aláírt szerződésekben, t amelyek a nemzetközi jogban
„párisi egyezmények" néven ismeretesek.
A párisi egyezmények közül az I. számú egyezmény
1. cikke értelmében Magyarország a trianoni békeszerződésíből, az 1918. évi november 3-án kelt fegyverszüneti
szerződésből és az ezeket, kiegészítő minden ' más szerződésből reáhárúló vagyoni terhek alól szabadulva, illetve azok teljes és végleges kiegyenlítéseként, — az egyes
kivételektől eltekintve, — csupán a Jóvátételi Bizottság
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által 1924-ben megszabott1 összegeket fiizeti s fizet ezenkívül a békeszerződésen alapuló különleges követelések'
címén az 1944. évtől az 1966. évig bezárólag terjedő idő
nlatt évi 13.5 -millió aranykorona évi járadékot.
Ez a cikk tehált. Magyarországnak a. triamoni békeszerződésből s az annak kiegészítését képező többi szerződésekből folyó mindennemű kötelezettsége és követelése alá, liogy úgy mondjuk, vonalat búzott és summázván a mérleg eredményeképen Magyarország 'tartozásait,
végérvényesen állapította meg azokat. Ezáltal -tehát tulaj donképen megszűnt és az államközi viszonylatban
kiegyenlítést nyert minden e szerződések alapján 1 támasztható jogigény, de minden ezekből folyó kötelezettség is.
'
Különösen az alapítványok sorsára vonatkozólag
fontos és jelentős azonban az a körülmény is, hogy a magyar és csehszlovák állam kiküldöttei Parisban, ' 1930.
évi április hó 26-án, léhát két nappal a jegyzőkönyv
aláírása előtt, egy külön jegyzőkönyvet is aláírtak, amely
je.gyzőkönyv a nemzetközi jogban, mint „párisi jegyzőkönyv" ismeretes. Ebben a jegyző-könyvben, amely a
bennefoglaltak tanúsága szerint a párisi egyezmény 1.
cikkének jogérvénnyel felruházott- előfeltételeit foglalja
-magában, szerződő felek az egyezmény joghatálya alóli
kivételekben állapodtak meg. E jegyzőkönyv 1. pontja
pedig a .következőképen szól :
„A szerződő államok mindegyike megtart mindennemű hagyományt, adományt, ösztöndijat és alapítványt,
amenyiben azok a saját területén vannak."
Lássuk ,tehát már most., hogy mi is "a jogi helyzet tula jdonképen?
<
A trianoni békeszerződés az alapítványokra vonatkozólag, a 249. §. értelmében, arra az esetre természetesen, ha a dteszíinatáriusok idegen állampolgárok, a kiadás kötelezettségét állapította meg, az alapítványokra
vonatkozó magyar követelések rendezését pedig későbbi

külön egyezményeknek tartotta ' fenn. A párisi egyezmény ezzel szemben sommázza Magyarország jogait és
kötelezettségeit és tea-bére évenként fizetendő s általányösszegben megbatározott járulékokat köt ki, minden különös, a békeszerződésből folyó s ennek következtében
az alapítványokra, vonatkozólag is fennálló követeléseinek és kötelezettségeinek egyidejű beszámításával. A
párisi jegyzőkönyv pedig, — de csupán a magyar és
csehszlovák követelések ós tartozások kérdéseiben, — az
alapítványokra vonatkozólag még különös, konkrét rendelkezéseket is tesz s elvetvén, illetőleg megváltoztatván
a trianoni békeszerződlés szerinti kiadás kötelezettségét,
az alapítványi vagyonok kérdését, e két ország egymásközötti viszonyában. a területi elve alapján rendezi. —
Vagyis ezek szerinti: e javakból megmarad minden ott,
ahol van és a területváltozás e javakra
vonatkozólag
nem fundál jogokéit és nem teremt kötelezettségeket. —
Megjegyezhető, hogy ezek szerint a párisi jegyzőkönyv 1.
pontja nem teremt kivételt a párisi egyezmények rendelkezésével szemben, mert hiszen, ha nem is kimondottan,
de lényegileg és végeredményében, a párisi egyezményekben is, — akkor amidőn Magyarország követelései
és tartozásai sommáztattak, — a területi elv diadalmaskodott.
Ez az elv azonban, amint- a fentebb előadottakból
is láttuk, a nemzetközi jogban eddigelé érvényesült gyakorlattal éles ellentétben áll, de éles ellentétben van
emellett, — azáltal, hogy az alapítói akaratot egyáltalán nem respektálja, — a tételes jogok és a jogelmélet
megállapítható kívánalmaival is. Mindez azonban nem
változtat a kérdés érdemén. A párisi egyezmények és a
párisi jegyzőkönyv áthúzták a területváltozással kapcsolatos vitás kérdések legnagyobb részében az évek óta
elénk meredő kérdőjeleket, helyükre pontot tettek és
ezáltal ezek a kérdések, jól avagy rosszul elintézve, de
lezártnak tekinthetők. I

34
Lezárt kérdés volna tehát ezek szerint — az eperjesi Kollégium sorsa is, bármire irányult is az alapítók
akarata, bármit mond is az alapító-levélnek tekinthető
szerződés és bármily erős indokokkal is támasztható alá a.
Kollégium alapítványi jogi személyisége és minősége.
Ám ez a kérdés a nemzetközi jogban még mindemellett sem tekinthető teljesen tisztázottnak.
Megzavarja ugyanis a jogi mérlegelést ez ügyben az a körülmény, hogy az államok kiküldöttei között az u. n.
„egyházi ügyek"-re vonatkozólag már a hágai és párisi
tárgyalások alkalmával is bizonyos különleges szóbeli
megállapodások és írásba is foglalt jogfenntartó nyilatkozatok jöttek létre. (A keleti jóvátételi értekezlet iro-.
máinyai: Loucheur és Benes levélváltása, a magyar küldöttség elnökével 1930. évi április hó 26. és 30. között.)
Ezeknek a külön megállapodásoknak a sorát zárta le
azután az 1930. évi május hó 13-án, a párisi jegyzőkönyv pótlásaként, kiállított, Benes Ede és Gajzágó
László által aláírt, ü. n. „piágai jegyzőkönyv", amely
szerint a magyar és csehszlovák kormányok képviselői
kijelentik, „hogy egyetértés van közöttük abban a teklnteben, hogy minden egyházi ügyet a fent, hivatkozott
jegyzőkönyvön (párisi jegyzőkönyv) kívülállónak tekintenek és hogy az egyházi ügyek tekintetében minden érdekelt fél fenntartja
álláspontját."
Ezekből a jogfentartásokból folyik, hogy a trianoni
békeszerződés által teremtett zür-zavar az egyházi ügyek
tekintetében ,s elsősorban is a, magyar és csehszlovák viszonylatban még mindég nem szűnt, meg teljesen, hanem
prolongálódott. Nem tisztázódott a nemzetközi jog álláspontja mindezek utón abban a, tekintetben sem, hogy á
joigfenntartás vájjon minden rendezetlen egyházi ügyre
vonatkozik-e, amely fennáll még m,a is e két ország között, avagy csupán a már folyamatban lévő nemzetközi
perekre vonatkozik-e? Tisztázatlan, továbbá az a 1 kérdés
is, mit, érthetünk, illetve mit kell értenünk „egyházi
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ügyek" alatt, mit fed és jelent, avagy jelenthet ez a kifejezés jogilag és mily értelemben nyert e jegyzőkönyvben alkalmazást?
Lehet, hogy a nemzetközi jogi viszonylatban mindezeket] a kérdéseket már a legközelebbi jövő is szőnyegre
veti. És ha úgy lesz valóban, azon 1 fog megfordulni a
kérdés bizonyára, jogelvi szempontból keriil-e vizsgálat
alá a prágai jegyzőkönyv jogfenntartó kijelentése, vagy
pedig az egyezmények hiteles történetében nyer-e megfelelő magyarázatot? Nyitott kérdés tehát még ma is,
elintézést nyertek-e a párisi egyezményekkel a magyar
és szlovák ev. egyházak között a terüleváltozással kapcsolatban felmerült vitás ügyek, vagy pedig a prágai
jegyzőkönyv szavai szerint ezekben az ügyekben is fenntartotta-e mind a két érdekelt fél a maga álláspontját ?
Bármiképen döntsék is el azonban ezt a jogkérdést
egymásközött az érdekeltek, avagy az érdekeltek fölött
álló nemzetközi i fórumok, egyetlenegy következtetés
kétségtelenül helyes és nyilvánvaló. Ez pedig az, hogy
az ősi eperjesi ev. Kollégium sorsa is ennek a kérdésnek
függvényévé vált. Ha eldőltek és elintézést nyertek a
párisi egyezmények és a jegyzőkönyv alapján a magyar
s a szlovák ev. egyházak közötti függő kérdések, minden
támasztott és támasztható követelés, akkor eldőlt az ősi
evangélikus eperjesi Kollégium sorsa is és mindegyik a,
területi elv alapján. Ha azonban e kérdéseket és e követeléseket még ma is nyitott kérdéseknek és
vitatható
követeléseknek ítélné akár az érdekelt félek egybehangzó akarata, álcár az illetékes nemzetközi bírói
fórum,
akkor nyitott kérdés feltétlenül az ősi ev. eperjesi Kollégium sorsa is. És akkor, ebben az esetben, állítanunk és
igazolnunk kell a Kollégium ev. egyházi alapítványi jellegű jogi személyiségét és érvényesítenünk kell
mindazokat a jogi konzekvenciákat, amelyek a Kollégiumegyházi alapítványi jellegű és sui generis
közérdc
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kü közintézményi
(établissement d'utilité public) jogi
minőségéből
folynak.
Érvényt keil szereznünk tehát, ebben az 1 esetben,
teljes és tökéletes mértékben, a téleles jog szabályai és a
jogelmélet jogelvei által is alátámasztott alapítói akaratnak, amelynek értelmében jogaink az ősi Kollégium vagyonára, — azoknak az intézményeknek a javára, amelyek az alapítói akarat célkitűzéseit szem előtt tartva magyar földön folytatják tovább a Kollégium ősi falai közölt e célkitűzések követésében megzavart működésüket,
— kétségtelenül
fennállanak.
8. A Kollégium vagyona.
Említettük m á r , hogy az eperjesi ev. Kollégium vagyona,
különös tekintetei az ev. egyház szerény vagyoni viszonyaira,
igen nagy súlyt jelenthet egy esetleges vagyonmegosztás vagy
a „volt közös egyházi vagyon" felszámolási mérlegéin. E vagyon
felől pontos értékeléssel összeállított kimutatások avagy mérlegek nem álltak rendelkezésre, Osupán nagyjában való tájékozt a t á s céljából azonban a kollégiumi vagyon felől, feljegyezhetjük a következőket:
A Kollégium vagyona 1. ingatlanokból, 2. ingóságokból
és 3. a kollégiumi alapítványokból állott.
1. A Kollégium legértékesebb ingatlana az E p e r j e s város
főterének közepén kiemelkedő monumentális, kétemeletes központi épület volt, amelyhez — b á r ha többször is á t é p í t e t t é k —
történelmi tradíciók is fülödnek.
Második értékes ingatlana a Kollégiumnak az új főgim
náziiun volt, amelynek telkét 1916-ban Dornhoffer Gusztávtól
62.000 K-ért vásárolták s amelyen a főgimnázium felépítése további 459.217 К 54 f. költségbe került. H a r m a d i k épületében,,
amely 1904-ben 65.691 К építési költséggel épült, a kollégiumi
convictus volt elhelyezve. Ezeken kívül a mintegy 4 kat. holdnyi botanikus-kert. a r a j t a lévő kisebb épület és egy réigi
tornacsarnok t a r t o z t a k még a Kollégium ingatlan
vagyontárgyai közzé.
2. A kollégium ingó vagyona a kollégiumi könyvtárakból,
múzeumból, illetve szertárakból és intézeti
felszerelésekből
állott.
A könyvtárak kö|zül a legnagyobb volt a z u. n. kollégimi
nagykönyvtár, amely évtizedeken keresztül történt gyűjtés, ado-
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mányok ás vásárlások ú t j á n alakult ki. Kötet&zámna k. b.
18—20.000 lehet. Legrégibb könyvtára viszont a Szirmai-könyvtár, amelyet Szirmay J á n o a 1833. március hő 15-én Kerekréten
kelt alapító-levélben fidei commissumkémt engedett át a Kollégiumnak. Állománya valamivel folülhaladja a 15.000 kötetet.
Ebben a könyvtárban igen értékes ritkaságok is vannak. A
Kollégium egyes intézeteinek jelentősebb anyagú
könyvtárai
voltak még a következők: a theoiogiai szakkönyvtár, amelybe a
Korbély-féle könyvtár is beleolvadt kb. 3.20© kötettel, a főgimnáziumi Magyar Társaság könyvtára körülbelül 3.000 kötettel
és a tanítóintézet k ö n y v t á r a körülbelül 2.800 kötettel. — Megjegyezhető még, hogy a Szírmay-könjvtár f e n n t a r t á s á r a S p r may J á n o s 8.000 koronás külön-aiapítvá.nya szolgált.
A kollégiumi múzeum, mely a főgimnáziumban volt elhelyezve, a természetrajzi, chémiai, a természettani é.s a rajzszertárból állott, A természetrajzi-chémiai volt ezek között kb.
22.000 d a r a b j á v a l a legjelentősebb. Megemlítést érdemel ezen
fe'ül a kollégiumi érem-gyűjtemény is, amely jelentő® értéket
képviselt.
A kollégiumi felszerelések közzé, ugyancsak a Kollégium
ingó vagyonaként, a Kollégium egyes intézeteinek berendezése
és felszerelési tárgyai sorozhatők.
3. A Kollégium vagyonának igen jelentékeny részét alk o t t á k a Kollégium alapítíványai. Közvetlenül a háború előtt
1913. évi december 31-i zárlattal közzétett kimutatások szerint, az alapítványok tőikéi 515.829 К 53 f.-t tettek ki. Eszerint
a zárlat szerint összesen 55 a'apítványa volt a Kollégiumnak.
E kollégiumi alapítványok, az alapító-levelek rendelke|Zéseire való figyelemmel, rendeltetésük szerint, a következőképen oszlottak meg: 13 alapítvány a theologia j a v á r a szólt, őszívesen 24.334 К 47 f., 3 alapítvány pedig a jogakadémia j a v á r a
11.273 К 10 f. tőkével. A gimnázium javára, különösebb kikötés
nélkül, őszesen 23.421 К 79 f. tőkével, 13 alapítvány esett, különösebb kikötésekkel pedig, összesen 15.345 K. 50' f. tőkével,
5 alapítvány. E különös kikötések legnagyobb része az alapítványok jövedelmeit élvező tanulók h a z a f i a s érzelmére, avagy a
nem magyar ajkú t a n u l ó k n a k a magyar nyelv elsajátításában
tanúsított kiváló előmenetelére vonatkoztak. A tanítóképző javára 2 alapítvány szólt, összesen 3.315 K . 29. f. tőkével, míg mag á n a k a „Kollégiumnak" a javára az Éles Henrik-féle alapítvány 328.129 K. tőkével s ezenkívül még 12 alapítvány, összesen 31.796 K . 11 f. tőkével. Ezek közé az alapítványok közé
tartozott végül 6 családi alapítvány is, összesen 76.385 K. 29 f .
— tőkével.

46. Kritikai megjegyzések a magánjogi törvénykönyvünk javaslatára. I r t a : Szilágyi Antal dr., Miskolc, 1929. 34. 1.
47. Amerika társadalmi problémái. I r t a : Surányi-Unger Tivadar
dr,, Miskolc, 1929. 16. 1.
48. A parlamenti munkamegosztás. I r t a : Zsedényi Béla dr., Miskolc, 1929. 33. 1.
49. A bibornokság egyházkormányzati jelentősége. I r t a : Majoros
István Zoltán dr., Miskolc, 1929. 29. 1.
50. A római jogi kutatás ujabb irányai. I r t a : Sztehlo Zoltán dr.,
1929. 8. 1.
51. A magyar alkotmányról. I r t a :
I f j . Paraszkay Gyula dr.,
1929. 33. 1.
,
• 52. Miskolcz halálozási hányadosának átértékelése. I r t a : Schneller
Károly dr., Miskolc, 1929. 23. 1.
53. A Nemzetközi J o g Akadémiája Hágában. I r t a : vitéz Nagy
Iván dr., Miskolc, 1929. 13. 1.
54. A bírói gyakorlat mint jogforrás. I r t a : I f j . Praszkay Gyula
dr., Miskolc, 1929. 17. 1.
55. Egyenes adóink jogorvoslati rendszere. I r t a : Szontagh Vilmos
dr., Miskolc, 1929. 19. 1.
56. A községek háztartásának rendezése. I r t a : Förhéncz Sándor,
Miskolc, 1929. 14. 1.
57. Kriminalitásunk az 1921—1927. években. I r t a : H a c k e r Ervin
dr., Miskolc, 1929. 15. 1.
58. A sajtótudomány létjogosultsága és feladatai. I r t a : Zsedényi
Béla dr. Miskolc, 1929. 21 lap.
59. A városi könyvek jogtörténeti fontossága. I r t a : Váczy Péter
dr. Miskolc, 1929. 7 lap.
60. A teljesítés jogi tulajdonságai. I r t a : Sztehlo Zoltán dr.
Miskolc, 1929. 24 lap.
61. Emlékezés Kövy Sándor halálának századik évfordulóján.
I r t a : Finkey Ferenc dr. Miskolc, 1930. 28. lap.
62. A statisztikai képviseleti módszerek alkalmazása a bűnügyi
aetiologiában. I r t a : Hacker Ervin dr. Miskolc, 1930. 7. lap.
63. Nagy-Miskolcz népessége. I r t a : Schneller Károly dr. Miskolc,
1930. 43 1.
64. Miskolc a magyar városok előretörésében. I r t a : M i k s z á t h
Kálmán dr. Miskolc t h j f . város főispánja. 1930. 20 1.
65. A magyar igazságszolgáltatás szervezete a XI—XII. században. I r t a : Váczy Péter dr. Miskolc, 1930. 20 1.
66. A szegödményes földek jogi természete. I r t a : Zelenka István
dr., Miskolc, 1930. 22 1.
67. Beszámoló az Augustana Confessio négyszázados ünnepéről.
I r t a : Zsedényi Béla dr. Miskolc, 1930. 34. 1.
68. A kisebbségi panaszjog reformja. I r t a : vitéz Nagy I v á n dr.
Miskolc, 1930. 109. 1.
69. Könyvtártan. I r t a : Szívós Béla dr. 1931. 12. 1.
70. Molnár Kálmán Magvar Közjoga. I r t a : Zsedényi Béla dr.
1931. 32 L
71. Borsod vármegye népszaporodása 1920-től 1930-ig. I r t a :
Schneller Károly dr. 1931. 72 1. és 4 táblázatos k i m u t a t á s .
72. Adalékok a magyar főkegyúri jog kérdéséhez és a jogfolytonosság problémájához. I r t a : Szontagh Vilmos dr. 1931.
23. 1.

73. N é h á n y kérdéa a magyar^rádiéjog köréből. (A rádiójog és
a magánjog.) I r t a : BorTnyik L a j o s dr. 1931. 16 L
74. Demologiai vizsgálatok az 1930-as népszámlálás borsodvármegyei eredményeivel kapcsolatban. I r t a : Schneller Károly dr. 1931. 14. 1.
75. Az állatok elleni jogos védelem, tekintettel a t á m a d á s és a
jogtalan támadás fogalmára. I r t a : Tengeries E r n ő . 1931.
32. L
76. V i t á s közjogi kérdések. I r t a : Zsedényi Béla dr. 1931. 24. 1.
77. A jog és az egyén küzdelme. (Emlékezés Pollák Illésről.)
I r t a : Dr. Gerlóczy Endre. 1931. 12. 1.
78. A főkegyúri jog és problémaköre. I r t a : Szontagh Vilmos dr.,
Miskolc, 1931. 20. 1.
79. A főkegyri jogról. I r t a : Molnár Kálmán dr., Miskolc, 1932.
29. 1.
80. Telekkönyvi felelősség. I r t a : Mészöly Endre dr.
Miskolc,
1932. 12. 1.
81. A z Alandszigetek kérdése a nemzetek szövetsége tanácsa
előtt. I r t a : Báró Fiedler Sándor dr. Miskolc, 1932. 20. 1.
82. A büntetőjogtudomány célkitűzései és taneszközei. I r t a :
Hacker Ervin dr. 1932. 18. 1.
83. A perbeli cselekmények koncentrációja a m a g y a r perjogi
fejlődés szolgálatában. I r t a : Haendel Vilmos dr. 1932. 27.1.
84. A mai nemzetek problémái. I r t a : Mikszáth K á l m á n dr.
1932. 33. 1.
85. Kísérletek a laikus joigérzet kipuhatolására a t á r g y i felelősség kérdéseiben. I r t a : Marton Géza dr. 1932. 18. 1.
86. Népszövetség és az Interparlamentáris Unió. I r t a : Drucker
György dr. 1932. 7. 1.
87. Államfelfogások jelentősége a jogtudomány szempontjából.
I r t a : Szontagh Vilmos dr. 1933. 18 1.
88. Az eperjesi ev. Kollégium nomzetközi sorsa -és jogi személyisége. I r t a : Zsedléniyi B é l a d r . 1933, 37. 1.

