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Boleratzky Lóránd emlékére 

 

Az utolsó mohikán… Ezekkel a szavakkal jellemezte magát Boleratzky Lóránd, 

a Miskolci Evangélikus Jogakadémia utolsó tanára. 

Boleratzky Lóránd 1920. augusztus 26-án született Neszelén, Zala megye 

egyik kis településén. 1938. június 25-én tett érettségi vizsgát a zalaegerszegi 

Magyar Királyi Állami Deák Ferenc Főgimnáziumban, majd 1938 és 1942 kö-

zött a Miskolci Evangélikus Jogakadémia joghallgatója volt. A jogi doktorátusát 

summa cum laude minősítéssel a Debreczeni Magyar Királyi Tudományegye-

tem Jog- és Államtudományi Karán szerezte 1942-ben. 1943 első felében Glosius- 

ösztöndíjjal Berlinben tartózkodott, majd ez év végén a finnországi Helsinkiben, 

a Parlamenti Könyvtárban végzett kutatómunkát egyházjogi tárgykörben. 

1944 őszén Csáktornyára kellett bevonulnia, ahonnan Németországba került, 

majd Chamnál amerikai hadifogságba esett. Hazaérkezését követően nem sok-

kal jegyzői állást kapott a Budapesti Büntetőtörvényszéken, ahol 1947-ig dol-

gozott. 1948 januárjában rendkívüli tanárnak választották a Miskolci Evangéli-

kus Jogakadémiára, ahol magyar anyagi büntetőjogot, büntetőeljárás-jogot és 

nemzetközi jogot tanított. 1947. július 21-én szerzett magántanári fokozatot, tu-

dományos bírálói Szentpéteri Kun Béla, Szontagh Vilmos és Sztehlo Zoltán vol-

tak. 1948-ban egységes ügyvédi-bírói szakvizsgát tett. 

A Miskolci Evangélikus Jogakadémia 1949. augusztus 30-ai bezárása után 

átmenetileg a Budapesti Tudományegyetem Nemzetközi Jogi Tanszékére ne-

vezték ki, onnan azonban politikai okokból elbocsátották. Többször fizikai mun-

kát kellett vállalnia, majd az 1956-os forradalom után ügyvédként dolgozott 

1983-ban történt nyugdíjba vonulásáig. 1957-től tíz éven keresztül volt Ordass 

Lajos püspök egyházkerületének felügyelője, 1989-től szintén tíz éven át az Or-

dass Lajos Baráti Kör elnöke volt. 

Boleratzky Lóránd maga volt „az élő történelem”, hiszen – a teljesség igénye 

nélkül – olyan emberekkel találkozott és beszélt személyesen, mint Mikler Ká-

roly, Zsedényi Béla, Bruckner Győző, Hacker Ervin, Mindszenty József, Kapi 

Béla, Ordass Lajos. A Miskolci Evangélikus Jogakadémián kollégája volt Ze-

lenka István, Novák István, Hilscher Rezső. Pólay Elemérrel pedig a tárgyaló-

teremben mérhette össze tudását mint ügyfeleket képviselő ellenérdekű féllel. 

A Miskolci Evangélikus Jogakadémia sorsát annak megszűnését követően is 

szívügyének tekintette, többtucatnyi korabeli könyvet, tanulmányt, folyóiratot 

őrzött meg az utókor számára. Tudományos munkásságát – amely főleg az evan-

gélikus egyházjogra irányult – 2007-ben Károli Gáspár-díjjal, 2010-ben Prónay 

Sándor-díjjal és a Magyar Köztársaság Érdemrend középkeresztjének polgári 
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tagozatával, 2015-ben pedig Vladár Gábor-díjjal ismerték el. 2016-ban a Mis-

kolci Egyetem díszpolgárává választotta. 

Boleratzky Lóránddal 2015. augusztus 17-én találkoztam először személye-

sen. Az akkor kilencvenöt éves Lóránd bácsi örömmel fogadott, és szívesen me-

sélt a hetven-nyolcvan évvel ezelőtt történt eseményekről. Majd egy évszázad 

emlékeit és az Eperjesi–Miskolci Evangélikus Jogakadémia történetét elevení-

tette fel olyan részletességgel és információkkal, amelyet máshonnan nem is-

merhettem volna meg. Az elmúlt években többször visszatértem a budapesti 

Hertelendy utcában található lakásába, ahol feleségével mindig örömmel fogad-

tak, mintha csak családtag lennék. A személyes találkozók mellett postai levelek 

és ünnepi üdvözlőlapok útján is rendszeresen tartottuk a kapcsolatot, amely is-

meretség generációkon átívelő barátsággá változott át az évek alatt.  

Lóránd bácsi örömmel 

fogadta, hogy az egykori 

jogi felsőoktatási intézmény 

emlékét ápoljuk, és boldog 

volt, hogy Miskolc továbbra 

is büszke a méltán híres 

Eperjesi–Miskolci Evangé-

likus Jogakadémiájára. Idős 

kora ellenére folyamatosan 

munkálkodott, tanulmányo-

kat írt, tartotta a kapcsolatot 

az egyházi és a világi veze-

tőkkel az evangélikus egy-

házjog kutatása és a Jogaka-

démia emlékének megőrzése érdekében. Boldogan elvállalta a 2017-es – majd 

a 2018-as, és a 2019-es – Miskolci Tradicionális Jogászbál tiszteletbeli fővéd-

nöki címét, tekintettel arra, hogy a hetvenöt évvel korábbi, az 1942-es jogász-

bálon a szervezőbizottság tagja volt. A múlt és a jelen összekötője, a régi ünne-

pek őrzője és átadója volt, amellyel könnyebbé tette a régi eperjesi emlékek és 

oktatási hagyományok újbóli feltárását és ápolását. 

A szó legnemesebb értelmében úriember volt, intellektusa és tisztelettudó 

stílusa példaként marad meg az utókor számára. Szerencsésnek érzem magam, 

hogy majdnem négy évig ismerhettem Lóránd bácsit, aki lelkemre kötötte, hogy 

az Eperjesi Jogakadémia történetét egyszer készítsem el. Jelen kötettel szeret-

ném megköszönni Lóránd bácsinak az irántam tanúsított szeretetét és segítségét 

a kutatásomban, emléket állítva neki ezzel a könyvvel. 

 

Budapest, 2021. augusztus 1. 

Sereg Péter 
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Bevezetés 

 

Az Eperjesi Evangélikus Jogakadémia (a továbbiakban: Eperjesi Jogakadémia) 

mint a Felvidék legjelentősebb 19. századi jogi képzési helye az Eperjesi Evan-

gélikus Kollégium (a továbbiakban: Eperjesi Kollégium) szervezetéből fejlődött 

ki, és lett önálló egysége a jogi oktatásnak. Ennek megfelelően az Eperjesi Jog-

akadémia története, főleg annak korai időszaka elválaszthatatlan részét képezi 

az Eperjesi Kollégium történetének. 

Ugyanakkor jelen kötetnek nem célja az Eperjesi Kollégium történetének 

részletes ismertetése, célom kizárólag a jogi oktatástörténet szempontjából rele-

váns eseményeinek a bemutatása addig az időpontig, amíg nem létezett az Eper-

jesi Kollégium szervezetében bizonyos értelemben elkülönült Eperjesi Jogaka-

démia. Tekintettel arra, hogy ez a belső szervezeti átalakulás valamikor az 1810-

es évek végén, 1820-as évek elején következett be, nehéz az intézmény pontos 

jogi és szervezettudományi fogalommeghatározása. Az azonban kijelenthető, 

hogy eddig az időpontig a jogi oktatás az Eperjesi Kollégiumon belül zajlott egy-

egy jog iránt elkötelezett, jogi végzettséggel rendelkező tanárnak köszönhetően. 

A jogi tanszék 1815-ös felállításával kezdetét vette az a folyamat, amelynek 

eredményeképpen 1851. április 24-én formailag is deklarálták az Eperjesi Jog-

akadémia létezését. Már ebben az átmenetinek mondható időszakban is számos 

híres, jogot hallgató diákja volt az Eperjesi Kollégiumnak. Ilyen volt például 

Thököly Imre, Kossuth Lajos, Pulszky Ferenc, Irányi Dániel, Görgey Artúr, 

Dessewffy Arisztid. A személyes visszaemlékezések alapján látni fogjuk, hogy 

az Eperjesi Kollégium és az Eperjesi Jogakadémia mindegyik tanulójára mély 

benyomást tett. 

A formai deklaráció után azonban 1852 és 1861 között az Eperjesi Jogaka-

démia működését központi parancsra felfüggesztették. Ugyan önálló jogi kép-

zésről ebben az időszakban nem lehet beszélni, az Eperjes Kollégiumban mégis 

oktattak joghoz kapcsolódó – például észjogi ismereteket kínáló – közismereti 

tárgyakat. 

A dualizmus korszakában születtek meg azok a jogszabályok, amelyek meg-

határozták a hazai jogi felsőoktatás keretrendszerét és részletezték az egységes 

tantárgyi és vizsgakövetelményeket. Bár a felekezeti fenntartású intézmények – 

így az Eperjesi Jogakadémia is – speciális jogállással rendelkeztek, mégis alkal-

mazták ezeket az állami szabályokat a saját képzési rendszerükben. Tették ezt 

egyrészt azért, mert az állami rendelkezések java része rájuk is vonatkozott, 

másrészt azért, mert így tudták biztosítani a képzésük tekintélyét, országos el-

fogadottságát és szakmai színvonalát. 
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Ilyen kötelezően alkalmazandó tanrend volt a négy évfolyamos képzési 

struktúra is, amelyet 1874-ben fogadtak el, és 1878-ban vezettek be az Eperjesi 

Jogakadémián. Ez egy olyan szilárd alapnak bizonyult, amely az intézmény 

fennállása alatt – kisebb változtatásokkal – végig meghatározta a jogi oktatás 

követelményeit. Az átfogóbb kép érdekében az általánosan kötelező hatállyal 

rendelkező jogszabályok elemzése után bemutatom, hogy az Eperjesi Jogaka-

démián ezek az előírások a gyakorlatban hogyan érvényesültek. 

Az első világháború visszafordíthatatlan folyamatokat indított el az Eperjesi 

Kollégium történetében. A tanári kar és a hadköteles életkort elért diákok tucat-

jait hívták be vagy jelentkeztek önként katonai szolgálatra a haza védelmében. 

Közülük sokan több évet, az egészségüket, vagy ami a legdrágább egy ember-

nek, az életüket adták e kötelességük teljesítése során. Az első világháború el-

vesztése és az ezt követő történelmi események miatt 1919-ben az Eperjesi Jog-

akadémia és az Eperjesi Kollégiumban működő Tanítóképző Intézet Miskolcra 

menekült. Az intézmény Miskolcon eltöltött – számos tekintetben tudományo-

san is feldolgozott – három évtizede már kívül esik a vizsgálatunk tárgykörén. 

A kötet elkészítése során fontos szempont volt az Eperjesi Jogakadémia 

„élővé” tétele, amely elsősorban a személyes sorsok, élettörténetek és vissza-

emlékezések feldolgozása révén valósult meg. Az emberi sorsok által közelebb 

juthatunk a két, három évszázaddal ezelőtti eseményekhez, hiszen „vizsgáld a 

kort: s megérted emberét; vizsgáld az embert: s megérted korát!”1 Ezen elv fi-

gyelembe vétele okán – a hosszabb-rövidebb memoárok mellett – minden feje-

zet végén olvasható két-két olyan jogtanár életrajza, akik meghatározó szerepet 

töltöttek be az Eperjesi Jogakadémia történetében. 

Az Eperjesi–Miskolci Jogakadémia története számomra az élő történelem ré-

sze, hiszen két olyan személyt is ismerhettem személyesen, akik egykor az in-

tézmény hallgatói voltak Miskolcon. Az egyik Boleratzky Lóránd, a másik Ujj 

László volt. Ők azok a jogászok, akik az utolsók között jártak jogakadémiára, 

és hosszú életüknek köszönhetően elmesélték azokat a történeteket, amelyek 

arra ösztönöztek, hogy a hazai oktatástörténet – hivatásommal összefüggő terü-

letén – tudományos kutatást folytassak. 

  

 
1  Vasárnapi Újság, XLVI. évfolyam, 10. szám, Budapest, 1899. március 5., 157. o.; Vö. Bole-

ratzky Lóránd: Én is voltam egykor joghallgató – Egy jogászélet főbb állomásai. Gerundium, 

3. évfolyam, 1–2. szám, 2012, 144–153. o. 
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1. Az Eperjesi Kollégium és a jogi felsőoktatás gyökerei (1665–1850) 

 

1.1. A jogi felsőoktatás kialakulása 
 

Ahhoz, hogy kifejlődjön a jogi oktatás, először az oktatásnak kellett gyökeret 

eresztenie Eperjesen. A felvidéki város mindig is fontosnak tartotta a megfelelő 

színvonalú oktatás biztosítását, már 1429-től kezdve iskolamestert alkalmazott, 

majd 1521-ben valószínűleg a jelenleg is álló Eperjesi Kollégium helyén meg-

épült az iskola, amely Péter nevű olasz építőmester alkotása.2 A reformáció ha-

tására 1531-ben evangélikus közösség alakult Eperjesen iskolával – Líceum, 

Főgimnázium – és tanítóval, majd később ebből fejlődött ki a 17. század során 

az Eperjesi Kollégium.3 

Az Eperjesi Líceum igazgatója, Bayer János vetette fel elsőként annak a 

gondolatát, hogy Eperjesen egy kollégiumot, (korabeli, főleg protestáns kö-

rökben honos kifejezéssel) akadémiát kellene felállítani, ahol a teológiai és a 

filozófiai képzés mellett a jogi ismeretek oktatása is megtörténik,4 mindez ter-

mészetesen egy új, impozáns épületben. A város főbírója, Weber János és a 

város esperese, Schneider János is támogatta az igazgató elképzelését. Egyházi 

 
2  Gömöry János: Az Eperjesi Ev. Kollégium rövid története (1531–1931). Kósch Árpád Könyv-

nyomdája, Presov, 1933 (a továbbiakban: Gömöry 1933), 7. o. Lásd még: Bruckner Győző: 

A Tiszai Evangélikus Egyházkerület Miskolci Jogakadémiájának multja az Eperjesi Ősi Kol-

légium tükrében. Nyomatott Ludvig István Könyvnyomdájában, Miskolc, 1944 (a továbbiak-

ban: Bruckner 1944), 5–6. o.; Durovics Alex – Kónya Péter: Az Eperjesi Kollégium felsőfokú 

hallgatói 1667–1850. Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Levéltára, Bu-

dapest, 2015 (a továbbiakban: Durovics – Kónya 2015), 11–12. o. 
3  A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Miskolci Jogakadémiájának 1932–33. tanévi alma-

nachja. Ifj. Ludvig István Könyvnyomdája, Miskolc, 1933 (a továbbiakban: Jogakadémiai 

Almanach 1933), 5. o. Lásd még: Gömöry 1933, 8. o.; Zsedényi Béla: Az Eperjesi Ev. Kollé-

gium nemzetközi sorsa és jogi személyisége. Miskolci Jogászélet Könyvtára, 88. szám, ifj. 

Ludvig István Könyvnyomdája, Miskolc, 1933 (a továbbiakban: Zsedényi 1933), 8. o.; Or-

szággyűlés Felsőházának Naplója. I. kötet, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársu-

lat, Budapest, 1940 (a továbbiakban: OFN, 1940) 423. o.; Bruckner 1944, 6. o.; Durovics – 

Kónya 2015, 13. o. 
4  Emlékkönyv az ágostai hitvallás négyszázados évfordulója ünnepére. Írták: a Tiszai Ág. Hitv. 

Ev. Egyházkerület Miskolci Jogakadémiájának tanárai, nyomtatott ifj. Ludvig és Janovits 

Könyvnyomdájában, Miskolc, 1930 (a továbbiakban: Emlékkönyv 1930), VIII. o. Lásd még: 

Frenyó Lajos: Pomarius Sámuel naplója Eperjes deformációjáról 1673-ból. Acta Tragica De-

formationis Eperiensis 1673, A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület Miskolci Jogakadémiájának 

arcképcsarnoka, I. kötet, 3. szám, Ludvig István Könyvnyomdája, Miskolc, 1936 (a további-

akban: Frenyó 1936), 9. o.; Novák István: Az eperjesi – miskolci jogászifjúság diákélete. Lud-

vig István Könyvnyomdája, Miskolc, 1941 (a továbbiakban: Novák 1941), 12. o. 
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körökben a leendő kollégiumban látták a kibontakozó ellenreformáció védő-

bástyáját.5 

A felső-magyarországi evangélikusok az Eperjesi Kollégium létesítése érde-

kében 1665. augusztus 11-én és 20-án Eperjesen,6 ugyanezen év november 18-

án pedig Kassán gyűltek össze.7 A gyűlésen részt vettek Bártfa, Eperjes, Kés-

márk, Kassa, Kisszeben és Lőcse szabad királyi városok bíráin túl a megalapí-

tandó Eperjesi Kollégium későbbi történetében is jelentős leszármazottakkal 

rendelkező családok képviselői, úgymint gróf Thököly István, báró Thököly 

Zsigmond, báró Petróczy István, Horváth Boldizsár, Semsey Ferenc, Görgey 

Ezékiel, Dessewffy György, Berzeviczy Zsigmond, Szirmay István, Péchy And-

rás és még sokan mások.8 

 

 

 
5  Gömöry 1933, 13. o. Vö. Bruckner, 1944. 12. o. 
6  Az Eperjesi Ág. Hitv. Ev. Kerületi Collegium Értesítője az 1894–95. iskolai évről. Közli: Hörk 

József coll. igazgató, Kósch Árpád Könyvnyomtató-intézetéből, Eperjesen, 1895 (a további-

akban: Kollégiumi Értesítő 1895), 5. o. Lásd még: Szlávik Mátyás: Az ősi eperjesi kollégium. 

Budapesti Hírlap, XLVI. évfolyam, 159. szám, Budapest, 1926. július 17. (a továbbiakban: 

Szlávik 1926), 6. o. 
7  Magyar Jogi Lexikon öt kötetben. III. kötet, Diaeta–Halászati jog, szerkesztette: Márkus De-

zső, Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest, 1900 (a továbbiakban: MJL. 

III.), 336. o. Lásd még: Szlávik 1926, 6. o.; Emlékkönyv 1930, IX. o.; Bánó Attila: Egy város 

és evangélikus kollégiumának elveszítése. Evangélikus Élet, 82. évfolyam, 21. szám, 2017. 

május 28. (a továbbiakban: Bánó 2017), 27. o. 
8  Gömöry 1933, 14. o.; lásd még: Zsedényi 1933, 9. o. 
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A megálmodók tervei az 1665. november 18-

án9 kelt alapítólevelében is megjelentek, hiszen 

már ekkor megfogalmazták az Eperjesi Kollé-

gium hármas célját, miszerint ez az intézmény 

legyen a „Mindenható Isten tiszteletének temp-

loma, az igaz tudományok universitása és a ha-

zaszeretet bevehetetlen vára örök időn át”.10 

Az Eperjesi Kollégium ünnepélyes alapkőleté-

telére 1666. április 6-án került sor.11 I. Lipót ki-

rály azonban az építkezést április 11-én leállít-

tatta arra hivatkozva, hogy felsőoktatási intéz-

ményt királyi engedély nélkül nem volt szabad 

építeni. Az építkezés csak annak hivatalos iga-

zolását követően folytatódhatott, hogy Eperje-

sen nem akadémiát építenek, csupán a Főgim-

náziumot szeretnék bővíteni. Az építkezéshez a 

hazai előkelőségek mellett XII. Károly svéd ki-

rály is hozzájárult tizenötezer forinttal.12 

Az Eperjesi Kollégium épülete végül 1667. április 16-án készült el,13amelyet 

1667. október 18-án avattak fel. Ezt követően kezdődött meg a tényleges oktatás 

 
9  Kollégiumi Értesítő 1895, 5. o. Ezen túl: Hörk József: Az eperjesi ev. ker. Collégium története. 

Nyomatott Bernovits Gusztáv Kő- és Könyvnyomdájában, Kassán, 1896 (a továbbiakban: 

Hörk 1896), (Az oldalszámozás a könyv egyedi szerkezete miatt jelen esetben a „C Az eper-

jesi iskola történetének III-ik időszaka” című fejezettől érvényes), 7. o.; Zeman László: 

Gymnasiologia, az Eperjesi Kollégium és áthagyományozódásai. Fórum Kisebbségkutató In-

tézet, Lilium Aurum Könyvkiadó, Somorja–Dunaszerdahely, 2003 (a továbbiakban: Zeman 

2003), 116. o. 
10  Boleratzky Lóránd: A Tiszai Evangélikus Egyházkerület Miskolci Jogakadémiájának múltja 

és szerepe a jogi oktatásban. Kiadja az Ordass Lajos Baráti Kör, Keszthely, 1990 (a további-

akban: Boleratzky 1990), 3. o.; Lásd még: Zsedényi 1933, 9. o.; Bruckner 1944, 14. o.; Bole-

ratzky Lóránd: Ötven éve szüntették meg a miskolci evangélikus jogakadémiát. Credo Evan-

gélikus Műhely, a Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata, V. évfolyam, 1–2. szám, 

1999 (a továbbiakban: Boleratzky 1999), 50. o. 
11  Vandrák András: Az eperjesi egyházkerület, ág. h. evangélikus Collégium multjának és jelen 

állapotjának vázlatos rajza. Nyomatott Staudy Antalnál, Eperjes, 1867 (a továbbiakban: 

Vandrák 1867), 8. o. Lásd még: Kollégiumi Értesítő 1895, 9. o.; MJL. III., 336. o.; Szlávik 

1926, 6. o.; Zeman 2003, 116. o. 
12  Kollégiumi Értesítő 1895, 9. o.; Szlávik 1926, 6. o. 
13  Kollégiumi Értesítő 1895, 11. o. Ezen túl: Emlékkönyv 1930, IX. o.; Bruckner 1944, 14. o.; 

Novák István: Miskolc egykori főiskolája: az evangélikus jogakadémia. In: Emlékezés a Mis-

kolci Evangélikus Jogakadémia tanáraira. Összeállította: ifj. Schneller Károly, sajtó alá ren-

dezte: Boleratzky Lóránd, Budapest, 1995 (a továbbiakban: Novák 1995), 7. o.; Stipta István: 

Bruckner Győző, a miskolci jogakadémia dékánja. In: Bruckner Győző: A Miskolci Jogaka-

démia múltja és kultúrmunkássága (1919–1949). A kéziratot sajtó alá rendezte és lektorálta: 
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a Magdeburgból meghívott Pomárius Sámuel vezetése alatt,14 akinek eperjesi 

fogadtatása nemeseknek kijáró módon történt. Ugyanis „negyedmérföldnyire 

Eperjestől négy báró fiú lovagol elébe, egy közülük a tanulók nevében üdvözli. 

Azután hatfogatú kocsira – melyet 20 lovas kísér – ültetik s úgy viszik be va-

lóságos diadalmenetben a városba, új lakására, közel a templomhoz és isko-

lához a város főterén. Az első hetekben a város látja el családostól élelemmel 

és itallal, hogy arra semmi gondja ne legyen kezdetben.”15 

Az Eperjesi Kollégiumban a tanítás tíz évfolyamos rendszerben zajlott, ahol a 

kilencedik osztályban a magyar közjogi és jogpolitikai előadásokat Pancratius – 

Pongrácz – Mihály tartotta,16 aki 1668-ban jelentette meg az előadásai alapján 

megírt, első magyar közjogról szóló latin nyelvű könyvét, amelynek címe: Trac-

tatus politico historico iuridicus iuris publici regni Hungariae.17 Ebben a 

könyvben az akkori hatályos joganyag feldolgozása mellett a jeles szerző a köz-

jog jogtörténeti részét is megírta.18 Következésképpen ő tekinthető az Eperjesi 

 
Novák István, szerkesztette: Dobrossy István, Stipta István, készült a Forma GMK. Nyomdá-

jában, Miskolc, 1996 (a továbbiakban: Stipta 1996), 11. o.; Durovics – Kónya 2015, 22. o. 
14  Evangélikus Országos Levéltár: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár által az Evangé-

likus Országos Levéltár részére átadott iratok, A Tiszai Ág. Ev. Egyházkerület Miskolci Jog-

akadémiájának iratai 1862–1949, Vegyes iratok 1862–1910, 11. doboz (a továbbiakban: EOL 

Vegyes iratok 11. doboz), 1892. évi iratcsomó. Lásd még: Politikai Ujdonságok, Tizenegye-

dik évfolyam, 29. szám, Pest, 1865. július 19. (a továbbiakban: Politikai Ujdonságok 1865), 

345. o.; MJL. III., 336. o.; Szlávik 1926, 6. o.; Gömöry János: Eperjes. In: Tátrai Almanach 

szlovenszkói városképek. Tátra Kiadás, Bratislava–Pozsony, 1938 (a továbbiakban: Gömöry 

1938), 156. o. 
15  Frenyó 1936, 6. o. Vö. Novák 1941, 23. o. 
16  EOL Vegyes iratok 11. doboz, 1892. évi iratcsomó. Lásd még: Politikai Ujdonságok 1865, 

345. o.; Horváth Ödön: Az eperjesi ág. ev. coll. jogakadémia multja és jelene rövid vonások-

ban. In: Az Eperjesi Kerületi Evang. Collégium Értesítője az 1885/86-ik iskolai évről. Nyo-

matott Bernovits Gusztáv Könyvnyomdájában, Kassán, 1886 (a továbbiakban: Horváth 

1886), 10. o.; Szlávik Mátyás: Iskolaügy az eperjesi collégium köréből. Protestáns egyházi és 

iskolai lap, Huszonkilencedik évfolyam, 27. szám, Budapest, 1886. július 4. (a továbbiakban: 

Szlávik 1886), 839. o.; Evangélikus Egyház és Iskola, Tizedik évfolyam, 6. szám, Pozsony, 1892. 

február 6. (a továbbiakban: Evangélikus Egyház és Iskola 1892), 45. o.; Hörk 1896, 18. o.; Sze-

lényi Ödön: A magyar ev. iskolák története a reformációtól napjainkig különös tekintettel a 

középiskolákra. Grafikai Műintézet Wigand K. F., Pozsony, 1917 (a továbbiakban: Szelényi 

1917), 162. o.; Emlékkönyv 1930, IX. o.; Gömöry 1938, 156. o.; Novák 1941, 13. o.; Bruckner 

1944, 14. o.; Stipta 1996, 11. o.; Boleratzky 1999, 51. o. 
17  Horváth 1886, 10. o. Bővebben: Mikler Károly: Az eperjesi ág. hitv. ev. egyházkerületi col-

légiumi Jogakadémiának 1918. december 28-án bekövetkezett cseh megszállás következtében 

Miskolczra történt áthelyezése. In: Emlékkönyv a Bethlen Gábor által 1621. december 31. 

napján megkötött nikolsburgi béke háromszázados évfordulójára. Kiadja a Tiszai Ág. Hitv. 

Evang. Egyházkerület Eperjesi Kollégiumának Miskolczi Jogakadémiája, nyomatott a Ref. 

Főiskolai Könyvnyomdában, Sárospatak, 1922 (a továbbiakban: Mikler 1922), 217–218. o.; 

Emlékkönyv 1930, IX. o.; Jogakadémiai Almanach 1933, 7. o.; Boleratzky 1990, 4. o. 
18  Emlékkönyv 1930, IX. o. Vö. Bruckner 1944, 16. o. 
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Kollégium történetében az első olyan tanárnak, aki tudományos alapokon álló 

jogi előadásokat tartott Eperjesen. 

Novák István szerint az intézmény különlegességét, népszerűségét a felvi-

déki nemesi családok körében éppen az új szellemű jogi oktatás adta. „Az ifjú-

ság még mint egység szerepel, bár kétségtelen, hogy a Kollégiumot felkereső 

nemes ifjak csaknem kivétel nélkül legfőképpen a jogi ismeretek elsajátítását 

tartották tanulmányi céljuknak, ami érthető is, hiszen ha az iskolapadokat el-

hagyták, a reájuk váró politikai szerepkör ellátásánál kizárólag jogi képzettsé-

güknek vehették hasznát a legeredményesebben.”19 

Az 1668-as év nemcsak a jogtanár Pancratius Mihály jövetele miatt emléke-

zetes az Eperjesi Kollégium történetében, hanem ebben az évben, január 22-én 

iratkozott be és lett az intézmény tanítványa Thököly Imre, a későbbi legendás 

kuruc hadvezér, erdélyi fejedelem.20 Az intézmény grammatikai évfolyamán ta-

nult, játszott az Eperjesi Kollégium színjátszó körében, ahol Ladivér Illés volt a 

tanára.21 1668-ban az Állhatatos Eleázár című darabban,22 majd 1669. október 

4-én a „Papinianus Tetragonos” – 

Erőslelkű Papinianus – szín-előadás-

ban is szerepet kapott.23 Fatális, hogy 

az utóbbi darab második felvonásá-

ban Thököly Imrének tanára éppen 

„Magyarország királya” szerepét 

adta.24 

Néhány éves működés után, 1671. 

május 23-án Spankau császári tábor-

nok elfoglalta és a jezsuitáknak adta 

át az Eperjesi Kollégium épületét.25 

A tanári kar a városi iskola épületébe 

költözött át, és itt működött egészen 

1673. március 14-ig, amikor is az in-

tézmény és mintegy hatvan teológus 

és jogi hallgatója újra költözni 

 
19  Novák 1941, 13. o. 
20  Vandrák 1867, 9. o.; Kollégiumi Értesítő 1895, 21. o.; Jogakadémiai Almanach 1933, 7. o.; 

Bruckner 1944, 17. o.; Boleratzky 1990, 4. o.; Durovics – Kónya 2015, 24. o. 
21  Novák 1941, 17. o. 
22  Novák 1941, 17. o. 
23  Thaly Kálmán: Thököly Imre és iskolatársai mint színjátszók. Századok, a Magyar Történelmi 

Társulat közlönye, szerkesztette: Szilágyi Sándor, kiadja a Magyar Történelmi Társulat, Bu-

dapest, XIV. évfolyam, 1880 (a továbbiakban: Thaly 1880), 411. o.; Kiegészíti: Novák 1941, 

17. és 21. o.; Bánó 2017, 28. o. 
24  Thaly 1880, 412. o. 
25  Novák 1941, 25. o. 
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kényszerült Szepesváraljára,26 ahol Bayer János lakott.27 Itt működött egészen 

1682. augusztus 18-ig, amikor Thököly Imrének sikerült visszafoglalnia a vá-

rost a császáriaktól, és visszaadta az Eperjesi Kollégium épületét, egykori 

alma materét az eredeti használóknak.28 A fenntartásra pedig felajánlotta a 600 

holdas tállyai szőlőbirtok és Rimaszombat város jövedelmének felét.29  

Ennek az eseménynek a tiszteletére az Eperjesi Kollégium egyik tanára, 

Schwarz Jánost egy színdarabot írt Helena Menelao reddita címmel, amelyben 

I. Lipót király koronával a fején egy fa árnyékában pihen, amikor „megjelenik 

Thököly Imre és kivont karddal a királyra ront, aki erre felretten, a földről fel-

ugrik és futásnak ered, de ijedtében a fejéről leeső koronát elveszíti”.30 

Az Eperjesi Kollégium a 18. században válságos helyzetbe került. Ennek 

egyik oka éppen az volt, hogy a korábban népszerű jogi oktatás nem vált rend-

szeressé, állandó alkalmazású jogot oktató tanár sem volt, így a klasszikus érte-

lemben vett jogi képzésről sem lehet beszélni ebben az időszakban. Ugyanakkor 

érdemes megemlíteni, hogy az 1711-ben tartott nyilvános közvizsgán, annak ré-

szeként a hallgatók jogi és egyházjogi ismereteikről is számot adtak.31 További 

nehézséget jelentett, hogy az Eperjesi Kollégium épülete a jezsuitáké volt 1711. 

szeptember 30-tól egészen a rend 1773-ban történt megszüntetéséig,32 majd ezt 

követően az épületet katonai raktárként használták.33 

Kazinczy Ferenc – aki sárospataki diák volt – joggyakorlatát 1781 és 1782 

között az Eperjesi Kerületi Táblán teljesítette, amely időre így emlékezett visz-

sza: „Eperjest az is nevezetessé teszi, hogy itt négy nyelv van divatban. Az igaz-

ság emberei, a papság, a tanítók és tanulók mindig deákul beszélnek, az urasá-

gok magyarul, a polgárság németül és tótul mindenki.”34 Eperjes városának 

többnyelvűsége nem csak a nemzeti összetételnek volt köszönhető. Amíg a je-

zsuita és más felekezetek iskoláiban csak a latin nyelv elsajátítására volt mód, 

az Eperjesi Kollégiumban már a 17. és a 18. században is lehetőség volt a 

 
26  Vandrák 1867, 11. o.; Jogakadémiai Almanach 1933, 7. o.; Frenyó 1936, 11. o.; Gömöry 

1938, 161. o.; Novák 1941, 26. o.; Gömöry János: Eperjes és az Evangélikus Kollégium tör-

ténete. Felelős kiadó: Evangélikus Országos Múzeum, Fabiny Tibor, készült a Lipótvárosi 

Nyomdában, Budapest, 1994 (a továbbiakban: Gömöry 1994), 32. o. 
27  Novák 1941, 26. o. 
28  Vandrák 1867, 11. o.; Hörk 1896, 41. o.; MJL. III., 336. o.; Szlávik 1926, 6. o.; Gömöry 1933, 

19. o.; Jogakadémiai Almanach 1933, 7. o.; Gömöry 1938, 162. o.; Novák 1941, 28. o.; Bruck-

ner 1944, 19. o.; Gömöry 1994, 33. o.; Zeman 2003, 121. o. 
29  Szlávik 1926, 6. o.; Zsedényi 1933, 11. o.; Gömöry 1994, 33. o. 
30  Gömöry 1933, 19. o.; Novák 1941, 30. o. 
31  Novák 1941, 36. o. 
32  Szlávik 1926, 6. o.; Zsedényi 1933, 11. o.; Jogakadémiai Almanach 1933, 8. o.; Gömöry 1938, 

164. és 167. o.; Novák 1941, 37. és 51. o.; Gömöry 1994, 35. o. 
33  Gömöry 1938, 169. o. 
34  Gömöry 1938, 171. o.; Gömöry 1994, 49. o. 
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magyar, német és a szlovák nyelvek tanulására, hiszen ezek szerves részét ké-

pezték a tanrendnek.35 

Az Eperjesi Kollégium történetében 1784. június 24-én szerencsés fordulat 

következett be, amikor is II. József utasította leiratában a kincstárat, hogy árve-

rés útján értékesítse az Eperjesi Kollégium épületét.36 Az épületet és a templo-

mot az evangélikusoknak sikerült megszerezniük 6000 forint ellenében.37 II. Jó-

zsef döntésében egy történet szerint közrejátszott az 1770. június 8-ai eperjesi 

látogatása,38 amelyen az alábbiak történetek. 

„Majd bementek egy osztályba, ahol a tanulók felállva hangos szóval rázen-

dítettek: »Grata praesentia«. Ez az üdvözlés is módfelett tetszett a császárnak, 

majd megkérdezte, hogy ebben az osztályban mit tanulnak? Mivel itt három nem-

zetiség van együtt, az ezen országban szükséges nyelveket s azonkívül latint, föld-

rajzot, történetet, mennyiségtant. Ez a felelet is tetszett a császárnak. Majd a ta-

nítás módszere felől érdeklődött. Kedélyesen elmondja, hogy »a restnek minálunk 

egy festett szamarat kell büntetésül hordania«. Mire Kríebel: »Van egy aranyozott 

korona itt is, amellyel felékesítettnek a szorgalmasok és egy szalma korona, amely 

a restek fejére tétetik«. S a két korona csakugyan ott függött a katedra felett.  

A császár ezen nagyot nevetett. Ezután még az udvart járta körül. S itt érdeklő-

déssel nézte azt az erődítés félét, amelyet az iskola mögött egy diák tervezett.”39 

 

1.2. A „jogi cursus” 

 

A 19. század elején ismét új lendületet kapott a jogi oktatás Eperjesen. 1807-

ben Roskoványi István, vidéki első felügyelő – primarius inspector – kiállt a 

„jogi cursus”,40 a jogi tanszék felállításának fontossága mellett az Eperjesi Kol-

légiumban, valamint nagyobb összeggel támogatta is ezt a célt.41  

1810-ben alapítványt hoztak létre a jogi tanszék felállítása érdekében.42 Rosko-

ványi István fáradozásai ellenére azonban a magyar jogi oktatás csak az 1815. július 

15-én tartott pártfogósági gyűlés támogató határozata alapján a jogi tanszék lé-

tesítésével indult újra.43 

 
35  Gömöry János: Emlékeim egy letűnt világról. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1964 (a 

továbbiakban: Gömöry 1964), 119. o. 
36  Gömöry 1938, 169. o. 
37  MJL. III., 336. o. Lásd még: Emlékkönyv 1930, XI. o.; Gömöry 1933, 35. o.; Zsedényi 1933, 

11. o.; Novák 1995, 7. o. 
38  Gömöry 1994, 39. o. 
39  Gömöry 1933, 34. o. 
40  Hörk 1896, 147. o. 
41  Hörk 1896, 142. o.; Jogakadémiai Almanach 1933, 8. o. 
42  Durovics – Kónya 2015, 44. o. 
43  MJL. III., 336. o.; Emlékkönyv 1930, XI. o.; Gömöry 1933, 36. o.; Novák 1941, 56. o.; Novák 

1995, 8. o.; Durovics – Kónya 2015, 7. o. 
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A jogi tanszéken Carlovszky Zsigmond (a ké-

pen) és Tomkaházy Thomka István alkalma-

zása által az Eperjesi Kollégiumban ismét szer-

vezett keretek között folyt az elméleti és a téte-

les jogi ismeretek átadása.44 Thomka István – 

aki foglalkozását tekintve ügyvéd volt – a jogi 

előadásokat ingyen tartotta heti 4-6 órában.45 

Ugyanakkor az eddig tapasztalt nehézségek is-

mét árnyékot vetettek a jogi oktatásra, hiszen 

1817-ben mindkét oktató távozott az intéz-

ményből,46amellyel megszűnt a jogi oktatás.47 

Az ezt követő évben, 1818-ban az Eperjesi Kol-

légium tanulói létszáma 245 fő volt.48 

Annak ellenére, hogy a jogi oktatás 1822-ig 

szünetelt az Eperjesi Kollégiumban, az oktatás 

színvonala biztosítva volt a többi, magas műveltséggel rendelkező előadó által. 

Ilyen tanáregyéniség volt többek között Greguss Mihály, aki statisztikát, filozó-

fiát és történelmet tanított, az Eperjesi Kollégium történetében elsőként magyar 

nyelven.49 Lexikális tudása és szabadelvű gondolkodása jelentős hatással volt 

Kossuth Lajosra, aki 1816 és 1819 között volt az Eperjesi Kollégium diákja.50 

Az 1810-es évek végén, az 1820-as évek elején az Eperjesi Kollégium érde-

kes átalakuláson ment keresztül: „A Kollégium maga is magyar nyelvű intézetté 

alakult át és intézetei külön iskolatipust vettek fel, de a Kollégium egysége azért 

fennmaradt.”51 Az Eperjesi Kollégium szervezetén belül a jogi oktatás ebben az 

időszakban különült el, de a kialakulófélben lévő Eperjesi Jogakadémia elődje, 

a jogi tanszék továbbra is az Eperjesi Kollégium része maradt. 

 
44  Vandrák 1867, 25. o.; Szlávik 1886, 839. o.; Szelényi 1917, 162. o.; Jogakadémiai Almanach 

1933, 8. o.; Novák 1941, 56–57. o.; Bruckner 1944, 24. o.; Stipta 1996, 11. o. 
45  Horváth 1886, 10. o.; Gömöry 1933, 37. o. 
46  Vandrák 1867, 25. o.; Szelényi 1917, 162. o.; Jogakadémiai Almanach 1933, 8. o.; Durovics – 

Kónya 2015, 44. o. 
47  Hörk 1896, 150. o. 
48  Vandrák 1867, 26. o. 
49  Vandrák 1867, 28. o.; Bruckner 1944, 24. o.; Durovics – Kónya 2015, 44. o. 
50  Emlékkönyv 1930, XI. o.; Gömöry 1938, 173. o.; OFN 1940, 423. o.; A Tiszai Evangélikus Egy-

házkerület Miskolci Jogakadémiájának 1943–44. tanévi almanachja. Ludvig István Könyv-

nyomdája, Miskolc, 1944 (a továbbiakban: Jogakadémiai Almanach 1944), 53. o.; Bruckner 1944, 

24. o.; Boleratzky 1990, 5. o.; Boleratzky 1999, 51. o.; Fabiny Tibor: Az evangélikus Kossuth. In: 

Kossuth és az egyházak. Szerkesztette: Kertész Botond, Luther Kiadó, Budapest, 2004, 12. o.; Se-

reg Péter – Koncz Ibolya Katalin: Audiatur et altera pars! – A Miskolci Evangélikus Jogakadémia 

harca a fennmaradásért. Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, 

Tomus XXXIII, Miskolc, 2015 (a továbbiakban: Sereg – Koncz 2015), 89. o. 
51  Bruckner 1944, 24. o. 
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Az Eperjesi Jogakadémia létrejöttének egyik fontos előzménye az 1815-ös jogi 

oktatás újraindítása52 Thomka Istvánnal és a jogi tanszék felállításával, ugyanak-

kor ez csupán két évig tartott. Egységes szakirodalmi álláspont, és fennmaradt 

korabeli források hiányában azonban nem lehet minden kétséget kizáróan kijelen-

teni, hogy ettől az időponttól kezdve létezett az Eperjesi Jogakadémia. 

Ugyanakkor az 1850-es évek elején már találkozunk a jogakadémia kifeje-

zéssel egyes forrásokban.53 Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy az 

Eperjesi Jogakadémia ekkorra már létező belső szervezeti egysége volt az Eper-

jesi Kollégiumnak. Tehát létrejöttét, vagy a fogalomhasználatban a jogi tanszék-

ről jogakadémiává történő változást mindenféleképpen ezt megelőző jelentős 

évszámhoz lehet kötni, amelyről a későbbiekben lesz szó. 

Az Eperjesi Kollégium új lendületet kapott, amikor 1822-ben Kövy Sándor 

egykori tanítványa, Csupka András ügyvéd ismét megkezdte a hazai jog rend-

szeres tanítását Eperjesen.54 1826-ban elvállalta, hogy az Eperjesi Kollégium 

irányába fennálló, mintegy 6000 forintos kamattartozásokat behajtja, majd a si-

keres eljárásokat követően az Eperjesi Kollégium közgyűlése úgy határozott, 

hogy ez az összeg szolgáljon alapul a jogtanár fizetésére.55 Ebben az évben a 

tanulói létszám már 325 volt, amely 1829-re elérte a 356-ot.56 

Csupka András a magyar jogot egészen 1851-ig oktatta. Előadásai újszerűek 

és olyan sikeresek voltak, hogy országos hírűvé tették őt és az eperjesi jogi okta-

tást egyaránt.57 Mintegy három évtizedes oktatói pályafutása alatt tanította a re-

formkor, a neoabszolutizmus és a kiegyezés időszakának meghatározó jogászait, 

komoly szerephez jutott politikusait. Az Eperjesi Kollégium jogi oktatástörté-

netének ezen időszaka összeforrt Csupka András professzor nevével. 

Pulszky Ferenc a neves magyar politikus, régész, műgyűjtő az 1830-as évek 

első felében volt az Eperjesi Kollégium diákja, amely időre az önéletrajzi köte-

tében így emlékszik vissza: „Az eperjesi collegium ez időben a legjobb protes-

táns tanintézetek közé soroztatott, pedig a prímát összesen három tanár 

 
52  P. Szabó Béla: A magyarországi jogoktatás Kossuth Lajos korában. In: Debreceni Konferen-

ciák III. Európai Magyarországot! Kossuth Lajos és a modern állam koncepciója című orszá-

gos jogtörténeti konferencia (Debrecen, 2002. október 3–4.) tanulmányai. Kiadó: Debreceni 

Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 2004, 17. o. A szerző maga is utal a fogalmi 

kérdések fontosságára: „A ma jogi oktatójának is ismerős jelenségek, megjegyezve, hogy az 

irodalomban igencsak bizonytalan terminológiával találkozunk: nem lehet igazán érzékelni, 

hogy egyes felekezeti iskolákban a jogi tanszék jogilag mikor nő át jogakadémiába, a jogi 

oktatás mikor nyer »jogakadémia« egységes elnevezéssel közel egységes jogi keretet.” 
53  Horváth 1886, 10. o. 
54  Politikai Ujdonságok 1865, 345. o.; Horváth 1886, 10. o.; Szelényi 1917, 162. o.; Gömöry 

1933, 37. o.; Jogakadémiai Almanach 1933, 8. o.; Novák 1941, 57. o.; Stipta 1996, 11. o. 
55  Vandrák 1867, 27. o.; Horváth 1886, 10. o. 
56  Vandrák 1867, 26. o. 
57  Szlávik 1886, 839. o.; Horváth 1886, 10. o.; Jogakadémiai Almanach 1933, 8. o. 
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tanította, Munyay a theologiát, Csupka a jogtudományokat, Greguss a 

philosophiaiakat, természettudományiakat és történelmiket; ily kevéssel értük 

be akkor!”58 

Annak ellenére, hogy nem volt az Eperjesi Kollégium diákja, Eötvös József 

életútja is kapcsolódik Eperjeshez, hiszen a későbbi vallás és közoktatásügyi 

miniszter az itteni kerületi táblán végezte a bírói joggyakorlatot 1837-ben.59 

Az Eperjesi Kollégium a történelem ezen időszeleté-

ben sem volt híján a később híressé váló diákoknak, 

hiszen többek között itt tanult jogot és történelmet 

Görgey Artúr,60 Dessewffy Arisztid,61 Irányi Dániel, 

Lisznyai Kálmán,62 és Kerényi Frigyes költő is. 

Kerényi Frigyeshez kötődő érdekesség, hogy 

1845 áprilisában hozzá utazott Eperjesre négy hétre 

két jó barátja, Petőfi Sándor és Tompa Mihály (a 

fotón). Ekkor került sorra a híres „költőverseny”, 

amelynek eredményeképpen mindhárman írtak 

egy-egy verset a város határában található kis erdei 

faházról. 63 Kerényi Frigyes így fogta rímekbe gon-

dolatait a kunyhóról. 

 

 

 

„Az erdei lak 

 

Erdős ormok alján völgyi sik felett, 

Siető kis csermely kunyhóhoz vezet, 

A kunyhó ledőlne, hogyha régi fák, 

Régi ismerői, nem támasztanák; 

Kéményén a fecske bizton száll bele, 

Hisz csak olykor-olykor füstöl tűzhelye. 

 

Ily szegény tanyához minek a sövény? 

Csak azért, hogy ágas-bogas tetején 

 
58  Pulszky Ferenc: Életem és korom. Első kötet, Franklin-Társulat Magyar Irodalmi Intézet és 

Könyvnyomda, Második Kiadás, Budapest, 1884 (a továbbiakban: Pulszky 1884), 34. o. 
59  Gömöry 1938, 175. o. 
60  Gracza György: Az 1848–49-iki magyar szabadságharcz története. I. kötet, Lampel Róbert 

(Wodianer F. és fiai) kiadása, Budapest, 1894, 436. o. 
61  Durovics – Kónya 2015, 45. o. 
62  Gömöry 1933, 65. o.; Novák 1941, 60. o.; Jogakadémiai Almanach 1944, 55. o. 
63  Gömöry 1938, 174. o.; Evangélikus Élet, 57. évfolyam, 25. szám, 1992. június 21., 2. o. 
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Elmulasson egykét jókedvű madár, 

Mely a tüske közt is fütyörészve jár. 

 

A tavasznak még csak első hire jött, 

S a vityilló népe már kiköltözött, –  

Siró gyermekestűl künn lesz alkonyig. 

Zugban a komondor mélyen aluszik. 

Közelebb csak, édes zengő madarak, 

Üres a ház, meg nem háboritanak. 

Készülj uj dalokra, kicsi zenekar, 

A tavasz ha eljő, szép zenét akar. 

Népszerű király az, merre csak halad, 

Ily szegény tanyákat is meglátogat. 
 

(1845)”64 

 

A „jogi cursus” 1815-ben történt felállításával tehát elindult az a folyamat az 

Eperjesi Kollégiumon belül, amelynek eredményeképpen később létrejött az 

Eperjesi Jogakadémia. A fejlődéstörténetben meghatározó volt 1836, amely év-

től kezdve új szemléletben történt a jogi oktatás Eperjesen. Látható, hogy a vizs-

gálat tárgyává tett korszakban nincsenek pontos évszámhoz köthető szervezeti 

átalakulások. A fejlődés folyamatossága azonban nyomon követhető és igazol-

ható, amely dinamikát és célt ad a jogi felsőoktatás eperjesi történetének. 

Az Eperjesi Kollégium, 

és ezáltal az Eperjesi Jogaka-

démia történetében mérföld-

kőhöz jutott el 1836. szept-

ember 1-jén, amikortól fogva 

új, Nyíregyházáról átvett tan-

rend szerint folyt a jogi felső-

oktatás.65 Az 1836–1837-es 

tanévtől kezdve valódi jogi 

felsőoktatási intézménnyé 

vált az eperjesi jogi képzés, 

tekintettel arra, hogy az egyes jogágakat, jogi tantárgyakat tanterv szerint oktat-

ták. Csupka András igazi jogtudósként egymaga oktatta az új tanrend valam-

ennyi jurisztikai tárgyát. A tantervi bontás a következő volt: polgári magánjog 

(8 óra), büntetőjog (4 óra), bányajog (2 óra), váltó- és kereskedelmi jog (4 óra), 

 
64  Vasárnapi Újság, Kilenczedik évfolyam, 42-ik szám, Pest, 1862. október 19., 498. o. 
65  Hörk 1896, 171. o. 
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egyházi jog (4 óra), politika (4 óra), és tiszti „irály”66 (2 óra).67 Ez összesen hét 

tantárgy volt és heti huszonnyolc óra előadást jelentett. 

A korszak társadalmi körülményeire reagálva volt szükséges az új tanrend 

átvételére és bevezetésére, hiszen a reformkor időszakában az ismeretek átadá-

sában – a hivatalos cenzúra miatt – kiemelkedően fontos szerep jutott az or-

szágban működő kollégiumoknak és jogakadémiáknak.68 Ezekben a képzőmű-

helyekben ugyanis az ismeretek átadása közvetlenül, szóban történhetett meg, 

ennek köszönhetően a felvilágosodás eszmeisége el tudott terjedni a korabeli 

értelmiségi körökben.69 

Mindezek alapján megállapítható, hogy az 1820-as évek végén, 1830-as évek 

elején az Eperjesi Kollégium már jogi végzettséget adott az ott végzett joghall-

gatóknak. Ezt a tényt igazolja Pulszky Ferenc további visszaemlékezése is az 

1838-as évre. Eszerint: „Kapy István, a megye főjegyzője érezte, hogy a latinság 

helyébe lépő magyar írás követelményeinek a megyei aljegyzők alig felelnek 

meg, s azért írnokul fölfogadta Sárossy Gyulát, Vachott Sándort és Imrét, kik 

épen ekkor végezték el jogi tanulmányaikat az eperjesi collegiumban.”70 

A jogi felsőoktatás önállóvá válásának további bizonyítéka egy, az 1847-ból 

származó, Csupka András jogtanári foglalkoztatását igazoló dokumentum.71 Eb-

ben az évben felsőbb osztályban 13 teológus, 101 bölcsész, és 90 joghallgató, 

tehát összesen 204 fő volt.72 Az alsóbb osztályos képzésekkel együtt 390 hall-

gató tanult az intézményben. 

1848-ban a fenti számokban csökkenés figyelhető meg, ugyanis az Eperjesi 

Kollégiumban „felsőbb osztályon” tizennégy teológus, harmincöt fizikus, negy-

venhárom matematikus, logikus, és hatvankettő joghallgató, összesen 154 fő ta-

nult.73 Az alsóbb osztályos képzésekkel együtt a létszám 347 fő volt, valamint 

működött az Eperjesi Kollégiumban három könyvtár is, amelyeknek összesen 

25 000 kötet állt a rendelkezésére.74 Az egyik könyvtár a 15 000 kötetes Szirmay-

féle gyűjtemény volt, amelyet 1835-ben adott az Eperjesi Kollégiumnak Szirmay 

János egykori kollégiumi felügyelő, gondoskodva a könyvtáros tiszteletdíjáról 

 
66  Stílus. 
67  Hörk 1896, 172. o. 
68  Petrasovszky Anna: Akitől Deák és Eötvös is tanult: Szibenliszt Mihály jogbölcseleti mun-

kássága. Élet és Tudomány, LXVIII. évfolyam, 33. szám, 2013. augusztus 16. (a továbbiak-

ban: Petrasovszky 2013), 1046. o. 
69  Petrasovszky 2013, 1046. o. 
70  Pulszky 1884, 104. o. 
71  Tavassy Lajos: Nevelési Emléklapok. Nyomatott Trattner-Károlyi betűivel Uri utca 453., Pest, 

1847 (a továbbiakban: Tavassy 1847), 183. o. 
72  Tavassy 1847, 183. o. 
73  Székács József: A magyarhoni ágost. hitv. évangy. egyház egyetemes névtára 1848-ból. Nyo-

matott Landerer és Heckenastnál, Pest, 1848 (a továbbiakban: Székács 1848), 197. o. 
74  Székács 1848, 197. o. 
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is.75 A kimutatásból kiderül, hogy az Eperjesi Kollégium vidéki felügyelője 

1844 óta Pulszky Ferenc,76 az intézmény ügyvédjei Lehoczky Ödön és Csupka 

András, utóbbi a „törvény tanítója” is volt.77 

Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc – amelyben az intézmény 

számos diákja és tanára is harcolt – következtében az Eperjesi Kollégiumot 1848 

májusában bezárták, és majd csak a szabadságharc leverését követően, 1849 

szeptemberében nyitotta meg újra a kapuit a mindösszesen harmincnyolc diák 

előtt.78 

Az oktatási intézmény belső szervezetében ezt követően sem történt válto-

zás. A rendelkezésünkre álló források nem utalnak arra, hogy az Eperjesi Jog-

akadémia önálló szervezeti egységként működött volna. Ezt egyedül a fenti ki-

mutatás valószínűsíti, amely elkülönítve tartalmazza a joghallgatói létszámot, 

amely elkülönítés azonban már 1805 óta létezett az Eperjesi Kollégium nyilván-

tartásaiban.79 

 

1.3. A korszak híres jogtanárai 
 

1.3.1. Pancratius Mihály 

 

Pancratius Mihály jogtanár 1631-ben született Szász-Sebesen – vagy 1632-ben 

Kellingben80 –, ahol édesapja evangélikus lelkész volt.81 Az elemi iskolát Fab-

ricius és Schmitzler Jakab papok gondviselése alatt Nagy-Disznódon (Heltau), 

a gimnáziumot 1648-tól Kolozsváron és Pozsonyban végezte.82 

Felsőfokú tanulmányait 1650-ben a nagyszombati akadémián, 1652-ben 

Bécsben és Nürnbergben folytatta, majd 1653-ban Wittenbergben teológiát és 

jogot tanult.83 Az ezt követő években igazi európai körutazást tett főleg német 

egyetemeken, járt a lipcsei, a jénai, a würzburgi, az altorfi, a mainzi, az ingol-

stadti, a kölni, a giesseni, a marburgi és a helmstadti egyetemen is.84 1661-ben 

 
75  Az Eperjesi Evang. Ker. Collegium 1870/71 tanévi értesítvénye. Közli dr. Vécsey Tamás igaz-

gató, Nyomt. Staudy Antal, Eperjes 1871 (a továbbiakban: Kollégiumi Értesítő 1871), 20. o. 
76  Vandrák 1867, 31. o. 
77  Székács 1848, 196. o. 
78  Novák 1941, 89. o. 
79  Durovics – Kónya 2015, 113. o. 
80  A Pallas Nagy Lexikona, az összes ismeretek enciklopédiája tizenhat kötetben. XIII. kötet, 

Nemes ág–Pillér, Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest, 1896 (a további-

akban: Pallas XIII.), 765. o. 
81  Hörk 1896, 335. o. Lásd még: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. X. kötet Ótócska–

Popea, Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése, Budapest, 1905 (a továbbiakban: Szinnyei X.), 

250. o. 
82  Szinnyei X., 251. o. 
83  Pallas XIII., 765. o. Lásd még: Hörk 1896, 335. o.; Szinnyei X., 251. o. 
84  Szinnyei X., 251. o. 
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a Rostocki Egyetemre vitte nevelőtanárukként Joachim von Brockdorff lovag 

fiait,85 és itt előadásokat tartott történelemből, illetve retorikából, majd „doctor 

utriusque juris” – mindkét jog, a római (polgári) jog és a kánonjog (egyházjog) 

doktora – fokozatot szerzett.86 

1666-ban Zaban Izsák tanár ajánlatára felkérték az Eperjesi Főgimnázium 

rektori pozíciójának betöltésére addig, amíg az Eperjesi Kollégium fel nem épül. 

Ennek bekövetkeztével itt tanított jogot a kilencedik évfolyamon „prefectusi” 

kinevezéssel 1668 júniusáig.87 Türsch Dávid nyomtatásban Kassán jelent meg 

az előadásaiból összeállított első magyar közjogot taglaló munkája, a Tractatus 

politico historico iuridicus iuris publici regni Hungariae.88 Ebben a munkájában 

nem értett egyet Werbőczyvel, aki szerint a hatalmat a rendekre tagolt társada-

lom adta át a magyar koronának és ezáltal a királynak.89 Továbbá kifejti az or-

szágnak (regnum) mint organikus szervezetnek a korabeli hatályos fogalmát te-

rületi és közjogi szempontból, valamint az ország területét egyenlővé teszi a 

Szent Korona hatalma alá tartozó területekkel.90  

Az Eperjesi Kollégiumban 1668 folyamán nemcsak közjogot, hanem a taní-

tási napokon délelőtt tíz és tizenegy óra között gyakorlati bölcsészetet és föld-

rajzot is oktatott Wendeler és Nothnagel könyvei alapján. Délután négy és öt 

óra között történelmet tanított Sleidanus tankönyvéből.91 

Tekintettel arra, hogy Pancratius Mihályt 1668 végén, Pomárius Sámuel rek-

tori kinevezését követően vissza akarták fokozni egyszerű tanárrá,92 elhagyta az 

Eperjesi Kollégiumot, és 1669. január 9-én a Nagyszebeni Egyetem rektora 

lett.93 1670-ben Újegyháza, 1671-ben Megyes lelkésze, majd 1686. november 

4-én erdélyi szász püspök lett. 1690. július 11-én hunyt el.94 

Jelentősebb munkái az Exercitatio polit. juridica de imperio et juribus potes-

tatis imperantium in capita subditorum (Kassa, 1668), a Supplementum Rheenia-

num (Lőcse, 1668), és a Tractatus polit, juridicus in paragraphum: Jus itaque 

 
85  Szinnyei X., 251. o. 
86  Pallas XIII., 765. o.; lásd még: Hörk 1896, 335. o.; A békéscsabai ág. h. ev. Rudolf-főgimnázium 

XLIV-dik értesítője az 1908–1909. iskolai évről. Közzéteszi Bukovszky János, Békésmegyei 

Függetlenség Könyvnyomda, Békéscsaba, 1909, 50. o.; lásd még: Hörk 1896, 335. o. 
87  Horváth 1886, 10. o.; lásd még: Pallas XIII., 765. o.; Hörk 1896, 335. o.; Szinnyei X., 251. o.; 

Stipta 1996, 11. o.; Boleratzky 1999, 51. o. 
88  Horváth 1886, 10. o.; lásd még: Kollégiumi Értesítő 1895, 24. o.; Pallas XIII., 765. o.; Em-

lékkönyv 1930, IX. o.; Jogakadémiai Almanach 1933, 7. o.; Boleratzky 1990, 4. o. 
89  Eckhart Ferenc: A szentkorona-eszme története. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia, 

Budapest, 1941 (a továbbiakban: Eckhart 1941), 298. o. 
90  Eckhart 1941, 298. o. 
91  Kollégiumi Értesítő 1895, 22. o. 
92  Frenyó 1936, 7. o. 
93  Szinnyei X., 251. o.; lásd még: Pallas XIII., 765. o.; Hörk 1896, 335. o. 
94  Pallas XIII., 765. o.; lásd még: Hörk 1896, 335. o. 
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dupplex est (Kassa, 1668).95 A Nagyszebeni Evangélikus Egyházi Könyvtár 

több, figyelemre méltó kéziratát őrzi.96 

 

1.3.2. Csupka András 

 

Csupka András jogász, ügyvéd, megyei törvényszéki császári és királyi ülnök97 

1797. december 23-án – más forrás szerint december 14-én98 – született az 

Abaúj vármegyében található Ránkon.99 Tanulmányait Eperjesen és Sárospata-

kon végezte, utóbbi helyen maga is, akárcsak Kossuth Lajos, Kövy Sándor jo-

gászprofesszor tanítványa volt.100 

1822. szeptember 9-től volt az Eperjesi Kollégium jogtanára.101 Kövy Sándor-

hoz hasonlóan szintén a gyakorlati jogi oktatást helyezte előtérbe, erre tekintettel 

a joghallgatók körében szintén szimbolikus vármegyét – Tárcza vármegye – szer-

vezett.102 Ennek keretében a diákok retorikai, tárgyalási és érvelési tapasztala-

tokra is szert tehettek, amely gyakorlat nagy előnyt jelentett később a vármegyei 

vagy törvénykezési alkalmazás során.103 „Maga Tárcza vármegye egy egészen 

különleges és elképzelt országba illeszkedett bele. Ennek az országnak királya 

I. András volt Csupka András professzor személyében.”104 1832-ben másik di-

ákvármegye alakult meg Rákos vármegye néven, e jogutódlás pontos oka azon-

ban nem ismert.105 

Pulszky Ferenc is hallgatta Csupka András előadásait 1833-ban, később ön-

életrajzi kötetében így írt róla: „Ráadtam tehát magamat a szalmaevésre, meg-

tanultam mindennap ötven szót s olvastam Matthies nagy nyelvtanát, különben 

pedig tanulmányoztam Kövy Sándor magyar magánjogát s hallgattam Csupka 

András híres ügyvéd és eperjesi jogtanár felolvasásait, ki Kövyt a maga módja 

szerint commentálta, összekeverve a latint, németet s magyart, így például egyik 

 
95  Kollégiumi Értesítő 1895, 24. o.; lásd még: Pallas XIII., 765. o. 
96  Szinnyei X., 252. o. 
97  Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. II. kötet, Caban–Exner, Hornyánszky Viktor 

Könyvkereskedése, Budapest, 1893 (a továbbiakban: Szinnyei II.), 447. o. 
98  Magyar Jogi Lexikon öt kötetben. II. kötet, Biró–Dézsma, szerkesztette: Márkus Dezső, Pallas 

Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest, 1899 (a továbbiakban: MJL. II.), 817. o. 
99  Hörk 1896, 372. o.; lásd még: Magyar Életrajzi Lexikon. Első kötet A–K, főszerkesztő Ke-

nyeres Ágnes, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967 (a továbbiakban: MÉL I.), 325. o. 
100  Hörk 1896, 372. o. 
101  MJL. II., 817. o. 
102  MJL. II., 817. o.; Magyar Jogi Lexikon öt kötetben. IV. kötet, Halászgyűrű–Kitoncih, szer-

kesztette: Márkus Dezső, Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest, 1903 (a 

továbbiakban: MJL. IV.), 446. o., MÉL I., 325. o.; Novák 1941, 79. és 80. o. 
103  Novák 1941, 79. o.; lásd még: MÉL I., 325. o. 
104  Novák 1941, 80. o. 
105  Novák 1941, 84. o. 
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felolvasását e szavakkal kezdte: «Molitor, propter Wassermangel, bábuit baj». 

Csupka egyébiránt népszerű volt köztünk, minden szigorúsága és magaviseletének 

különczsége mellett, mert igen jól idomította tanítványait, hogy az ügyvédi vizsgát 

szerencsésen tehessék le; többet úgy sem kívánt tőle senki, az iskolákat mindenki 

csak oly intézeteknek tekintette, melyekben az ifjú kenyértudományát minél rövi-

debb idő alatt megtanulhatja. Az eperjesi collegium ez időben a legjobb protes-

táns tanintézetek közé soroztatott, pedig a prímát összesen három tanár tanította, 

Munyay a theologiát, Csupka a jogtudományokat, Greguss a philosophiaiakat, 

természettudományiakat és történelmiket; ily kevéssel értük be akkor!”106 

Pulszky Ferenc az ügyvédi vizsgáját 1834-ben tette le, amelyre így emléke-

zett vissza: „a censúra tehát fényesen sikerült, a gyakorlati vizsgánál szintén jól 

oldottam meg a feladott kérdést, s megkaptam ügyvédi oklevelemet cum prae-

clare – kitüntetéses –, mit Csupkának, volt jogtanáromnak tudtára is adtam, 

mert ez mindig följegyezte magának, minő sikerrel tették le tanítványai ügyvédi 

vizsgáikat, s büszkébb lett minden új praeclarumnál.”107 

Csupka András hírnevét – akit 1842-ben az Eperjesi Kollégium igazgatójá-

nak neveztek ki108 – igazolja a Vasárnapi Újság 1880-ban megjelent cikke 

Fabiny Teofilról, a későbbi igazságügyi miniszterről, aki az 1840-es évek elején 

szintén a Kollégium joghallgatója volt. Fabiny „a jogi tanfolyam utolsó évét 

Eperjesen, az akkoron ott országos hírrel bíró tudós jogász Csupka András ta-

nár előadásait hallgatva, az ottani kollégiumban töltötte”.109 

Halála előtt nem sokkal, 1850-ben megválasztották Sáros vármegyében tör-

vényszéki császári és királyi ülnöknek.110 1851. július 9-én hunyt el Eperjesen 

életének ötvennegyedik évében.111 Napjainkban is számon tartott, jelentős mun-

kája volt az Occasione, qua illustr. dn. Joann. Péchy de eadem ... in inch com. 

Sarosiensi in officii supremi comitis, titulo administratorio clementer collati 

anno 1823 die 1. octobris m. 1. r. civitate Eperies installabatur, cecinit nomine 

collegii evangelicorum Eperiesiensis introsertus.112 

  

 
106  Pulszky 1884, 34. o. 
107  Pulszky 1884, 75. o. 
108  Hörk 1896, 178. o.  
109  Vasárnapi Újság, XXVII. évfolyam, 41. szám, Budapest, 1880. október 10., 669. o. 
110  Hörk 1896, 372. o. 
111  Szinnyei II., 447. o.; lásd még: Hörk 1896, 190. o.; MJL. II., 817. o.; Szelényi 1917, 162. o. 
112  MJL. II., 817. o. 
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1.4. Kossuth Lajos mint az Eperjesi Kollégium diákja 

 

Kossuth Lajos 1816 és 1819 között, tehát 

három tanéven át volt az Eperjesi Kollégium 

diákja.113 Az anyakönyvi bejegyzésekből ki-

derül, hogy a retorikai és poétikai osztály ta-

nulója volt, ahol a szorgalma az 1816–1817-

es tanévben „egregia” – kiváló –, az 1817–

1818-as tanévben „indefessa” – fáradhatat-

lanul –, az 1818–1819-es tanévben pedig 

„debita” – kellő – volt.114 Mind a három 

tanéven át erkölcsi magatartása és tanulmá-

nyi eredménye is eminens volt. 

Carlovszky Zsigmondnál retorikát és 

poétikát, Greguss Mihálynál filozófiát és 

jogot, Morvay Józsefnél pedig ékesszólás-

tant tanult. Tanárai voltak még Mayer And-

rás, Keresztessy Sámuel és Albinyi István 

is, de a legnagyobb hatást mégis Car-

lovszky Zsigmond – a későbbi híres kassai 

ügyvéd – és Morvay József gyakorolták rá. Az Eperjesi Kollégiumban eltöltött 

évei alatt „domesticus” volt, vagyis nem a diákmenzán, hanem szállásán étke-

zett, amely a jobb módú, nemesi származású diákoknál megszokott volt. Érde-

kesség, hogy a feljegyzések szerint „Status pro quo se parat: Politicus”, amely 

azt jelenti, hogy a politikai tudományok érdekelték elsősorban.115 

1861-ben így emlékezett az Eperjesi Kollégiumban eltöltött évekre az egy-

kori kormányzó-elnök: „Én is egyike vagyok tanítványainak; én is részt vettem 

az erkölcsi és tudományos működésben, melyet e tiszteletreméltó intézet nyújt 

hazám protestáns ifjúságának. Ennek az intézetnek termeiben, tanításának és 

történetének befolyásolása alatt vert a lelkemben gyökeret ragaszkodásom őse-

imnek vallásához, melyet alkalmam volt tanúsítani a legválságosabb körülmé-

nyek között. Ott virradott fel lelkemben azoknak az elveknek a világossága, me-

lyek vezéreltek viharos életemben a hazám és felebarátaim iránti kötelességnek 

ösvényén, melyek adtak s meg vagyok győződve, hogy adni fognak halálom 

 
113  Az Eperjesi Ág. Hitv. Ev. Kerületi Collegium Értesítője az 1893–94. iskolai évről. Közli: Hörk 

József, Kósch Árpád Könyvnyomtató-intézetéből, Eperjesen, 1894 (a továbbiakban: Kollégi-

umi Értesítő 1894), 28–29. o.; lásd még: Bruckner Győző: Kossuth Lajos és eperjesi Alma 

Matere. Miskolci Jogászélet, Harmadik évfolyam, 10–11–12. szám, Miskolc, 1927. október, 

november, december (a továbbiakban: Bruckner 1927), 1. o.; Novák 1941, 58. o. 
114  Kollégiumi Értesítő 1894, 28–29. o.; lásd még: Bruckner 1927, 1. o.; Novák 1941, 58. o. 
115  Kollégiumi Értesítő 1894, 28–29. o.; lásd még: Bruckner 1927, 1. o.; Novák 1941, 58. o. 
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órájáig mind akaratot, mind elszántságot és erőt feláldozni életemet s vagyono-

mat hazám eltörülhetetlen jogainak megvédésre és a polgári, nemzeti és vallás-

szabadságnak szolgálatában. Adná az Isten, hogy oly viszonyok közt lennék, 

hogy bebizonyíthassam, mily háladatos vagyok az eperjesi Kollégium iránt, nem 

kellene idegen jótékonysághoz fordulnia. De mint szegény száműzött, nem bírok 

egyebet adni, mint szavam, közbenjárásom és imámnak gyenge adóját.”116 

A Pesti Napló hasábjain 1881. június 8-án 

megjelent memoárrészletében pedig az alábbia-

kat írta az Eperjesi Kollégiumról: „Elvégezvén a 

gimnáziális tanfolyamot, atyám az eperjesi 

evang. Kollégiumba vitt fel, újólag uri módon 

gondoskodva ellátásomról. Először Stínner kapi-

tánynál, Eperjes városa főerdőfelügyelőjénél, 

utóbb Greguss Mihály tanáromnál (Greguss 

Gyula és Ágost [a fotón] atyjánál) voltam szállva, 

ki akkor lett egy németországi egyetemről Eper-

jesre a bölcselmi és természettani tanszékre meg-

híva. Ő a Kollégiumban lakott s akkor még nőtlen 

lévén, két felesleges szobával rendelkezhetett, 

melyeknek egyikét Szírmay Hugó, másikat én fog-

laltuk el s mindhárman együtt dr. Kríegernél, 

Eperjes legkitűnőbb orvosánál étkeztünk, ki a 

Kollégium ellenében lakott. Greguss tanár emlé-

kének végtelen sokkal tartozom. Atyám úgy egyezett vele, hogy a köztanórákon 

kívül magánoktatásban is részesítsen s ennek köszönhetem színét-javát annak, 

amit akkor tanultam. 

Magánlag sokkal tágabb közre terjesztette ki tudományos oktatásait mint a 

közórákon teheté; ő válogatta meg olvasókönyveimet s amint így hárman együtt 

olvasgatánk, kérdéseimre adott feleleteivel világot gyújtott agyamban s élmé-

nyeinek s tapasztalatainak érdekes elbeszéléseivel s hozzájuk kötött oktatásaival 

ő ismertette meg velem a gyakorlati életet. Együtt tettünk hosszú sétákat, kirán-

dulásokat Eperjesnek úgy történelmi, mint természetrajzi tekintetben nagyon ér-

dekes vidékén, melyektől mint méh mézzel, viasszal, úgy én – hála útmutatásai-

nak, magyarázatainak – ismeretekkel megrakodva tértem haza. Szokásom volt 

ezeket jegyzékbe venni, mit ő aztán újabb magyarázatok kíséretében kijavított. 

Nemcsak tanítóm, de nevelőm is volt. Még vívni is ő tanított először, mint a 

német egyetemi »Burschok« általában, a vitőrt rendkívül ügyesen kezelte. Eze-

ken kívül folytattam külön mesterektől a zene és francia nyelv tanulást s 

 
116  Gömöry 1933, 68–69. o.; lásd még: Novák 1941, 61. o.; Jogakadémiai Almanach 1944, 54–

55. o.; Bruckner 1944, 25. o.; Boleratzky 1990, 5. és 23–24. o. 
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táncleckéket is vettem. Atyám igen nagyra becsülte Greguss tanárt s annyira meg-

kedvelte, hogy egy húsvéti szünidőre meghívta házához Szirmayval együtt. Vígan 

töltöttük atyám vendégszerető házánál s szomszédos barátainál a két hetet. 

Azért említem ez érdektelen részleteket, miszerint megértessem, miként teljes-

séggel nincs meg azon érdemem, hogy nem tudom én minő segítségre szorulva, 

nyomorúság nehézségei közt szedegettem volna a tudományos neveltetés kalá-

szait. Állíthatom, hogy az akkori korhoz képest a leggazdagabb ház gyermekének 

neveltetése sem lehetett több gonddal ellátva, mint az enyém volt. Hát bíz én el-

lenkezőleg a kolozsvári életrajz állításával, nem is voltam amolyan »faluról került 

gyermek« s nem is »találtam magamat rosszul« Eperjesen, sőt igen jól találtam. 

Ami pedig állítólagos összeütközéseimről mondatik a városiakkal s tanulótársa-

immal, az légből kapott mese, amire az alapnak még csak árnyéka sincs. 

Nagyon ifjú korom dacára szívesen látott vendég valék az előbbkelő megyei 

és városi házaknál, tanulótársaimmal pedig a legjobb barátságban éltem, közü-

lök mint olyanokra, kikkel szorosabb baráti viszonyban éltem, különösen báró 

Prónay Albertre, két Szírmayra, három Jármyra, Andreánszkyra, Segesváryra, 

Baloghra, Szobonyára, Sartoryra emlékszem; ez utóbbi nagyon szerette a ma-

gyar költészetet; nála olvasgattuk Virág, 

Berzsenyi, Kiss stb. verseit s Kazinczy 

munkáit. Édes atyám soha sem mulasztotta 

el a nyilvános vizsgáknál jelen lenni, maga 

vitt haza a szünidőre; talán nem követek el 

szerénytelenséget, ha megemlítem, hogy 

alkalmat adtam az iskolai hatóságoknak 

atyámat szerencsekívánatokkal elhal-

mozni.”117 

Kossuth Lajos 1894. március 21-én 

hunyt el Turinban, temetése Budapesten a 

Fiumei úti sírkertben volt 1894. április 1-

jén, ahol az Eperjesi Kollégium tanárai és 

diákjai is tiszteletüket tették.118 1894. ápri-

lis 3-án az igazgatóválasztmány elhatá-

rozta, hogy Kossuth Lajos emlékére szob-

rot készíttet, amelyre jelentős összegű ado-

mány érkezett.119 

  

 
117  Gömöry 1933, 66–68. o.; lásd még: Gömöry 1994, 58–60. o. 
118  Kollégiumi Értesítő 1894, 23. o. 
119  Kollégiumi Értesítő 1894, 24–27. o. 
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2. Az Eperjesi Kollégium Jogakadémiája (1851–1874) 

 

2.1. Az Eperjesi Jogakadémia megalapítása 

 

Annak ellenére, hogy a jogi oktatás 

fejlődése nagymértékű változásokon 

ment keresztül a 19. század első évti-

zedeiben, magára az intézményala-

kító formális deklarációra egészen a 

század közepéig kellett várni. Törté-

nelmi pillanathoz érkezett el az Eper-

jesi Kollégium, amikor a Joób Ven-

del és Vandrák András igazgató120 ál-

tal összehívott egyházkerületi iskolai 

gyűlés 1851. április 24-én és 25-én 

Eperjesen határozati formában ki-

mondta, hogy „legyen Eperjesen the-

ologiai, jogi és bölcsészeti akadémia 

tíz tanárral”.121 

Ezzel létrejött az Eperjesi Evan-

gélikus Jogakadémia pro forma is, bár kétségtelen, hogy az 1815-ös jogi tanszék 

felállítása és az 1836-os tantárgyi reform nagymértékben elősegítette ezt a fo-

lyamatot. Nem sokkal élte túl ezt az örömteljes kinyilatkoztatást a legendás jog-

tanár, Csupka András, akinek oroszlánrésze volt a jogi felsőoktatás megszilár-

dításában, ugyanis 1851. július 9-én, 54 éves korában váratlanul elhunyt.122 

Az újonnan létrejött három akadémiának az 1851–1852-es tanévben az Eper-

jesi Kollégium szervezetén belül 14 teológai, 61 bölcsészeti, 29 – más forrás 

szerint 25 fő123 – jogi, és 160 alsóbb osztálybeli, tehát összesen 264 tanulója 

volt,124 amely az 1848-as létszámhoz képest jelentős visszaesésnek mondható. 

Annak ellenére, hogy a három akadémia képzési formák szerinti elkülönítése 

hivatalos keretek között csak 1851-ben történt meg, az 1848-as kimutatásban is 

már ilyen rendszer szerint történt a tanulók bontása. 

 
120  Bánó 2017, 29. o. 
121  Hörk 1896, 189–190. o. 
122  Hörk 1896, 190. o. 
123  Politikai Ujdonságok 1865, 345. o. 
124  Hörk 1896, 191. o. 
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1851 szeptemberében rendes jogtanárnak Schulek Gusztáv ügyvédet,125 

póttanárul pedig Vandrák Andrást és Herfurt Józsefet nevezték ki,126 előbbi 

póttanár az észjogot, politikát és statisztikát, utóbbi pedig az egyházjogot ok-

tatta.127 Az Eperjesi Kollégiumban a jogi oktatás majd kétszáz éve egy tanéven 

keresztül történt. Ezen a régi szabályon változtatott a Tiszai Egyházkerület 

1852. június 14-én és folytatólag július 19-én tartott közgyűlése, ahol a jogi 

ismeretek két évfolyamos rendben történő tanítása mellett döntöttek az Eper-

jesi Jogakadémián.128 

Ez a rendszer sem tartott sokáig, mivel Schulek Gusztávot 1852. június 28-

án központi parancs alapján rendeletileg eltiltották mind az ügyvédi tevékenység 

gyakorlásától, mind pedig a tanítástól az 1848–1849-es forradalom és szabadság-

harc idején tanúsított magatartása miatt.129 Erre tekintettel 1852. szeptember 

7-én az Eperjesi Kollégium választmánya álláshelyet hirdetett a jogi tanszék ta-

nári állására, azonban a határidő eredménytelenül telt el, ugyanis 1852. szept-

ember 28-áig senki sem pályázott rá.130 Sötét időszak következett az Eperjesi 

Kollégium történetében ekkor, ugyanis a császári hatóság egy rendelet alapján 

előírta, hogy az intézmény köteles jelentést tenni minden félévben az ott tanító 

személyekről és az általuk oktatott tantárgyakról.131 

További akadályt jelentett a működésben, hogy elegendő létszámú hallgató 

sem jelentkezett a jogi képzésre, ennek következtében „a jogi osztály tanárok 

és tanulók hiányában, ez idő szerint felfügyesztetik” és ettől kezdve ismét az 

Eperjesi Kollégiumnak „egy szép ággal, a jogakadémiával volt szegényebb a 

koronája”.132 Annak ellenére, hogy jogi értelemben létrejött a jogakadémia 

1851 áprilisában, tényleges működését, az önálló jogi oktatást a fenti okokra 

tekintettel alig egy évig végezte. 

Ez az Eperjesi Jogakadémiára nézve azt jelentette, hogy a jogi oktatásban 

ismét egy majdnem tíz éven át tartó szünet következett. Ezt a tényt támasztja alá 

az Eperjesi Kollégium 1854–1855-ös tanévről szóló értesítője, amely szerint: 

„Áll ezen Collégium 1666tól óta a tiszai evang. Egyház-Kerület ’s a’ helybeli 

evang. két község pártfogósága alatt ’s magában foglalja a’ felsőbb elemi két 

osztályon (a’ hajdani Dónáton) kívül, a’ nyólcz osztályu újból szervezett 

 
125  EOL Vegyes iratok 11. doboz, 1890. évi iratcsomó. 
126  Horváth 1886, 10. o. 
127  Hörk 1896, 191. o. 
128  Vandrák 1867, 33. o.; lásd még: Szlávik 1886, 839. o. 
129  Vandrák 1867, 33–34. o.; lásd még: Horváth 1886, 10. o.; Hörk 1896, 192. o.; Jogakadémiai 

Almanach 1933, 8. o.; Novák 1941, 91. o.; Boleratzky 1990, 5. o.; Boleratzky 1999, 51. o.; 

Durovics – Kónya 2015, 49. o. 
130  Hörk 1896, 193. o. 
131  Vécsey Tamás: Emlékbeszéd Vandrák András, a M. T. Akadémia lev. tagja felett. Kiadja a 

Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1886 (a továbbiakban: Vécsey 1886), 13. o. 
132  Hörk 1896, 194. o. 
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Gymnasiumot ’s a’ három osztályu theologiai Intézetet, melyhez nemsokára az 

egyh. ker. tanitó-képezde is fog csatlakozni.”133 

Az Eperjesi Jogakadémia működésének felfüggesztése a hallgatói létszámot 

is hátrányosan érintette, ugyanis 1852 őszén már csak 207 tanulója volt az Eper-

jesi Kollégiumnak.134 Következésképpen azt a megállapítást lehet tenni, hogy 

az önálló jogi képzés, és ennek megfelelően az Eperjesi Jogakadémia működése 

is ebben az időben tényleg szünetelt az Eperjesi Kollégiumban. Utóbbi intéz-

mény a szabadságharc után sok kellemetlenségen ment keresztül, mire a Kor-

mány 1855-ben megadta a nyilvánossági jogot, és az első érettségi vizsgák meg-

tartására 1856-ban már sor is kerülhetett.135 

Ugyanakkor a jogi ismeretek előadása ebben a nehéz időszakban sem szűnt 

meg teljesen, mivel az egyházjogot a teológiai képzés keretén belül heti két órá-

ban Tillisch János rendkívüli tanár, az „észjogot ’s aesthetikát” pedig heti négy 

órában Vandrák András oktatta ekkor.136 

 

2.2. Az Eperjesi Jogakadémia kezdeti évei 

 

Az 1860-as, 1861-es évek közjogi eseményei lehetővé tették az Eperjesi Kol-

légium támogatói számára, hogy az 1861. február 12-én tartott Pártfogósági 

közgyűlésen felvessék az Eperjesi Jogakadémia újraindításának lehetőségét,137 

amelynek működését 1852-ben függesztették fel. A Pártfogóság az 1861. jú-

lius 16-án és 17-én tartott közgyűlésén határozatilag kimondta, hogy „az eper-

jesi collegium felügyelősége által előterjesztetvén, miszerint a nyomasztó vi-

szonyok közepett ideiglenesen megszüntetett jogi tanszék ott újonnan felállít-

tatni, s abban az első évi tanfolyam már a jövő iskolai évben megnyittatni 

szándékoltatik”.138 

 
133  Az Eperjesi evang. kerületi Collegium 1854/5iki értesítője, mely az intézet jelen állapotjának 

általános rajzán kívül, magában foglalja azon t. cz. Pártfogók névsorát és adományaik hálás 

emlékét, kik a közelebb mult három év folytán, nemeslelkű áldozatkészséggel, a’ Collégium 

pénz-erejét gyarapítani kegyeskedtek. Kiadta a Collégiumi Felügyelőség ’s tanári kar nevében 

Vandrák András igazgató, Reidlitz Ed. betüivel, Eperjes, 1855 (a továbbiakban: Kollégiumi 

Értesítő 1855), 3. o. 
134  Hörk, 1896, 194. o. 
135  A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Eperjesi Collégiumának Értesítője 1912–1913. tanévről. 

Közzéteszi: Draskóczy Lajos, Kósch Árpád Könyvnyomtató-intézete, Eperjes, 1913 (a továb-

biakban: Kollégiumi Értesítő 1913), 3. o. 
136  Kollégiumi Értesítő 1855, 3. és 6. o. 
137  Hörk 1896, 209. o. 
138  A tiszai evangy. ág. hitv. egyházkerület 1861-dik év július 16- és 17-dik napjain Kassán tartott 

közgyűlésének jegyzőkönyve. In: A Tiszai Evangélikus Egyházkerület jegyzőkönyvei 1823–

1880. 15. o. 



– 33 – 

A több mint fél évig tartó egyez-

tetéseket követően, 1861. szeptember 

2-án a Pártfogóság közgyűlési hatá-

rozata alapján újraindult a jogi kép-

zés az Eperjesi Kollégiumban, amely 

két évfolyamos rendben történt.139 

Az Eperjesi Jogakadémiára öt tanárt 

neveztek ki, Glósz Károlyt (a fotón) 

mint első rendes tanárt, Schulek 

Gusztávot, mint második rendes ta-

nárt,140 Vandrák Andrást, Tillisch Já-

nost és Irányi Istvánt – egyes források 

helyette Kovácsy Jánost nevezik meg 

– pedig mint segédtanárokat.141  

Az 1861 őszén induló jogi képzés 

első évfolyamára azon személyek 

iratkozhattak be, akik gimnáziumi érettségivel rendelkeztek, a másodikba pedig 

azok, akik igazolták, hogy az első évfolyam tárgyaiból levizsgáztak, vagy az 

Eperjesi Jogakadémián levizsgáznak. A felvételi 1861. szeptember 16-án kez-

dődött, és ugyanezen hó végéig tartott.142 A két évfolyamos tanrend négy fél-

évének tantárgyi felépítését és óraszámait a következő táblázat ismereti.143 

 
Első félév Második félév Harmadik félév Negyedik félév 

Tantárgy 

Heti 

óra-

szám 

Tantárgy 

Heti 

óra-

szám 

Tantárgy 

Heti 

óra-

szám 

Tantárgy 

Heti 

óra-

szá

m 

Jogencyclo-

paedia és  

római jog 

6 
Bölcseleti s 

államjog 
6 

Magyar 

polgárjog 
8 

Osztrák  

polgárjog 
6 

Az európai 

államok  

statisztikája 

5 

Honunk  

statisztikája 

s közjoga 

5 Büntetőjog 4 
Csődbeni  

eljárás 
2 

 
139  Vandrák 1867, 36. o.; lásd még: Horváth 1886, 11. o.; Vécsey 1886, 15. o.; Hörk 1896, 212. 

o.; Jogakadémiai Almanach 1933, 8. o.; Bruckner 1944, 27. o.; Boleratzky 1999, 51. o.; Duro-

vics Alex: Eperjes – Az Evangélikus Jogakadémia 1918/19-es tanéve és Miskolcra költözése. 

Gerundium, Tizedik évfolyam, 2. szám, 2019 (a továbbiakban: Durovics 2019), 80–81. o. 
140  EOL Vegyes iratok 11. doboz, 1890. évi iratcsomó. 
141  Sürgöny, Első évfolyam, 205. szám, Budapest, 1861. szeptember 7. (a továbbiakban: Sürgöny 

1861), 4. o.; lásd még: Vandrák 1867, 36–37. o.; Szlávik 1886, 839. o.; Horváth 1886, 11. o.; 

Vécsey 1886, 15. o.; Hörk 1896, 212. o.; Bruckner 1944, 27. o.; Boleratzky 1999, 51. o. 
142  Sürgöny 1861, 4. o. 
143  Sürgöny 1861, 4. o. 



– 34 – 

Első félév Második félév Harmadik félév Negyedik félév 

Általános 

egyházjog 
3 

Magyar ev. 

egyházjog 
3 

Pörön  

kívüli 

ügyekbeni 

eljárás 

2 
Polgári  

perrendtartás 
2 

Nemzeti 

gazdászat 
2 

Rendészet 

és  

pénzügytan 

4 Telekkönyv 2 
Kriminális 

perrendtartás 
2 

Bányajog 2 – – 
Írásbeli 

gyakorlatok 
2 Váltó jog 2 

– – – – – – 

Törvény- 

kezési  

szabályzat 

2 

– – – – – – 
Írásbeli  

gyakorlat 
2 

 

 

A jogi oktatás végül 1861. október 2-án indult meg az Eperjesi Jogakadémián, 

amikor is Tillisch János jogi enciklopédiából és egyházjogból, Vandrák András 

statisztikából és bölcseleti s államjogból,144 Schulek Gusztáv váltójogból kezdte 

meg az előadásait.145 Utolsóként indultak el 1861. október 4-én a politika és a 

magyar polgári magánjog előadások, amelyeket Glósz Károly tartott.146 A jog-

hallgatók száma az 1861–1862-es tanévben 40 volt,147 a heti kötelező óraszám 

pedig 22.148 Az 1870-es Kollégiumi Értesítőben 43 fő szerepel, amely eltérésnek 

oka az első, illetve a második félévbe beiratkozott eltérő számú joghallgató lehet. 

Vandrák András szívügyének tekintette a jogi oktatás Eperjesen való meg-

szilárdítását, úgy tekintett erre az intézményre, „mint Cicero a praetori sella 

curulisra”,149 amely a rómaiaknál a magisztrátusokat megillető elefántcsont-

trónszék volt. Ennek megfelelően az Eperjesi Jogakadémia működése a követ-

kező években szilárdult meg, amely azonban csak hosszú küzdelem árán való-

sulhatott meg. 

Az 1862. február 23-ai kollégiumi gyűlésen tárgyalták meg a Magyar Királyi 

Helytartótanács leiratát, amely az Eperjesi Jogakadémia működése ellen több 

érvet is felhozott. A legfontosabb probléma az volt, hogy mivel nem működött 

bírói államvizsga-bizottság az Eperjesi Jogakadémián, így az általa kiadott bizo-

nyítványok nem voltak érvényesek.150 Tekintettel arra, hogy a bírói államvizsga-

 
144   Vécsey 1886, 15. o. 
145  Politikai Ujdonságok 1865, 345. o.; lásd még: Hörk 1896, 213. o. 
146  Hörk 1896, 213. o. 
147  Hörk 1896, 213. o. 
148  Politikai Ujdonságok 1865, 345. o. 
149  Vécsey 1886, 16. o. 
150  Horváth 1886, 11. o. 
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bizottság megszervezése egy hosszabb folya-

mat volt, kérte az Eperjesi Jogakadémia, hogy 

adjon haladékot erre a Magyar Királyi Hely-

tartótanács. 

A kérelem sikeresnek bizonyult, ugyanis 

1862. július 6-án újabb leirat érkezett a Magyar 

Királyi Helytartótanácstól, amely kimondta, 

hogy felügyeleti szempontból semmilyen kifo-

gása nincs a továbbiakban az intézménnyel 

szemben, az általa kiadott bizonyítványokat 

„államérvényesek gyanánt tekintendők”.151 

A bírói államvizsga-bizottság megszerve-

zése érdekében 1863 júniusának végén, júliusá-

nak elején egy öttagú bizottság – Joób Vendel, 

Bánó József, Nagy László, Vandrák András, és 

Glósz Károly – ment a Magyar Királyi Helytar-

tótanácshoz, amely a Budán, 1863. július 7-én 

kelt, 47.546. számú leiratában kimondta, hogy 

az Eperjesi Jogakadémia működése ellen to-

vábbi kifogása nincs.152 Az 1863. szeptember 4-én kelt udvari rendeletben153 

pedig kinevezték a bírói államvizsga-bizottság tagjait.154 

Ennek eredményeképpen 1864. február 23-án már tartottak bírói államvizs-

gákat az Eperjesi Jogakadémián,155 amelyeknek díja nyolc forint volt vizsgá-

zónként.156 Ugyanakkor a bírói államvizsgák tartásának jogát pár éven belül 

korlátozták.157 Több évnek kellett eltelnie, mire báró Eötvös József (a fotón) 

vallás- és közoktatásügyi miniszter ismét engedélyezte a nemzetgazdaságtan, 

a pénzügytan és a hazai statisztika tantárgyak szigorlati tárgyként való 

 
151  Politikai Ujdonságok 1865, 345. o.; lásd még: Az Eperjesi Evang. Ker. Collegium 1869/70 

tanévi értesítvénye. Közli dr. Vécsey Tamás igazgató, Ipar és Hitelbank Nyomdája, Eperjes 

1870 (a továbbiakban: Kollégiumi Értesítő 1870), 20. o. 
152  Horváth 1886, 11. o. 
153  Politkai Ujdonságok 1865, 345. o.; lásd még: Vandrák 1867, 37. o.; Hörk 1896, 213. o. 
154  Tagok: Kray Miksa udvari tanácsos, váltótörvényszéki elnök; Jelenik-Almássy István és 

Alemann Ferenc kerületi táblai ülnökök; Engelmayer Antal és Kéler Ferdinand váltó-törvény-

széki ülnökök; Urbán Antal, Joób Vendel, Glósz Károly, Schulek Gusztáv, később Vécsey 

Tamás és Vandrák András. 
155  Politkai Ujdonságok 1865, 345. o.; lásd még: Kollégiumi Értesítő 1870, 20. o.; Az Eperjesi 

Evang. Ker. Collegium 1871/72 tanévi értesítvénye. Közli dr. Vécsey Tamás igazgató, nyomt. 

Staudy Lajos, Eperjes 1872 (a továbbiakban: Kollégiumi Értesítő 1872), 16. o. 
156  Hörk 1896, 219. o. 
157  Horváth 1886, 11. o. 
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szerepeltetését a bírói államvizsgákon.158 Nagy előnye volt ez a jogosultsága 

az Eperjesi Jogakadémiának más jogi felsőoktatási intézményekkel szemben, 

hiszen az országban egyedül itt működött állandó és szervezett bírói állam-

vizsga-bizottság egészen 1869-ig.159 

1869. február 18-án a vallás- és közoktatásügyi miniszter kiadta a bírói ál-

lamvizsgákra vonatkozó 1774. számú szabályrendeletet, amely alapján a jog-

akadémiákon kötelező volt a bírói államvizsga-bizottságok felállítása.160 A bí-

rói államvizsga előfeltétele volt az ügyvédi vizsgának vagy a közigazgatásban 

történő elhelyezkedésnek.161 Ezen államvizsga tárgyai a Magyar közjog, a 

Magyar polgári jog, a Váltó- kereskedelem s csődtörvény, a Polgári perrend-

tartás, a Büntető jog, a Peres ügyeken kívüli eljárás és az Osztrák polgári jog 

voltak.162 

A bírói államvizsga-bizottság egy öt tagból álló testület volt, amelynek 

az élén az elnök állt, őt helyettesítette az elnökhelyettes, a további három tag 

jelenléte pedig elengedhetetlen volt a bírói államvizsga  érvényességéhez.163 

Érdekes szigorító szabály volt, hogy a vizsgázóknak azon a jogakadémián 

kellett letenniük a bírói államvizsgát, amelyen legutóbb tanultak, és ettől 

csak kivételes esetben, vallás- és közoktatásügyi miniszteri engedéllyel le-

hetett eltérni.164 

Az alábbi táblázat foglalja össze a bírói államvizsgára jelentkezett, és sike-

resen vizsgát tett személyeket az 1860-as években.165 Megállapítható, hogy a hat 

év alatt összesen 232 főből csupán kilencnek nem sikerült a bírói államvizsga, 

amely 96 százalékos eredményességet jelentett. 

 

 
A bírói állam-

vizsga éve 
1864 1865 1866 1867 1868 1869 

Vizsgára  

jelentkezett 
28 41 32 43 49 39 

Sikeresen  

vizsgázott 
27 39 31 42 46 38 

 

 
158  Kollégiumi Értesítő 1870, 20. o.; lásd még: Horváth 1886, 11. o. 
159  Kollégiumi Értesítő 1870, 20. o. 
160  Magyarországi Rendeletek Tára, Harmadik folyam, 1869, Hivatalos kiadás, kiadja Ráth Mór, 

Pest, 1870 (a továbbiakban: MRT 1870), 231. o. 
161  MRT 1870, 231. o. 
162  MRT 1870, 231. o. 
163  MRT 1870, 231. és 234. o. 
164  MRT 1870, 231. o. 
165  Kollégiumi Értesítő 1870, 21. o. 



– 37 – 

Az Eperjesi Jogakadémia intézményi önállósodása az 1860-as évek elején kez-

dődött meg. Az 1863-as év farsangjakor a joghallgatók táncmulatságot, jogász-

bált tartottak, amelynek bevételét – az Eperjesi Kollégium igazgatójának jóvá-

hagyásával – egy külön jogi szakkönyvtár felállítására fordították.166 A Jogi 

Szakkönyvtár állománya 1870-ben 398 munkát tartalmazott több mint 500 kötet-

ben.167 A könyvtárat fo-

lyamatosan igyekeztek 

bővíteni, minden évben 

található a Kollégium 

Értesítőjében olyan be-

jegyzés, amely könyv-

adományokról szól. Ér-

dekesség ugyanakkor, 

hogy az Eperjesi Jog-

akadémián már ebben a 

korszakban is lehető-

ség szerint antikváriu-

mok kiajánló-katalógu-

saiból rendeltek könyveket az állomány bővítése érdekében.168  

Az Eperjesi Jogakadémia tanári karában a következő években nagy változá-

sok figyelhetőek meg. Glósz Károly 1864-es távozását követően helyére Schu-

lek Gusztávot nevezték ki első tanárnak, aki 1868. május 3-án mondott le jog-

akadémiai állásáról.169 Az ő második rendes tanári pozícióját pedig a pesti egye-

tem híres római jog tanára, Vécsey Tamás (fotó a következő oldalon) töltötte be 

1864-ben,170 aki többek között báró Eötvös József fiának, Lorándnak a nevelője 

is volt.171 A történelemben jártas Herfurth Józsefet 1865. november 26-án bízták 

meg a magyar alkotmány és jogtörténet tantárgy előadásával.172 

 
166  Hörk 1896, 216. o. 
167  Kollégiumi Értesítő 1870, 35. o. 
168  Evangélikus Országos Levéltár: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár által az Evangé-

likus Országos Levéltár részére átadott iratok, A Tiszai Ág. Ev. Egyházkerület Miskolci Jog-

akadémiájának iratai 1862–1949, Általános iratok 1874–1905, 1. doboz (a továbbiakban: 

EOL Általános iratok 1. doboz), 1899–1900. évi iratcsomó. 
169  Horváth 1886, 12. o.; lásd még: Hörk 1896, 229. o. 
170  Vandrák 1867, 36–37. o.; lásd még: Horváth 1886, 11–12. o.; Hörk 1896, 219. o.; Gömöry 

1933, 41. o.; Stipta István: Hetven éve történt. Az eperjesi evangélikus jogakadémia áttelepü-

lése 1918/19-ben. Napjaink, irodalmi és művelődési lap, XXVIII. évfolyam 3. szám, 1989 (a 

továbbiakban: Stipta 1989), 11. o. 
171  Hörk 1896, 219. o. 
172  Kollégiumi Értesítő 1870, 11. o.; lásd még: Horváth 1886, 12. o. 
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Eperjes városának fekvése, az Eperjesi Kol-

légiumban biztosított ellátás kedvező ára, 

és a rászoruló hallgatók számára nyújtott 

lehetőségek mind olyan adottságok voltak, 

amelyek hozzájárultak az intézmény fo-

lyamatos bővüléséhez.173 Az 1866–1867-

es tanévben a joghallgatók létszáma már 

105 fő volt.174 A hallgatói létszám folyama-

tos növekedése szükségessé tette az oktatói 

állomány státuszainak emelését is, erre te-

kintettel a jogtanárok számát 1869-ben öt-

ről hat főre emelték.175 Az új álláshelyre 

ugyanebben az évben augusztus 2-án Fe-

kete Gyula ügyvédet nevezték ki.176  

Az Eperjesi Kollégium 1867. szeptember 10-én ünnepelte fennállásának 200 

éves évfordulóját. Ezen az alkalmon képviseltette magát a Magyar Tudományos 

Akadémia, a Kisfaludy Társaság, a Magyar Evangélikus Egyházegyetem, a Sá-

rospataki és a Debreceni Református Kollégium is. Az ünnepség előtt fáklyás 

menetet tartottak, utána pedig egy bankett következett,177 amelyen a nemrégiben 

emigrációból hazatérő Pulszky Ferenc volt az ünnepi szónok.178 

Érdekesség, hogy az 1868–1869-es tanévtől kezdve a joghallgatóknak lehe-

tőségük volt egyéves önkéntes katonai szolgálatot teljesíteniük, amely azonban 

ellehetetlenítette e hallgatók számára, hogy a jogakadémiai órákon délelőtt részt 

vehessenek. A probléma megoldásának céljából felterjesztést írt az Eperjesi 

Jogakadémia a kormány részére, ahonnan 1869. március 12-én az a megoldás 

érkezett vissza válaszként a 4403. számú rendeletben, hogy az érintett joghall-

gatók számára a díjtalan utóvizsgázás lehetőségét kell biztosítani.179 Ezt a lehe-

tőséget a Közoktatási Magyar Királyi Minisztérium az 1870. június 1-jén kelt, 

9704. számú rendeletében a következő tanévre is biztosította. Következéskép-

pen már a jóval korábbi tanévekben is lehetőség volt az önkéntes katonai szol-

gálat teljesítésére az Eperjesi Kollégium szervezetén belül. 

A korabeli jogászélet már ekkor sem volt mentes a botrányoktól az Eperjesi 

Jogakadémián. 1868. március 28-án ugyanis el kellett bocsátani két joghallgatót, 

akik nem tanúsítottak az intézmény hírnevének megfelelő magatartást, további 

 
173  Politkai Ujdonságok 1865, 346. o. 
174  Vandrák 1867, 40.o. 
175  Kollégiumi Értesítő 1870, 6. o. 
176  Horváth 1886, 12. o.; lásd még: Hörk 1896, 231. o. 
177  Szlávik 1926, 6. o. 
178  Gömöry 1994, 69. o. 
179  Kollégiumi Értesítő 1870, 7–8. o. 
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két joghallgatót párbajozás miatt kellett elküldeni, a négy párbajsegédet pedig 

két hét elzárásra ítélték 1868. június 17-én.180 

Látható, hogy az Eperjesi Jogakadémia fennállása folyamatos harcok ered-

ménye, amely végigkíséri az intézmény történetét. Ezért volt némiképp meg-

nyugtató, hogy habár anyagi forrást nem, de a felekezeti jogakadémiák további 

működésének adott törvényi keretet a nemzetiségi egyenjogúságról szóló 1868. 

évi XLIV. törvénycikk 26. §-a, amely kimondta, hogy az egyházaknak „ezentúl 

is jogában áll saját erejökkel, vagy társulás útján alsó, közép és felső tanodákat 

felállítani”.181 

Ellentétben az ország többi jogakadémiájával, ahol három évfolyamos volt a 

jogi oktatás, az Eperjesi Jogakadémián továbbra is két évfolyamos rendben történt 

a joghallgatók képzése az 1860-as évek végén, 1870-es évek elején.182 Az intéz-

mény történetében a fennmaradt legkorábbi oktatott tárgyak tanterve – az 1836-

os tantervi bontást követően – az 1869–1870-es tanév tantervi beosztása.183 

Az alábbi táblázat ismerteti a két félév felépítését, amelyben nem különül el, 

hogy melyik tárgyat az első és melyiket a második tanévben kellett felvenni a 

joghallgatóknak. Ebből adódott az a lehetőség, hogy az alapvetően kétéves kép-

zést három év alatt végezzék el a joghallgatók. 

 

1869–1870. tanév I. félév184 

Tantárgy neve Előadó Heti óraszám 

Római jog Vécsey Tamás 6 

Észjog Vandrák András 4 

Katolikus egyházjog Tillisch János 4 

A statisztika elmélete Vécsey Tamás 4 

Alkotmány és igazságügyi politika Fekete Gyula 3 

Rendészettan és művelődési politika Fekete Gyula 3 

Büntetőjog és eljárás Liszka Nándor 7 

Osztrák polgári törvénykönyv Fekete Gyula 6 

Magyar polgári magánjog Liszka Nándor 5 

Magyar alkotmány és jogtörténet Herfurth József 4 

 
180  Hörk 1896, 230. o. 
181  Corpus Iuris Hungarici Milleneumi Emlékkiadás. Franklin-Társulat, Magyar Irodalmi Intézet és 

Könyvnyomda, Budapest, 1896 (a továbbiakban: CIH), 1868. évi XLIV. törvénycikk 26. §; lásd 

még: Trócsányi László: A jogakadémiák helye és szerepe a magyar jogéletben. Állam és jog-

tudomány, Budapest, XXV. évfolyam, 2. szám, 1982 (a továbbiakban: Trócsányi 1982), 369. o. 
182  Politkai Ujdonságok 1865, 346. o.; lásd még: Kollégiumi Értesítő 1870, 20. o. 
183  Kollégiumi Értesítő 1870, 51–52. o. 
184  Kollégiumi Értesítő 1870, 51–52. o. 
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1869–1870. tanév II. félév 

Tantárgy neve Előadó Heti óraszám 

Római jogból az örökségi jog Vécsey Tamás 2 

Nemzetgazdaságtan Vécsey Tamás 6 

Bölcseleti államjog és magyar közjog Vandrák András 3 

Osztrák polgári törvénykönyv Fekete Gyula 5 

Váltó, kereskedelmi és csődtörvények Fekete Gyula 3 

Magyar polgári magánjogból a követelési jog,  

a családjog és örökjog 
Liszka Nándor 6 

Közigazgatási jog Fekete Gyula 2 

Bányajog Fekete Gyula 2 

Polgári törvénykezés, csőd és peres ügyeken kívüli  

eljárás 
Liszka Nándor 6 

Jog és államtudományi enciklopédia Vécsey Tamás 2 

A magyar birodalom statisztikája Vécsey Tamás 4 

Törvényszéki orvostan Mosánszky Titusz 2 

 

Az Eperjesi Jogakadémia tanterve az 1869–1870-es tanév második félévében 

kiegészült a törvényszéki orvostannal, amelyet kezdetben heti két órában díjazás 

nélkül Mosánszky Titusz tartott, majd helyét az 1873–1874-es tanévben Stern 

János vette át, aki szintén fizetés nélkül tartotta az órákat.185 1870. február 11-

én Eperjes városa engedélyezte, hogy a törvényszéki orvostan előadásokat eseti 

jelleggel a városi kórházban tartsák meg annak érdekében, hogy a hallgatók gya-

korlati ismeretekre tehessenek szert a tantárgyból. 186 

Az 1869–1870-es tanév értesítője szerint az Eperjesi Jogakadémia az első fél-

évben az első évfolyamon 78, a második évfolyamon 74, míg a második félévben 

az első évfolyamon 77, a második évfolyamon 73 joghallgató tanult.187 Ez össze-

sen ebben a tanévben 152, illetve 150 joghallgatót jelentett. Ekkor volt az Eperjesi 

Jogakadémia joghallgatója többek között id. Krúdy Gyula (Krúdy Gyula író édes-

apja), és Kubinyi Géza (később főispán, országgyűlési képviselő).188 

Az Eperjesi Jogakadémia működésének első évtizedében a joghallgatók lét-

számának változását az alábbi táblázat mutatja be.189 Megfigyelhető, hogy a lét-

szám alig tíz év alatt több mint a háromszorosára emelkedett, majd folyamatosan 

 
185  Kollégiumi Értesítő 1870, 7. o. és 11. o.; lásd még: Horváth 1886, 12. o. 
186  Kollégiumi Értesítő, 1870, 9. o. 
187  Kollégiumi Értesítő, 1870, 22. o. 
188  Kollégiumi Értesítő, 1870, 16. o. 
189  EOL Vegyes iratok 11. doboz, 1892. évi iratcsomó; lásd még: Politkai Ujdonságok 1865, 345. 

o.; Kollégiumi Értesítő, 1870, 20. o.; Kollégiumi Értesítő 1871, 12. o.; Evangélikus Egyház 

és Iskola 1892, 46. o. 
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tudta tartani a másfélszáz feletti szintet egészen az 1874–1875-ös tanévig, ekkor 

ugyanis egy olyan oktatási intézkedést vezettek be, amely az ország összes jog-

akadémiáján komoly gondokat idézett elő. Ezt részletesen másik fejezetben mu-

tatom be. 

 

Tanév 
Joghallgatói  

létszám 
Tanév 

Joghallgatói  

létszám 

1861–1862 43 1868–1869 146 

1862–1863 58 1869–1870 152 

1863–1864 62 1870–1871 181 

1864–1865 83 1871–1872 151 

1865–1866 99 1872–1873 159 

1866–1867 105 1873–1874 174 

1867–1868 128 1874–1875 128 

 

Az 1869–1870-es tanévben a 152 joghallgatóból 141 rendes, egy rendkívüli és 

tíz magántanuló volt, amelyből hatot a jogtanári kar, négyet pedig a vallás- és 

közoktatásügyi miniszter engedélye alapján vettek fel.190 Az Eperjesi Kollégi-

umnak külön szabályzata volt arra vonatkozóan, hogy ki lehet jogi magántanuló. 

A szabályzatban foglaltak alapján ez a mai egyéni tanrendnek feleltethető meg. 

„1. Jogi magántanuló felvételére a jogi tanári kar ad engedélyt. 

2. Ezen engedély csak kivételesen és csak oly egyénnek adathatik, ki bizonyít-

ványa alapján rendes jogtanulónak felvétethetnék, de a nyilvános oktatásban kü-

lönös körülményei miatt nem részesülhet. Ily körülmény példának okáért süket-

ség, visszataszító betegeskedés, élemedet kor, tartós szolgálat bírói, közigazga-

tási vagy pénzügyi hatóságnál, tudományos téren szerzett kiváló érdem s a t. 

3. A magántanulóságérti folyamodvány a folyomodónak érettségi bizonyít-

ványával és az engedély indokolására szolgáló kivételes körülményei hiteles ki-

mutatásával felszerelendő, s a beiratási idő alatt az igazgatónál személyesen 

benyújtandó. 

4. A magántanuló köteles az illető szaktanároknál minden félév beálltakor 

személyesen jelentkezni. 

5. A magán vizsgák félévenként tétetnek le. 

6. A tanfolyam megrövidítésének semmi ürügy alatt nincs helye. 

7. A magántanulók neve, osztályzata, a magántanulósági engedély kelte és 

keltének száma világosan kitétetik a joghallgató ifjúság évi kimutatásaiban. 

8. A magántanulásról adott bizonyítványban kiemelendő az, hogy a magán-

tanulás fennebbi szabályai megtartattak. 

9. Jelen szabályok pontos megtartásáért az igazgató felelős.”191 

 
190  Kollégiumi Értesítő 1870, 28. o.  
191  Kollégiumi Értesítő 1870, 28. o. 
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A megnövekedett hallgatói létszám maga 

után vonta a különböző ifjúsági szervezetek 

megjelenését az Eperjesi Jogakadémián. A 

joghallgatók minden évben elnököt – 1870-

ben Engel Miksa volt –, és mellé egy nyolc-

tagú bizottmányt választottak az őket érintő 

ügyek hatékonyabb intézése és szervezése 

érdekében, például segélyezés, becsületbíró-

ság felállítása, jogászbál szervezése.192 A be-

csületbíróság „mint békebíróság, illetőleg 

esküdtszék eljár a joghallgatóknak egymás 

közti oly személyes ügyeiben, melyeknek fi-

nom, kényes természete s a sértett félnek elhatározása kívánatossá teszi az ifjúság 

körébeni elintézést”.193 Fontos megjegyezni, hogy a joghallgatók szociális és hát-

rányos anyagi helyzetére való tekintettel már 1865–1866-ban megalakult az Eper-

jesi Jogászsegélyegylet, amelynek az volt a feladata, hogy étkezéshez, tanköny-

vek beszerzéséhez nyújtson segítséget az arra rászoruló joghallgatóknak.194 

Az Eperjesi Kollégium további, nem kifejezetten az Eperjesi Jogakadémiá-

hoz köthető – bár tagjai lehettek joghallgatók – egyesületei voltak a Kölcsey 

Kör, a Magyar Nyelvművelő Társaság, az Olvasó Egylet, a Hittanhallgatók 

Homiletikai Társasága, a Markovics Gyorsíró Kör, a Kollégiumi Dalkör, és a 

Kollégiumi Zenekör.195 

A képen az Eperjesi Jogakadé-

mia Jogász-Zene Egyletének tagjai 

láthatóak az 1870-1871-es tanév-

ben: álló sor balról jobbra: Mészá-

ros Kálmán, Lányi Gusztáv, Raksá-

nyi Gyula, Skrovina Mátyás; ülő 

sor: Körtvélyessy Bertalan, Bolle-

mán Lajos, Lányi Bertalan karmes-

ter (1905 és 1906 között igazság-

ügyi miniszter), Küffer Gyula és 

Clementisz Ferenc.196 

 

 

 
192  Kollégiumi Értesítő 1870, 31. o. 
193  Kollégiumi Értesítő 1870, 31. o.; lásd még Novák 1941, 102–105. o. 
194  Kollégiumi Értesítő 1870, 33. o.; lásd még: Kollégiumi Értesítő 1871, 20. o.; Novák 1941, 113. o. 
195  Kollégiumi Értesítő 1870, 31–33. o.; lásd még: Kollégiumi Értesítő 1871, 20. o. 
196  Novák 1941, 152. o. 
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Az Eperjesi Jogakadémia 1870 őszén szembesült először azzal a problémával, 

hogy kívülről próbálják megszüntetni, ugyanis az ekkor tartott pesti jogász-

gyűlés a jogakadémiák bezárása mellett foglalt állást. Erre tekintettel a Párt-

fogóság Schulek Gusztáv vezetésével a jogakadémiák fenntartása mellett érv-

elő bizottságot küldött, amelynek végül sikerült meggyőznie az ellenlábaso-

kat.197 Ez a veszély később az 1880-as években is fenyegette az Eperjesi Jog-

akadémiát. 

A bírói államvizsga-bizottság az 1870–1871-es tanévben is folytatta műkö-

dését, ekkor nyolcvanhárom jogászból egynek nem sikerült a vizsga, a követ-

kező tanévben pedig hetvennégy jogászból szintén egy főnek lett sikertelen a 

vizsgája.198 A bírói államvizsga-bizottság és rendszer egészen az 1874–1876-os 

jogi oktatási reformig működött.199 A korábbi évekhez képest némiképp válto-

zott az Eperjesi Jogakadémián az előadott tantárgyak elnevezése, félévi beosz-

tása, óraszáma, amely felépítést a következő táblázat mutatja be.200 

 

 

1871–1872. tanév I. félév201 

Tantárgy neve Előadó Heti óraszám 

Római jogtan Vécsey Tamás 6 

Észjog Vandrák András 4 

Kánonjog Tillisch János 4 

Európai államok összehasonlító statisztikája Vécsey Tamás 4 

Politika Fekete Gyula 3 

Rendészettan Fekete Gyula 3 

Magyar polgári magánjog Liszka Nándor 6 

Magyar polgári peres és nem peres eljárás Liszka Nándor 5 

Telekkönyvi szabályok Liszka Nándor 1 

Pénzügytan és pénzügyi törvények Vécsey Tamás 2 

Magyar alkotmány és jogtörténet Herfurth József 4 

Magyar közigazgatási jog Fekete Gyula ? 

Magyar bányajog Fekete Gyula 3 

 
197  Hörk 1896, 234–235. o. 
198  Kollégiumi Értesítő 1872, 16–17. o. 
199  A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Eperjesi Collegiumának Értesítője az 1905–1906. iskolai 

évről. Közzéteszi: Csengey Gusztáv collegiumi igazgató, Kósch Árpád Könyvnyomtató-inté-

zetéből, Eperjesen, 1906 (a továbbiakban: Kollégiumi Értesítő 1906), 16. o. 
200  Kollégiumi Értesítő 1872, 32–33. o. 
201  Kollégiumi Értesítő 1870, 51–52. o. 
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1871–1872. tanév II. félév 

Tantárgy neve Előadó Heti óraszám 

Magyar közjog Vandrák András 3 

Népgazdaságtan alaptanai Vécsey Tamás 6 

Nemzetgazdászati politika  Fekete Gyula 5 

Protestáns egyházjog Tillisch János 4 

Osztrák polgári törvénykönyv Fekete Gyula 8 

Magyar közgazdasági és mivelődési statisztika Vécsey Tamás 4 

Magyar polgári magánjog Liszka Nándor 6 

Büntetőjog és eljárás Liszka Nándor 6 

Jog és államtudományi enciklopédia 

Liszka Nándor, 

majd  

Vécsey Tamás 

2 

Magyar váltó és kereskedelmi jog Fekete Gyula 4 

 

 

Nagy változás következett be személyi téren 

az Eperjesi Jogakadémián, ugyanis tíz éves ok-

tatói tevékenysége után Vécsey Tamás 1874. 

február 27-én távozott az intézményből, miu-

tán Ferenc József kinevezte a Budapesti Egye-

tem Jog- és Államtudományi Karára a római 

jog tanárának.202 

Az Eperjesi Kollégium szervezete egészen 

az 1873–1874-es tanévig három részből állt, 

úgymint a Teológiai Akadémia, a Főgimná-

zium és az Eperjesi Jogakadémia.203 Ebben a 

tanévben újabb felsőfokú oktatási intézettel 

növekedett az Eperjesi Kollégium, ugyanis ne-

gyedik részeként megalapították a Tanító-

képző Intézetet.204 

 

 

 
202  Az Eperjesi Evang. Ker. Collegium Értesítője az 1873/74. isk. évről . Közli a Tanári Kar, 

Ipar- és Hitelbank Könyvnyomdája, Eperjes, 1874 (a továbbiakban: Kollégiumi Értesítő 

1874), 2–3. o.; lásd még: Horváth 1886, 13. o. 
203  Kollégiumi Értesítő 1874, 1. o.; lásd még: Mikler Károly: Magyar Evangélikus Egyházjog. 

Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, Budapest, 1906 (a továbbiakban: Mikler 1906), 493. o. 
204  Kollégiumi Értesítő 1874, 1. o.; lásd még: Hörk 1896, 242. o.; Durovics 2019, 81. o.; Mikler 

1906, 493. o. 
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2.3. A korszak híres jogtanárai 
 

2.3.1. Vandrák András 

 

Vandrák András tanár, filozófiai író 1807. január 

24-én született a Gömör vármegyei Csetneken, 

ahol édesapja, András uradalmi tiszttartó, édes-

anyja Choma Zsuzsanna volt.205 Alsó- és közép-

fokú iskolába Csetneken, Kassán, Rozsnyón és 

Eperjesen járt. 

A Rozsnyói Nemzeti Evangélikus Gimnázi-

umban a retorikai és poétikai osztály kiváló di-

ákja volt 1822 és 1823 között.206 Tehetséges nö-

vendéknek bizonyult, a tanítás iránti fogékony-

sága már ekkor megmutatkozott, ugyanis a fiata-

labb tanulók magántanítójaként alkalmazták.207 

Ezt követően az Eperjesi Kollégium falai között nevelkedett 1824 és 1828 kö-

zött.208 Itt tanára volt Carlovszky Zsigmond, Greguss Mihály és Csupka András 

is.209 A tanárai által oktatott tárgyaknak megfelelően jogot és hittant is hallgatott, 

ugyanakkor a legnagyobb érdeklődést a bölcsészeti tárgyak iránt mutatta.210 

1828. július 21-én kitűnő minősítéssel letette a papjelölti vizsgát Jozeffy Pál 

szuperintendens elnöklete alatt.211 Ebben az évben alapította meg a magyar ön-

képző kört, a Magyar Társaságot Eperjesen.212 1828 és 1829 között Máriássy 

András császári és királyi kamarásnál lakott Rozsnyón, illetve Eperjesen, ahol a 

Máriássy gyermekek nevelője volt.213 Ezt követően ment a Jénai Egyetemre ta-

nulni Jakob Friedrich Fries, német filozófushoz.214 

 
205  Vasárnapi Újság, Tizennegyedik évfolyam, 40-ik szám, Pest, 1867. október 6. (a továbbiak-

ban: Vasárnapi Újság 1867), 489. o.; lásd még: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, Huszon-

hatodik évfolyam, 37. szám, Budapest, 1883. szeptember 16. (a továbbiakban: Protestáns 

1883), 1180. o.; Budapesti Hírlap, IV. évfolyam, 257. szám, Budapest, 1884. szeptember 17. 

(a továbbiakban: Budapesti Hírlap 1884), 4. o.; Hörk 1896, 345. o.; Magyar Életrajzi Lexikon, 

Második kötet L–Z, főszerkesztő Kenyeres Ágnes, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982 (a to-

vábbiakban: MÉL II.), 951. o. 
206  Tudományos Gyűjtemény, III. kötet, Petrózai Trattner Mátyás betűjivel és költségével, Pes-

ten, 1825, 111–112. o.; lásd még: Protestáns 1883, 1181. o. 
207  Vasárnapi Újság 1867, 489. o. 
208  Protestáns 1883, 1181. o. 
209  Budapesti Hírlap 1884, 4. o.; lásd még: Hörk 1896, 345. o. 
210  Vasárnapi Újság 1867, 489. o.; lásd még: MÉL II., 951. o. 
211  Budapesti Hírlap 1884, 4. o.; lásd még: Hörk 1896, 345. o. 
212  Protestáns 1883, 1181. o. 
213  Protestáns 1883, 1181. o.; lásd még: Vécsey 1886, 7. o. 
214  Vasárnapi Újság 1867, 489. o.; lásd még: Protestáns 1883, 1181. o.; Vécsey 1886, 9. o. 
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Jénából – Türingia, a Rajna-vidék, Baden, Württemberg, Bajorország meg-

látogatását követően215 – 1831-ben tért vissza Eperjesre,216 ahol 1833. augusztus 

8-án, Greguss Mihály távozását követően egyhangúlag választották meg az 

Eperjesi Kollégiumban a filozófia rendes tanárának, professzorának.217 Ugyan-

akkor neki kellett tartania a logika, a lélektan, a metafizika, az esztétika, a tör-

ténelem, az algebra, a mértan, és a fizika tárgyakat is heti huszonkettő órában.218 

Klasszikus műveltségéről a Vasárnapi Újság ekképpen írt: „a bölcsészet élet és 

igazság volt neki; s a mellett az ó és újkor remekíróiban szeretni tanulta a szépet, 

jót, igazat; Homer, Herodot, Pindar, Shakespeare és Göthe kedvencei valának 

s izlése a formák, – elméje az eszmék iránt egyaránt fogékony volt.”219 

 

 
 

1840-ig latin nyelven tanította a történelmet, a statisztikát a görög és latin nyel-

vet a bölcsészeti tudományok mellett, majd 1842-től az Eperjesi Kollégium 

igazgatói tisztségét is betöltötte – kisebb megszakításokkal – egészen 1860-

ig.220 1846-ban a trencséni, 1847-ben az árvai, 1848-ban pedig a sárosi várme-

gye tiszteletbeli táblabírója lett.221 1847. december 29-én választották meg a 

Magyar Tudományos Akadémia filozófiai osztályának tagjává,222 székfoglalóját 

1850-ben Jakob Friedrich Fries bölcsészeti munkásságából tartotta.223 

Vécsey Tamás ekként jellemezte Vandrák András oktatói tevékenységét: 

„Az ethikai előadások igen sok tanítványnak jellemfejlődésére gyakoroltak üd-

vös hatást. Hányan köszönik Vandrák megragadó jellemfestéseinek az igazság 

 
215  Protestáns 1883, 1181. o.; lásd még: Hörk 1896, 345. o. 
216  Vasárnapi Újság 1867, 489. o. 
217  Jelenkor, II. évfolyam, 68. szám, Pest, 1833. augusztus 24., 538. o.; lásd még: Vasárnapi Új-

ság 1867, 489. o.; Protestáns 1883, 1182. o.; Budapesti Hírlap 1884, 4. o.; Hörk 1896, 168. o. 
218  Protestáns 1883, 1182. o.; lásd még Vécsey 1886, 11. o. 
219  Vasárnapi Újság 1867, 489. o. 
220  Vasárnapi Újság 1867, 489. o. 
221  Vasárnapi Újság 1867, 489. o.; lásd még: Protestáns 1883, 1182. o.; Budapesti Hírlap 1884, 

4. o.; Vécsey 1886, 27. o.; Hörk 1896, 346. o. 
222  A Magyar Tudom. Akademia évkönyvei. Nyolczadik kötet, 1845–1847, a Cs. Királyi Egyetemi 

Nyomdában, 1860, 72. o.; lásd még: Magyar Tudom. Akademiai Almanach. Nyomatott Emich 

Gusztáv M. Akad. Nyomdásznál, Pest, 1863, 136. o.; Vasárnapi Újság 1867, 489. o. 
223  Magyar Academiai Értesítő, X. évfolyam, 1850. június–július, I. szám, kiadta Toldy Ferencz, Eg-

genberger J. és fia academiai könyvárusoknál, Pest, 1850, 3. o.; lásd még: Vécsey 1886, 13. o. 
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olyan fokú szeretetét, hogy még tréfából sem ha-

zudnak és a jognak olyan finom érzését, mely cse-

kélynek látszó dolgokat is észrevesz.”224 

1848. december 10-én és 11-én a kassai ütkö-

zetben nemzetőrként vett részt, amelyért később 

haditörvényszék elé kellett állnia.225 A szabad-

ságharc leverését követően a Soproni Főiskolára 

hívták meg tanítani, azonban hű maradt Eperjes-

hez, és ebben a városban folytatta a munkáját.  

A huszonöt éves tanári jubileumán, 1858-ban a 

Jénai Egyetem bölcsészeti doktorrá avatta,226 

Eperjesen pedig 2700 forintot adományoztak 

neki és családjának a tanári pályája elismeréseként.227 Arany János (a fotón) erre az 

alkalomra neki írta a Tanári jubileumra című költeményét228, amelyben kasszandrai 

jóslatként vetítette előre, hogy Vandrák még csak a tanári pályája felén jár. 

Az 1861-ben újrainduló Eperjesi Jogakadémián az észjogot és a közjogot 

1874-ig oktatta, majd kisebb szünettel 1878-tól ismét ő tanította ezeket a tárgya-

kat.229 1870-ben megírta a magyar protestáns gimnáziumok szervezeti felépítésé-

ről szóló munkáját, amelyet nyomtatásban is megjelentettek.230 1874. július 29-én 

részt vett a Hegyaljai Evangélikus Tanítóegylet Miskolcon tartott gyűlésén.231  

1881. november 13-án a Ferenc József lovagrend keresztjével tüntették ki, 

amelyet egy ünnepség keretén belül az eperjesi Vármegyeházán adott át neki 

Mattyasovszky Tamás főispán.232 Érdekesség, hogy az Eperjesi Kollégium di-

áksága fáklyás felvonulást tartott aznap este az idős professzor tiszteletére.233 

Az ötvenéves tanári jubileuma alkalmából ünnepséget tartottak Eperjesen 1883. 

szeptember 15-én,234 valamint a Budapesti Tudományegyetem tiszteletbeli 

 
224  Sztehlo Zoltán: Dr. Vécsey Tamás (1839–1939). A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Mis-

kolci Jogakadémiájának arcképcsarnoka. I. kötet, 7. szám, Ludvig István Könyvnyomdája, 

Miskolc, 1939 (a továbbiakban: Sztehlo), 6. o. 
225  Vasárnapi Újság 1867, 489. o. 
226  Protestáns 1883, 1182. o.; lásd még: Hörk 1896, 204. o.; MÉL II., 951. o. 
227  Vasárnapi Újság 1867, 489. o. 
228  Hörk 1896, 346. o. 
229  Protestáns 1883, 1182. o. 
230  Protestáns 1883, 1182. o.; lásd még: Budapesti Hírlap 1884, 4. o.; Az Eperjesi Kerül. Ev. 

Collegium Értesítője az 1881/82. isk. évről. Közli: Bancsó Antal e. i. coll. igazgató, nyomatott 

Scharf F. J. Könyvnyomdájában 1882, 16. o.; MÉL II., 951. o. 
231  Borsod – Miskolczi Értesítő, Nyolczadik évfolyam, 39-ik szám, Miskolcz, 1874. szeptember 24., 2. o. 
232  Protestáns 1883, 1182. o.; lásd még: Vécsey 1886, 28. o.; Hörk 1896, 268. o. 
233  Hörk 1896, 268. o. 
234  Az Eperjesi Kerül. Ev. Collegium Értesítője az 1883/4-ik isk. évről. Közli: Bancsó Antal e. i. 

coll. igazgató, Eperjesi Bankegylet Könyvnyomdája, Eperjes, 1884 (a továbbiakban: Kollégi-

umi Értesítő 1884), 1. o.; lásd még: Vécsey 1886, 28. o. 
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bölcsészdoktori címet adományozott neki 1883. október 29-én.235 Halála előtt 

nem sokkal, 1884. augusztus 24-én értesítette az akkori dékánt, Glósz Károlyt 

az Eperjesi Jogakadémián, hogy „[é]szjogot többé előadni nem képes”.236 

Vandrák András életének hetvenhetedik évében, 1884. szeptember 11-én 

hunyt el.237 Jelentősebb munkái: Lelkileges embertan (Eperjes, 1841); A filozó-

fiai etika elemei (Lőcse, 1842); Elemi logika (Eperjes, 1844); Bölcseleti jogtan 

(Eperjes, 1864); Az eperjesi egyházkerületi ág. hitv. evang. kollégium múltjának 

és jelen állapotjának vázlatos rajza (Eperjes, 1867).238 

 
„Tanári jubileumra 

 

»Quem dî odere« – hangzott a panasz 

Évszázadok hosszú során keresztül; 

»Quem dî odere« – és a régi átok 

Mindegyre zúg, nem szűnt meg a panasz. 

Kedv, ifjuság, erő szellem-vagyon 

Ma is gyakorta mindhiába vesz: 

Homályos a cél, tömkeleg az út, 

S kit e pályára Isten átka sodrott, 

Szívvérit ontsa bár, mint pellikán, 

Hálátalanságot növel magának. 

 

Te, ritka férfi! áldjad Istened, 

Ki oly önérzettel dúsgazdagon 

Állhatsz pihenni meg pályád felén. 

Körödbe gyűlnek a felnőtt fiak, 

(Egy emberöltő) s érett férfi ésszel 

Köszönve amit ifjakért tevél, 

Legszebb jutalmad így tőlük nyered. 

S mi felkiáltunk: mily nagy érdem az, 

Minő erény, mely e hálátalan 

Pályán a késő hála újra sarjadt, 

Nem hervatag babérait szedi. 

(1858)”239 

 

 

 
235  Budapesti Közlöny, XVII. évfolyam, 257. szám, Budapest, 1883. november 9., 1. o. 
236  Evangélikus Országos Levéltár: A Tiszai Egyházkerület Jogakadémiája, Kari ülési jegyző-

könyvek I. (Eperjes), 1879. december 4. – 1890. június 15. (a továbbiakban: EOL Kari jegy-

zőkönyv 1879–1890), 1884. augusztus 24-ei ülés 4. pontja. 
237  Vécsey 1886, 28. o.; lásd még: Hörk 1896, 280. o. 
238  MÉL II., 951. o. 
239  Arany János kisebb költeményei. Nyolczadik kiadás, Kiadja Ráth Mór, Budapest, 1890, 365. o. 
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2.3.2. Vécsey Tamás 

 

Vécsey Tamás 1839. február 24-én Szikszón, régi ne-

mesi család sarjaként született.240 Édesapja, Vécsey 

György több vármegye táblabírája, 1861-től haláláig 

Abaúj vármegye tiszti főügyésze volt.241 

Az elemi iskolát 1845-ben kezdte meg Szikszón, ame-

lyet az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc félbe-

szakított. Az 1852–1853-as tanévben a Miskolci Refor-

mátus Gimnáziumba járt, ahol Lévay József (a fotón), a 

magyar irodalom tanára nagy hatást gyakorolt rá.242 1853 

őszétől az Eperjesi Kollégiumban tanult, ahol 1856-ban 

minden tárgyból kitűnően érettségizett.243 

1856. augusztus 2-án hagyta el az Eperjesi Kollégi-

umot, és még ezen év őszén beiratkozott a Budapesti 

Magyar Királyi Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karára, ahol a leg-

nagyobb benyomást Wenczel Gusztáv tette rá.244 Tanulmányai elvégzése után 

1861-től Eötvös Loránd nevelője volt. Eötvös József (Loránd édesapja) már az 

egyetemi évek alatt figyelemmel kísérte Vécsey Tamás sorsát, 1861-ben az 

alábbi jóslatszerű mondatokat mondta neki, ame-

lyek az életút további részében igazolódni is fog-

nak: „Ne aggódjék Vécsey, én még alkotmányos 

cultusminister leszek s ön képviselő. Csak folytassa 

a római jog művelését, annak idején monográfiát ír, 

majd megválasztják az akadémia tagjának s mint ta-

nár fogja képviselni tudományát az egyetemen.”245 

A Budapesti Magyar Királyi Tudományegyetemen 

szerzett római jogi, és polgári törvénykezési jogból 

magántanári fokozatot 1862. június 29-én,246 majd 

ezt egy évvel később, 1863. szeptember 24-én 

hagyta jóvá a Királyi Udvar egy rendeletével.247 

 
240  Hörk 1896, 351. o.; lásd még: Kollégiumi Értesítő 1913, 2. o.; Révai Nagy Lexikona. XIX. 

kötet Vár–Zsüri, Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság, Budapest, 1926 (a to-

vábbiakban: Révai XIX.), 104. o.; MÉL II., 979. o.; Sztehlo, 3. o. 
241  Hörk 1896, 351. o.; Sztehlo, 3. o. 
242  Hörk 1896, 351. o.; lásd még: Kollégiumi Értesítő 1913, 2. o.; Sztehlo, 4. o. 
243  Hörk 1896, 352. o.; lásd még: Kollégiumi Értesítő 1913, 2. és 3. o.; Sztehlo, 6. o. 
244  Hörk 1896, 353. és 354. o.; lásd még: Kollégiumi Értesítő 1913, 3. o. 
245  Sztehlo, 8. o. 
246  Nefelejts, IV. évfolyam, 13. szám, Pest, 1862. június 29., 159. o. 
247  Hörk 1896, 355. o.; Kollégiumi Értesítő 1913, 4. o. 
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1864-ben az Eperjesi Jogakadémia újonnan felállított tanszékére hívták meg 

statisztikát, közgazdaságtant, jogot, politikai tudományokat és jogi enciklopé-

diát oktatni, amelyet örömmel el is vállalt „mert most és örökre Eperjesen csüng 

háladatos szívem”.248 Az intézmény néhány év múlva újabb tanszékekkel bő-

vült, ennek köszönhetően a római jog és a közgazdaságtan maradt a fő tárgya.249 

Vécsey Tamás volt az első, aki az Eperjesi Jogakadémián római jogot adott elő, 

„a római jogot, azt az alapvető jogi tudományt azon szempontból tárgyalta, 

hogy az Európa uralkodó nemzeteinek jogfejlődésére idomítólag hatott, jogi 

gondolkodását iskolázta és kihatott az emberi művelődés előmozdítására. A ró-

mai jogtan ily tárgyalására Vécsey kiválóan képes volt, mert ő nemcsak az ó-

világot, annak életét és szellemét ismerté, hanem jártas volt a népek történeté-

ben is és az államok fejlődésében s berendezésében. Szellemes felfogása és szép 

előadása vonzókká tett oly tantárgyakat is, amelyek különben mint szárazak és 

fárasztók ismeretesek, így pl. a statisztikát. Ő maga mondta, hogy még a jogi 

tudományokban is virágokat tudott találni és e virágokkal tette kedvesekké a 

hirdetett igazságokat.”250 

Az Eperjesi Jogakadémia és az Eperjesi Kollégium egyik kulturális motorja 

volt, hiszen ő alapította 1866-ban a Kölcsey Kört, 1867-ben a Kollégiumi Ze-

nekört, és 1869-ben a Kollégiumi Dalkört is.251 1868-ban megválasztották az 

Eperjesi Jogakadémia dékánjává, majd 1869-ben az Eperjesi Kollégium igazga-

tója lett.252 1870. augusztus 12-én a késmárki választókerületben országgyűlési 

képviselőnek választották – az elkövetkezendő három évben szabadságot kapott 

az Eperjesi Kollégiumtól –, kezdetben a balközép, majd a szabadelvű párthoz 

tartozott,253 Pauler Tivadarral közösen részt vett a polgári törvénykönyv előké-

szítésében.254 

1874. február 27-én Ferenc József kinevezte a Budapesti Királyi Magyar 

Pázmány Péter Tudományegyetem római jog tanárának, ahol egészen 1911-ig 

itt oktatott.255 Az Eperjesi Jogakadémiáról való távozásáról Horváth Ödön az 

alábbiakat írta: „A bizottmány mély fájdalommal vette a ritka lelkiismeretességű 

és buzgóságú, valamint mély tudományú tanárnak lemondását, ki alapos és 

megragadó előadása által hallgatóit a legfényesebb sikerrel vezette be az általa 

 
248  Kollégiumi Értesítő 1913, 4. és 5. o.; lásd még: Révai XIX, 104. o.; MÉL II., 979. o.; Sztehlo, 8. o. 
249  Kollégiumi Értesítő 1913, 5. o. 
250  Kollégiumi Értesítő 1913, 5. és 6. o. 
251  Kollégiumi Értesítő 1913, 6. o. 
252  Hörk 1896, 356–357. o.; lásd még: Kollégiumi Értesítő 1913, 6. o.; Sztehlo, 10. o. 
253  A Hon, politikai és közgazdászati napilap, VIII. évfolyam, 189. szám, Pest, 1870. augusztus 

14., 1. o.; lásd még: Politikai Ujdonságok, XVI. évfolyam, 33. szám, Pest, 1870. augusztus 

17., 396. o.; Hörk 1896, 357. o.; Kollégiumi Értesítő 1913, 9. o. (itt tévesen 1871 szerepel) 
254  MÉL II., 979. o. 
255  MÉL II., 979. o.; Sztehlo, 11. o. 
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előadott tudományokba; ki nemcsak hallgatóinak ragaszkodásával és szereteté-

vel, tanártársai osztatlan bizalmával és vonzalmával, hanem a pártfogóságnak 

és távolabb álló közönségnek is méltányló elismerésével és őszinte tiszteletével 

dicsekedhetett; ki – mint anyaiskolánk igazgatója, több éven át a coll. szellemi 

és anyagi ügyeinek körültekintő, tapintatos, bölcs, fáradságot nem ismerő veze-

tése által a collegium jó hírnevének gyarapításán, fényes tehetségeinek legjobb 

erejével munkálkodott, s oly érdemet szerzett az intézet körül, mely mindég 

büszke leend arra, hogy őt, mint tanítványt és tanárt – habár fájdalom rövid 

ideig is – magáénak mondhatta, hogy neve a collegium évkönyveiben elenyész-

hetlen betűkkel van beírva.”256 

Az 1881–1882-es tanévben a Jog- és Államtudományi Kar dékánja, majd az 

1901–1902-es tanévben a Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudomány-

egyetem rektora volt.257 Vécsey Tamást 1901. november 26-án Ferenc József a 

„tanügy és a tudományterén szerzett érdemei elismeréséül” a Magyar Királyi 

Udvari Tanácsosi címmel tüntette ki, majd három év múlva, 1904-ben megerő-

sítette nemességét és a „hernádvécsei” előnév használatát engedélyezte Vécsey 

számára. 1911. szeptember 3-án megkapta a Ferenc József-rend középkereszt-

jét.258 Ugyan az Eperjesi Jogakadémiára többet nem tért vissza tanítani, mindig 

hálával gondolt vissza az ott eltöltött évekre: „A Collegium volt az én nevelő 

édes anyám és Ti, a kik őt szeretitek, az én kedves testvéreim vagytok s az anyai 

háznál töltött szép napokat ugyan ki felejthetné el.”259 

Életének hetvenharmadik évében hunyt el 1912. április 14-én.260 Tudomá-

nyos munkássága során a történeti iskola híve, főleg római jogi tárgyú tanulmá-

nyai jelentek meg,  a Pallas Lexikonban a római jogi szócikknek a szerzője is ő 

volt.261 A Magyar Tudományos Akadémia 1881-ben levelező, 1889-ben rendes, 

1911-ben pedig tiszteleti tagjává választotta.262 Jelentősebb munkái: Római 

jogtan (Eperjes, 1867); A jogi szakoktatás reformja (Budapest, 1889); A római 

jog külső története és institúciói (Budapest, 1902); Adalék a Magyar Corpus 

Juris történetéhez (Budapest, 1902).263  

  

 
256  Kollégiumi Értesítő 1874, 2–3. o.; lásd még: Horváth 1886, 13. o. 
257  Evangélikus Országos Levéltár: A Tiszai Egyházkerület Jogakadémiája, Kari ülési jegyző-

könyvek III. (Eperjes), 1900. október 15. – 1910. június 14. (a továbbiakban: EOL Kari jegy-

zőkönyv 1900–1910), 28. o.; lásd még: A Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudo-

mányegyetem Almanachja fennállásának 302. tanévében az MCMXXXVI–MCMXXXVII. tan-

évre. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1937, 12. és 13. o. 
258  Sztehlo, 13. o. 
259  Kollégiumi Értesítő 1913, 10. o. 
260  Révai XIX, 104. o. 
261  Sztehlo, 15. o. 
262  Révai XIX, 104. o.; lásd még: MÉL II., 979. o. 
263  Révai XIX, 104. o.; lásd még: MÉL II., 979. o. 
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3. Az Eperjesi Jogakadémia mint Jog- és Államtudományi Kar  

(1875–1899) 

 

3.1. A négy évfolyamos jogászképzés bevezetése  

az Eperjesi Jogakadémián 

 

Az 1874–1875-ös tanév fordulópontnak számított a hazai jogi felsőoktatás terüle-

tén, ugyanis ekkor lépett hatályba a vallás- és közoktatásügyi miniszter, az állam 

közvetlen rendelkezése alatt álló jogakadémiák és joglíceumok új szervezéséről 

szóló 12.917/1874. rendelete (a továbbiakban: 12.917/1874. VKM rendelet). 264 

Ebben a rendeletben egyszerre szabályozták a jogakadémiák tanulmányi és vizs-

garendjét, a későbbi évek során ezeket eltérő rendeletekben módosították. 

Ennek értelmében az „állam közvetlen rendelkezése alatt álló jogakadé-

miák” olyan jogi karokká alakultak át, ahol négy évfolyamos rendben történt a 

jogi képzés.265 Ugyan a rendelet hatálya a mai jogértelmezés alapján az állami 

jogakadémiákra terjedt ki, ennek ellenére az egyházi fenntartású jogakadémiák 

számára, így az Eperjesi Jogakadémiának is megküldték a rendeletet a kötelező 

alkalmazás érdekében.266 

A 12.917/1874. VKM rendelet kimondta, hogy az állami jogakadémiákon 

nyolc tanszéknek kell végeznie a jogi oktatást: 1. római jog; 2. jogbölcselet és 

büntetőjog; 3. nemzetgazdaságtan, pénzügytan és magyar pénzügyi törvények; 

4. magyar és osztrák magánjog; 5. peres és peren kívüli eljárás, váltó- és ke-

reskedelmi jog; 6. statisztika és magyar közigazgatási jog; 7. jogtörténet, egy-

házi jog; és 8. politika, magyar közjog, általános bevezetés a jog- és államtu-

dományokba.267 

 
264  Magyarországi Rendeletek Tára, Nyolcadik évfolyam, 1874, kiadja s nyomtatja Vodianer F., 

Budapest, 1875 (a továbbiakban: MRT 1875), 366. o.; lásd még: Hörk 1896, 250. o.; Emlék-

könyv 1930, XI. o.; Jogakadémiai Almanach 1933, 9. o. 
265  MRT 1875, 366. o.; lásd még: Az Eperjesi Evang. Ker. Collegium Értesítője az 1875/76. isk. 

évről. A Tanári Kar közreműködésével összeállította O. Végh Dániel coll. jegyző, Ipar- és 

Hitelbank Könyvnyomdája, Eperjes, 1876 (a továbbiakban: Kollégiumi Értesítő 1876), 5. o.; 

MJL. IV., 437. o.; Trócsányi 1982, 369. o.; Homicskó Árpád Olivér: A kecskeméti Jogakadé-

mia szervezete. In: A Kecskeméti Református Jogakadémia története 1875–1949. Homicskó 

Árpád Olivér – Nánási László – Stipta István – Törő Csaba Attila, kiadja a Károli Gáspár 

Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, felelős kiadó: Miskolczi Bodnár Péter 

dékán, Patrocinium Kiadó, Budapest, 2019 (a továbbiakban: Homicskó 2019), 21. o. 
266  Horváth 1886, 14. o. 
267  MRT 1875, 367. o.; lásd még: MJL. IV., 437. o.; Törő Csaba Attila: A tanszékek, a tantárgyak 

és a Jogakadémia oktatási rendje. In: A Kecskeméti Református Jogakadémia története 1875–

1949. Homicskó Árpád Olivér – Nánási László – Stipta István – Törő Csaba Attila, kiadja a 
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Az alábbi táblázat bemutatja a rendeletben előírt kötelező tantárgyi követel-

ményeket a négy évfolyamos képzése egyes tanéveinek első és a második fél-

évére vonatkozóan.268 A joghallgatóknak úgy kellett felvennie a tárgyakat, hogy 

hetente minimum húsz órában előadásokat hallgassanak. Ha ez a kötelező tár-

gyakból nem volt meg, akkor speciálkollégiumokat kellett felvenni.269 

 

 Első félév 
Heti óra-

szám 
Második félév 

Heti 

óra-

szám 

Első tanév 

Bevezetés a jog- és 

államtudományokba 
2 Európai jogtörténet 5 

Római jog 8 Római jog 8 

Magyar alkotmány- 

és jogtörténet 
7 – – 

Második tanév 

Jogbölcsészet 5 Jogbölcsészet 5 

Nemzetgazdaságtan 8 Magyar közjog 6 

Magyar magánjog 5 Magyar magánjog 5 

Államtudomá-

nyi szaktanfo-

lyam 

Alkotmány- és  

kormányzati  

politika 

5 – – 

Pénzügytan 3 
Magyar pénzügyi  

törvények 
5 

Magyar  

közigazgatási jog 
5 

Magyar állam  

statisztikája, tekintet-

tel Ausztriára 

6 

Egyházjog 4 Egyházjog 4 

Jogtudományi 

szaktanfolyam 

Büntetőjog 5 Büntetőjog 5 

Peres és peren  

kívüli eljárás 
5 

Peres és peren kívüli 

eljárás 
5 

Osztrák magánjog 6 
Váltó- és  

kereskedelmi jog 
6 

 

A rendes és a rendkívüli tanárok kötelesek voltak heti tíz órát tartani a kötelező 

tárgyakból úgy, hogy az egész tanévben egy félévre vonatkozóan a kötelező tár-

gyakból – főkollégiumok270 – tíz óra meglegyen, és amennyiben ez nem érte 

volna el a meghatározott minimumot, akkor speciálkollégiumot – például 

 
Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, felelős kiadó: Miskolczi 

Bodnár Péter dékán, Patrocinium Kiadó, Budapest, 2019 (a továbbiakban: Törő 2019), 82. o. 
268  MRT 1875, 371–372. o. 
269  MRT 1875, 372. o.; lásd még: Törő 2019, 88–89. o. 
270  MRT 1875, 369. o. 
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bányajog, államszámviteltan, törvényszéki orvostan271 – kellett hirdetnie az 

érintett oktatónak.272 

A rendelet a régebbi félévi és év végi vizsgákat megszüntette az állami jog-

akadémiákon, helyettük a két magyar egyetem jog- és államtudományi karánál 

meghatározott két alapvizsgát, illetve a jogi- és államtudományi államvizsgát kel-

lett abszolválni.273 Az alapvizsgákat az első és a második év végén, míg a jogi 

vagy államtudományi államvizsgákat a harmadik év végén kellett teljesíteni. 

A két alapvizsga-bizottságot a jogakadémia tanári karának kellett évente ösz-

szeállítania azon rendes, rendkívüli és ténylegesen tevékenykedő magántaná-

rokból, akik az adott alapvizsgához tartozó tárgyakat oktatták.274 A 12.917/1874. 

VKM rendelet értelmében az alapvizsgálati bizottságok elnökei a rendes taná-

rok egyike, ugyanakkor az Eperjesi Jogakadémia szervezete ehhez képest meg-

szorító rendelkezést vezetett be e tekintetben, ugyanis elnök csakis a dékán 

lehetett, akinek akadályoztatása esetén ezt a tisztséget a bizottság legidősebb 

tagja töltötte be.275 

Csak az a hallgató mehetett az államvizsgák valamelyikére, aki a két alap-

vizsgát sikeresen teljesítette.276 Az alapvizsga minősítése az „egyszerű képesí-

téssel”, „nem képesítéssel”, vagy ha minden vizsgatárgyból kitűnő minősítést 

kapott a joghallgató, akkor „kitüntetéssel” lehetett.277 Aki a harmadik év végén 

teljesítette az egyik államvizsgát, a másik államvizsgát csak a negyedik év vé-

gén tehette le.278 A következő táblázat bemutatja, hogy az adott vizsgán melyik 

tárgyakból kellett számot adni a tudásukról a joghallgatóknak. 

 
A vizsgákhoz tartozó tantárgyak279 

Első alapvizsga 
Második  

alapvizsga 

Jogtudományi  

államvizsga 

Államtudományi 

államvizsga 

Egyetemes európai 

jogtörténet,  

különös tekintettel 

a magyar  

történelemre 

Jogbölcselet 

Magyar magánjog  

kapcsolatban az osztrák 

joggal, tekintettel a  

házasságjog kánonjogi 

elveire 

Magyar közigazga-

tási jog és a magyar 

pénzügyi jog elvei 

és főbb intézményei 

Római jog Magyar közjog Polgári törvénykezés Pénzügytudomány 

 
271  MRT 1875, 369. o. 
272  MRT 1875, 372. o. 
273  MRT 1875, 368. o. 
274  MRT 1875, 376. o. 
275  Eötvös Károly Lajos: Az egyházi közigazgatás kézikönyve, II. kötet Felekezeti iskolajog. Kiadja 

Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése, Budapest, 1893 (a továbbiakban: Eötvös 1893), 465. o. 
276  MRT 1875, 375. o. 
277  MRT 1875, 377. o. 
278  MRT 1875, 376. o.; lásd még: Törő 2019, 85. o. 
279  MRT 1875, 375–376. o. 
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A vizsgákhoz tartozó tantárgyak279 

Első alapvizsga 
Második  

alapvizsga 

Jogtudományi  

államvizsga 

Államtudományi 

államvizsga 

Jogbölcselet és 

jogtörténelem 

Nemzet- 

gazdaságtan 
Büntetőjog és -eljárás 

Magyar állam  

statisztikája,  

tekintettel  

Ausztriára 

– Magyar magánjog 
Kereskedelmi és  

váltójog 

Politika (alkotmány- 

és kormányzati  

politika) 

– – – 

Egyházjog, mint az 

egyházak  

alkotmány- és  

közigazgatási joga 

 

A fenti rendelet kiadásának évében született meg az ügyvédi rendtartásról 

szóló jogszabály, amely közvetetten a jogakadémiai hallgatók létszámának 

csökkenését idézte elő hosszú távon. Az 1874. évi XXXIV. törvénycikk 5. §-a 

ugyanis kimondta, hogy „az ügyvédi vizsgára a vizsgáló bizottság csak azt bo-

csáthatja, ki kimutatja hogy valamely belföldi egyetemen a jogtudorságot el-

nyerte”.280 Ez a rendelkezés logikailag azt eredményezte, hogy önmagában a 

jogtudományi vagy az államtudományi államvizsga sikeres megszerzése után az 

ügyvédi tevékenység végzéséhez a jogtudományi vagy az államtudományi dok-

tori tudorságot igazoló szigorlatot is le kellett rakni valamely egyetem jog- és 

államtudományi karán.281 

Ennek megfelelően azon joghallgatóknak, akik az ügyvédi pályát választot-

ták hivatásukként, vagy a képzés kezdetétől, vagy pedig a harmadik alapvizsga 

megszerzését követően valamely egyetem jogi karán kellett, hogy befejezzék a 

tanulmányaikat, hiszen csak ezen intézmények adtak jogtudori fokozatot.282 

Ez az intézkedés rendkívül hátrányosan érintette az egyébként is kevesebb hall-

gatóval működő jogakadémiák helyzetét.283 

 
280  CIH 1874. évi XXXIV. törvénycikk 5. §; lásd még: Homicskó 2019, 19. o.; Nánási László: 

A Jogakadémia hallgatóinak létszáma és összetétele. In: A Kecskeméti Református Jogakadé-

mia története 1875–1949. Homicskó Árpád Olivér – Nánási László – Stipta István – Törő 

Csaba Attila, kiadja a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, fe-

lelős kiadó: Miskolczi Bodnár Péter dékán, Patrocinium Kiadó, Budapest, 2019 (a továbbiak-

ban: Nánási 2019), 142. o. 
281  Magyarországi Rendeletek Tára, Kilenczedik folyam, kiadja s nyomtatja Vodianer F., Buda-

pest, 1875, 18. o. 
282  EOL Vegyes iratok 11. doboz, 1892. évi iratcsomó; lásd még: Evangélikus Egyház és Iskola 

1892, 46. o.; Trócsányi 1982, 370. o. 
283  EOL Vegyes iratok 11. doboz, 1892. évi iratcsomó; lásd még: Homicskó 2019, 33. o. 
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Az Eperjesi Kollégium Pártfogósága – lehetőségeihez mérten – lépést akart 

tartani a fejlődéssel, és meg akart felelni a 12.917/1874. VKM rendeletnek.284 

Ennek megfelelően 1874. június 29-én a pártfogósági közgyűlés támogatta a 

rendeletben meghatározott képzési rend bevezetését, ugyanakkor ehhez a vallás- 

és közoktatásügyi minisztertől egy-két év haladékot kért az Eperjesi Jogakadé-

mia.285 Az erre az alkalomra megválasztott bizottság – Zsedényi Ede, Bánó Jó-

zsef, Vécsey Tamás – sikerrel járt, ugyanis 1874. július 24-én a kormány meg-

adta az engedélyt a későbbi bevezetésre.286 

A bizottság azon kérését azonban, amely szerint az Eperjesi Jogakadémián há-

rom évfolyamos bontásban történjen a jogászképzés, nem támogatta a vallás- és 

közoktatásügyi miniszter.287 Erre tekintettel az Eperjesi Kollégium a szervezetén 

belül működő jogi felsőoktatási intézményre nézve 1875. július 15-én kimondta, 

hogy az Eperjesi Jogakadémia 1875. szeptember 1-jétől négy évfolyamos képzés-

ben működik tovább,288 bevezetve a képzésbe a kétéves előkészítő évfolyamot.289 

A működés körüli bizonytalanság a joghallgatói létszámban is megmutatkozott, 

hiszen az 1875–1876-os tanévben mindösszesen huszonhat diákja volt az Eperjesi 

Jogakadémiának, amíg az előző tanévben még százhuszonnyolc.290 

A 12.917/1874. VKM rendeletben meghatározott tantárgyi követelmények-

hez képest az alábbi bontás szerint történt a jogi képzés az Eperjesi Jogakadé-

mián az 1875–1876-os tanévben.291 Megfigyelhető, hogy a legnagyobb hang-

súly az első tanfolyam első félévén volt, ugyanakkor a tárgyak kisebb-nagyobb 

eltéréssel – például a Büntetőjog nem szerepel –, de megegyeztek a fenti rende-

letben előírtaknak. 

 

 Első félév 

Heti 

óra-

szám 

Második félév 

Heti 

óra-

szám 

Első  

tanfolyam 

Magyar jog- és  

alkotmánytörténet 
5 

Egyetemes európai  

jogtörténelem 
7 

Jog- s államtudományok 

encyklopaediája 
2 Jogbölcselet 5 

Bölcsészeti  

jogtudományok  

története 

4 
Római jog rendszerének 

folytatása 
8 

 
284  Horváth 1886, 14. o. 
285  MJL. IV., 446. o. 
286  Horváth 1886, 14. o. 
287  Kollégiumi Értesítő 1876, 5. o.; lásd még: Horváth 1886, 14. o. 
288  Kollégiumi Értesítő 1876, 6. o.; lásd még: Bruckner 1944, 27. o. 
289  Kollégiumi Értesítő 1876, 6. o.; lásd még: Horváth 1886, 14. o.; Hörk 1896, 250. o.; Bole-

ratzky 1990, 5. o. 
290  Kollégiumi Értesítő 1876, 14–15. o. 
291  Kollégiumi Értesítő 1876, 55–56. o. 
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 Első félév 

Heti 

óra-

szám 

Második félév 

Heti 

óra-

szám 

Jogbölcselet 4 Római zálogjog 1 

Magyar magánjog 5 – – 

Közjegyzői törvény 2 – – 

Ügyvédi rendtartás 1 – – 

Joggyakorlattan 2 – – 

Római jog forrásainak 

története és az  

institutiók 

8 – – 

Római családjog 2 – – 

Második 

tanfolyam 

Népgazdaságtan 8 Magyar közjog 6 

Bölcsészeti  

jogtudományok  

története 

4 Magyar magánjog 5 

Államjog –  

Nemzetközi jog 
5 

Államjog –  

Nemzetközi jog 
5 

– – Törvényszéki orvostan 2 

 

Az átalakítás azonban komoly problémákhoz vezetett, ugyanis az 1875. novem-

ber 10. és 12. között Budapesten tartott magyarhoni ágostai hitvallású evangéli-

kusok négy egyházkerületének gyűlése már határozatban mondta ki az Eperjesi 

Jogakadémiáról, hogy „ezen egész egyházunkban egyedüli ilynemű intézet, min-

den áron fenntartassék és az elenyészéstől megmentessék”.292 

A fenti elhatározás ellenére a szükséges anyagi ráfordítás akkora terhet je-

lentett az Eperjesi Kollégium számára, hogy a működési költségeket sem a tan-

díjakból, segélyekből, sem pedig az egyéb városi és magánemberek adomá-

nyaiból nem tudta kigazdálkodni. Ennek megfelelően az Eperjesi Kollégium 

választmánya 1876. május 11-én indítványozta a Pártfogóságnak az Eperjesi 

Jogakadémia működésének felfüggesztését, amelyet 1876. június 29-én a nyári 

rendes közgyűlésén ki is mondott.293 

Ez azt eredményezte, hogy az Eperjesi Jogakadémián ismét szünetelt a jogi 

oktatás az 1876–1877-es és az 1877–1878-as tanévekben.294 Ez meglehetősen 

merész, de progresszív döntés is volt, hiszen a két évfolyamos jogi képzés 

 
292  Horváth 1886, 13. o.; lásd még: Evangélikus Egyház és Iskola 1892, 46. o.; Jogakadémiai 

Almanach 1933, 8–9. o. 
293  Horváth 1886, 15. o.; lásd még: Szlávik 1886, 839. o.; Hörk 1896, 250. o.; Szelényi 1917, 

162. o. 
294  EOL Vegyes iratok 11. doboz, 1892. évi iratcsomó. 
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visszaállítása nem jelentett volna megfelelő alternatívát, figyelembe véve az or-

szág többi jogi képzését. 

Az intézménynek otthont adó város számára sem volt közömbös a fenti aka-

rat-elhatározás, ugyanis Eperjes szabad királyi város 1877. január 10-én tartott 

közgyűlése a négy évfolyamos jogakadémiai képzés érdekében határozatilag ki-

mondta, hogy tíz éven keresztül évente ezer forint összeggel támogatja az Eper-

jesi Jogakadémiát mint Jog- és Államtudományi Kart.295 

Nem kellett sokáig várni az újraindításért való tenni akarásra az evangélikus 

egyháztól sem, ugyanis a Göllnitzbányán 1877. augusztus 22–23-án tartott 

evangélikus tiszai kerületi gyűlés 13. napirendi pontja a „visszaállítandó jogaka-

démia” volt.296 A 13. napirendi pont Czékus István püspök 1877. május 16-án 

kelt 687. számú előterjesztése volt, amelyben az egyetemes gyűlés pártfogásába 

ajánlotta az Eperjesi Jogakadémiát, és egyúttal elhatározta az önkéntes adako-

zások gyűjtését is. Az 1877. október 11-én és 12-én, Budapesten tartott egyete-

mes gyűlés támogatta az Eperjesi Jogakadémia visszaállítását.297 1878. január 

26-ra már akkora összeg gyűlt össze, hogy kilátásba került a visszaállítás, erre 

tekintettel az Eperjesi Kollégium állandó választmánya 1878. március 5-én azt 

a javaslatot terjesztette a Pártfogósági közgyűlés elé, hogy „mondja ki a köz-

gyűlés a jogakadémia szünetelésének megszüntetését, a négy évfolyamú jogaka-

démia visszaállítását s a négy évfolyam elsejével kezdesse meg az előadásokat 

a jövő 1878/9-diki iskolai év elején”.298 

A rengeteg adománynak és segélynek köszönhetően a szükséges pénzösszeg 

1878 tavaszára már elérte azt a határt, amely alapján az Eperjesi Kollégium fe-

lügyelője 1878. április 27-re értekezletet hívott össze a jogakadémia visszaállí-

tása tárgyában.299 A Dessewffy Arisztid-szobor felállítására összegyűlt pénzösz-

szeget Sáros vármegye és a Dessewffy család tagjai 1878. június 13-án „a hazai 

jogtudomány s nemzeti közszellem hathatós eszközéül ígérkező s Eperjes város 

és vidéke anyagi jóllétének emelésére szolgálható” Eperjesi Jogakadémiának 

adta át cserébe a „Dessewffy Arisztid tanszék” felállításáért.300 

 
295  Az Eperjesi Evang. Ker. Collegium Értesítője az 1876/77. isk. évről. A Tanári Kar közremű-

ködésével összeállította O. Végh Dániel rend. tanár, nyomatott az Eperjesi Bankegylet Gyors-

sajtóján, Eperjes, 1877 (a továbbiakban: Kollégiumi Értesítő 1877), 35–36. o.; lásd még: Hor-

váth 1886, 15. o. 
296  Az Eperjesi Evang. Ker. Collegium Értesítője az 1877/78. isk. évről. Közli a Tanári Kar, nyo-

matott az Eperjesi Bankegylet Könyvnyomdájában, Eperjes, 1878 (a továbbiakban: Kollégi-

umi Értesítő 1878), 23. o.; lásd még: Hörk 1896, 254. o. 
297  Hörk 1896, 254. o. 
298  Hörk 1896, 255. o. 
299  Hörk 1896, 256. o. 
300  EOL Vegyes iratok 11. doboz, 1892. évi iratcsomó; lásd még: Horváth 1886, 15. o.; Evangé-

likus Egyház és Iskola 1892, 45. o.; Hörk 1896, 256–257. o.; Jogakadémiai Almanach 1933, 

9. o.; Stipta 1989, 11. o.; Stipta 1996, 12. o. 



– 59 – 

A belügyminiszter 1878. október 9-én kelt 39.871. számú leiratában jóvá-

hagyta Sáros vármegye törvényhatósági közgyűlésének határozatát a „Des-

sewffy Arisztid tanszék” elnevezésére.301 Ez a tanszék volt a közjogpolitikai tár-

gyak oktatásáért felelős tanszék,302 amelynek élére Berzeviczy Albert kapott ki-

nevezést,303 aki később megalapította a kulturális társadalmi egyesülést, az 

Eperjesi Széchenyi Kört.304 

Ennek köszönhetően már rendelkezésre állt a működéshez szükséges anyagi 

forrás, így az 1878. június 29-én tartott pártfogósági közgyűlés határozatában 

kimondta, hogy „a coll. jogakadémiát, mint négy évfolyamú jog- és államtudo-

mányi kart, 1878. szeptember elején megnyitja s erről a m. k. tanügyi kormányt 

értesíti”.305 Ezt a döntést erősítette meg az Eperjesi Kollégium állandó választ-

mánya 1878. július 13-án kelt határozatában, amely szerint az első két évfolyam 

képzése 1878 szeptemberében elindul.306 A politikai tanszék elnevezése „Des-

sewffy Arisztid tanszék” lett, az Eperjesi Jogakadémia élére Vandrák András 

kapott dékáni kinevezést, további tanárok lettek Schulek Gusztáv, Berzeviczy 

Albert, Horovitz Simon, és Tillisch János.307 

 

3.2. Az Eperjesi Jogakadémia újjáéledése a századfordulóig 

 

A fentiek alapján a vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1878. szeptember 3-

án kelt, 17.474. számú leiratával jóváhagyta az Eperjesi Jogakadémia négy év-

folyamos képzési rendben való működésének folytatását, így az Eperjesi Kollé-

gium újra négy intézetből, a Főgimnáziumból, a Tanítóképző Intézetből, a Teo-

lógiai Akadémiából és a Jogakadémiából állt.308 Érdekesség, hogy Bánó József 

kollégiumi vidéki felügyelő ebből az alkalomból tartott szónoklatában – a párt-

fogósági közgyűlés határozatában foglaltakkal összhangban – a jogi és államtu-

dományi kar felállításáról beszélt.309 

Az 12.917/1874. VKM rendelet Eperjesi Jogakadémiára történő alkalmazá-

sát követően a jogi felsőoktatási intézmény elnevezése ismét nem következetes. 

Ugyanis egyszerre említik jogakadémiaként, illetve Jog- és Államtudományi 

Karként. Tekintettel arra, hogy a kar kifejezés valamely egyetem szakosodott 

 
301  Horváth 1886, 16. o.; lásd még: Hörk 1896, 259. o. 
302  Emlékkönyv 1930, XII–XIII. o. 
303  Horváth 1886, 16. o. 
304  Gömöry 1938, 183. o. 
305  Kollégiumi Értesítő 1878, 65. o.; lásd még: Horváth 1886, 15. o.; Hörk 1896, 257. o. 
306  MJL. IV., 446. o. 
307  Horváth 1886, 16. o.; lásd még: Hörk 1896, 257. o.; Szelényi 1917, 162. o.; Jogakadémiai 

Almanach 1933, 9. o. 
308  Hörk 1896, 258. o.; lásd még: Mikler 1906, 493. és 665. o. 
309  Hörk 1896, 258–259. o. 
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szervezeti egysége volt régen is és ma is, továbbá figyelembe véve, hogy az 

Eperjesi Kollégium nem egyetem, így a jogakadémia fogalom-megjelölés a leg-

pontosabb az Eperjesi Jogakadémiára nézve a továbbiakban is. 

1878. szeptember 14-én az Eperjesi Kollégium értekezlete megállapította az 

„eperjesi jog- és államtudományi kar szervezetét”, majd ezt a kollégium állandó 

választmánya október 6-án elfogadta. Az Eperjesi Jogakadémia négy évfolya-

mos rendben történő működéséhez szükség volt az alapvizsgálati bizottságok 

felállítására, amelyet a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1878. december 25-

én hagyott jóvá a 33.369 számú leiratában.310 

A joghallgatók létszáma az 1878–1879-es tanévben mindösszesen 18 fő volt, 

amely a korábbi korszakokhoz képest jelentős visszaesésnek mondható.311 A fent 

leírt oktatásügyi intézkedés egyértelmű hatással volt az Eperjesi Jogakadémiára 

nézve, hiszen a jelentkezők előnyben részesítették azon képzéseket, ahol meg-

kaphatták az ügyvédi jogtudorsági fokozatot.312 A joghallgatói létszámváltozást 

ebben az időben és az ezt követő tanévekben az alábbi táblázat mutatja be.313 

Látható, hogy csak hosszútávon sikerült tartós emelkedést elérni, ugyanakkor 

tíz év alatt sem sikerült megközelíteni az 1874–1875-ös tanév előtti létszámokat, 

amikor még 128 joghallgatója volt az Eperjesi Jogakadémiának. 

 

Tanév 
Joghallgatói  

létszám 
Tanév 

Joghallgatói  

létszám 

1875–1876 26 1884–1885 37 

1876–1877 szünetel a képzés 1885–1886 25 

1877–1878 szünetel a képzés 1886–1887 33 

1878–1879 18 1887–1888 44 

1879–1880 37 1888–1889 52 

1880–1881 56 1889–1890 62 

1881–1882 53 1890–1891 68 

1882–1883 43 1891–1892 79 

1883–1884 38 1892–1893 99 

 

 
310  Horváth 1886, 16. o.; Hörk 1896, 259. o. 
311  Hörk 1896, 260. o. 
312  Evangélikus Egyház és Iskola 1892, 46. o. 
313  EOL Vegyes iratok 11. doboz, 1892. évi iratcsomó; lásd még: Evangélikus Egyház és Iskola 

1892, 46. o. 
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Örömteli hír volt ugyanakkor 1878-ban, hogy 

értékes műtárggyal gyarapodott az Eperjesi 

Kollégium gyűjteménye, ugyanis ekkor lett 

készen Dessewffy Arisztid egész alakos fest-

ménye, amely Than Mór alkotása (balra).314 

A tanári karban az elkövetkező években is 

jelentős változások történtek. Az 1879. augusz-

tus 4-én tartott választmányi gyűlésen Schulek 

Gusztávot, Sebestyén Jenőt és Sélley Sándort 

(lent) választották meg rendes jogtanárnak, az 

egyházjogot Hörk József, a törvényszéki orvos-

tant pedig Sztehló Gusztáv oktatta.315 A korábbi 

tanárokkal együtt – Vandrák András, Tillisch 

János, Berzeviczy Albert, Horovitz Simon – az 

Eperjesi Jogakadémia oktatói létszáma kilenc 

fő volt, amelyből hat rendes, két nyilvános 

rendkívüli és egy magántanár oktatott. 316  

Az átszervezést követőn az első rendes tanév az 1879–1880-as tanév volt az 

Eperjesi Jogakadémián, amely 1879. szeptember 4-én nyílt meg.317 A magyar-

országi két egyetem jog- és államtudományi 

karához hasonlóan az Eperjesi Jogakadémián 

„mint jog- és államtudományi karon” is le-

hetőség volt a két sikeres alapvizsgát köve-

tően a jogtudományi és az államtudományi 

államvizsgák megszerzésére.318 A joghall-

gatók létszáma ebben a tanévben már az 

előző tanévhez képest megkétszereződött, 

tehát 36 volt.319 

Berzeviczy Albert – aki később a Magyar 

Tudományos Akadémia elnöke volt harminc 

éven keresztül – országgyűlési képviselővé 

választását követően, 1881. július 2-án mon-

dott le jogtanári állásáról, helyére az intéz-

 
314  Hörk 1896, 259. o.; lásd még: Gömöry 1964, 93. o. 
315  EOL Vegyes iratok 11. doboz, 1879. évi iratcsomó; lásd még: Horváth 1886, 16. o. 
316  Hörk 1896, 261. o. 
317  Az Eperjesi Ev. Ker. Collegium Értesítője az 1879/80. isk. évről. Közli az Igazgató, nyomatott 

az Eperjesi Bankegylet Könyvnyomdájában, Eperjes, 1880 (a továbbiakban: Kollégiumi Ér-

tesítő 1880), 38. o. 
318  Kollégiumi Értesítő 1880, 38. és 40. o. 
319  Hörk 1896, 263. o. 
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mény régi-új oktatóját, Glósz Károlyt ne-

vezték ki.320 A jogi alapvizsgálati bizottsá-

gok elnöke pedig nem kisebb személy lett, 

mint Sebestyén Jenő,321 aki mint a dékán tá-

vozott az intézményből 1883-ban.322 Sélley 

Sándor és Sebestyén Jenő kiválását köve-

tően helyükre rendes tanárnak Zsigmondy 

Ernőt és segédtanárnak Horváth Ödönt nevezték ki.323  

Az Eperjesi Jogakadémián az 1883–1884-es tanév volt az első, amikor alkal-

mazták a 12.917/1874. VKM rendeletben előírt négy évfolyamos tanulmányi 

rendet, amelyet az alábbi táblázat mutat be.324 A rendeletben előírtakhoz képest 

eltérés volt az első félévben, hogy az Eperjesi Jogakadémián a második tanfo-

lyamon is volt Pénzügytan heti négy órában, valamint, hogy az államtudományi 

tanfolyamon volt „Az állam s egyház közti viszonyról” című tárgy heti három 

órában. Érdekesség, hogy a második félév első tanfolyamán „A tengeri zsák-

mányjog elvei a háborúban” a rendelethez képest többlettantárgyként jelent 

meg, a második illetve az államtudományi tanfolyamon pedig a rendelethez ké-

pest dupla annyi tantárgy volt az Eperjesi Jogakadémián. 

 

 Első félév 
Heti óra-

szám 
Második félév 

Heti 

óra-

szám 

Első tanfolyam 

Bevezetés a jog- és  

államtudományokba 
2 Európai jogtörténet 5 

Római jog 8 Római jog 8 

Magyar alkotmány és 

jogtörténet 
7 

A tengeri zsákmány-

jog elvei a háborúban 
3 

Bölcsészettörténet 4 

Második  

tanfolyam 

Jogbölcsészet 5 Jogbölcsészet 5 

Nemzetgazdaságtan 8 Magyar közjog 6 

Magyar magánjog 5 Magyar magánjog 5 

Pénzügytan 4 

Statisztika elmélete s 

az európai államok 

összehasonlító  

statisztikája 

3 

 
320  Horváth 1886, 17. o. 
321  Hörk 1896, 265. o. 
322  Hörk 1896, 271. o. 
323  Horváth 1886, 17. o.; lásd még: Hörk 1896, 265. és 271. o. 
324  Kollégiumi Értesítő 1884, 21–22. o. 



– 63 – 

 Első félév 
Heti óra-

szám 
Második félév 

Heti 

óra-

szám 

Államszámviteltan 2 

Gyakorlati  

nemzetgazdaságtan 
1 

Állam- 

tudományi  

tanfolyam 

Alkotmányi s  

kormányzati politika 
5 

Magyar pénzügyi  

törvények  
5 

Pénzügytan 4 
Magyar állam  

statisztikája 
6 

Magyar közigazgatási 

jog 
5 Egyházjog 4 

Egyházjog 4 
A szabadságról 1 

Az állam s egyház 

közti viszonyról 
3 

Az európai államok 

önkormányzati  

szervezete 

2 

Magyarország  

egyháztörténete 
2 

Jogtudományi 

tanfolyam 

Büntetőjog 5 Büntetőjog 5 

Peres és peren kívüli 

eljárás 
5 

Peres és peren kívüli 

eljárás 
5 

Osztrák magánjog 6 

Váltó- és  

kereskedelmi jog 
6 

Bányajog 2 

Törvényszéki  

orvostan 
2 

 

A fenti tanrendhez kapcsolódóan az 

Evangélikus Országos Levéltárban 

fennmaradt az Eperjesi Jogakadémia 

kézzel szerkesztett órarendje az 

1883–1884-es tanév első és második 

félévéről is.325 Ebből kiderül, hogy a 

jogi oktatás mind a két félévben hétfőtől szombatig, reggel nyolc és délután 

négy óra között folyt az Eperjesi Kollégium VI., VII., VIII. és XIII. tantermei-

ben.326 A Pénzügytan előadásokat például Glósz Károly a második és a harma-

dik – államtudományi – évfolyamoknak együtt tartotta a VI. tanteremben hétfő, 

kedd, csütörtök és péntek reggel nyolc és kilenc óra között.327 

 
325  EOL Vegyes iratok 11. doboz, 1884. évi iratcsomó. 
326  EOL Vegyes iratok 11. doboz, 1884. évi iratcsomó. 
327  EOL Vegyes iratok 11. doboz, 1884. évi iratcsomó. 



– 64 – 

 
 



– 65 – 

 
 



– 66 – 

A 12.917/1874. VKM rendeletben meghatározott tanulmányi követelmények és 

vizsgaelőírások nem sokáig maradtak hatályban változatlan tartalommal, 

ugyanis kevesebb mint tíz évvel az elfogadását követően a vallás- és közokta-

tásügyi miniszter kiadta a 143. Szabályzat a m. kir. tudomány-egyetemek és kir. 

jogakadémiák tanulmányi és vizsgálati rendjéről szóló 28.291/1883. rendeletét 

(a továbbiakban: 143. számú 28.291/1883. VKM rendelet).328 

A 143. számú 28.291/1883. VKM rendelet alapján az első és második alap-

vizsga, valamint a jogtudományi, illetve az államtudományi államvizsga to-

vábbra is a jogi képzés részei maradtak, ugyanakkor megváltoztak az egyes vizs-

gákhoz tartozó tantárgyak nevei, száma és jelentősen módosultak a tantárgyi 

követelmények is. Így a korábbi szabályozáshoz képest kikerült a jogbölcselet 

az első alapvizsga követelményei közül, a második alapvizsgánál pedig nem 

kellett számot adni a magyar magánjog ismereteiről.329 

A mai értelemben abszolutóriumot szerzett hallgatók voltak a „pályavégzett 

joghallgatók”, akik a nyolc féléves képzést szabályszerűen elvégezték és a két 

alapvizsgát is sikeresen letették.330 Az új rendszer – a jogtudományi és az állam-

tudományi doktori megkülönböztetése – komoly hiányossága volt azonban, 

hogy valaki anélkül lehetett az államtudományok doktora, hogy a jogakadémiai 

tanulmányai során akár egyszer is vizsgázott volna a magyar polgári magánjog-

ból.331 Az egyes vizsgákhoz tartozó tantárgyi követelményeket az alábbi táblá-

zat ismerteti. 

 
A vizsgákhoz tartozó tantárgyak332 

Első alapvizsga 
Második  

alapvizsga 

Jogtudományi  

államvizsga 

Államtudományi 

államvizsga 

Európai  

jogtörténet, 

 különös  

tekintettel a  

magyar  

jogtörténetre 

Jogbölcsészet, a 

történelmi rész 

mellőzésével 

Magyar magánjog  

kapcsolatban az osztrák 

joggal, amennyiben a 

magyar birodalom  

területén gyakorlati  

jelentőséggel bír és  

tekintettel a házasság 

kánonjogi elveire 

Magyar közigazga-

tási jog, tekintettel a 

peren kívüli  

eljárásra, azonban a 

telekkönyvi eljárás 

mellőzésével és a 

büntetőjognak a  

kihágásokról szóló 

része s az arra  

vonatkozó eljárás 

 
328  Magyarországi Rendeletek Tára. Tizenhetedik évfolyam, 1883, kiadja a M. Kir. Belügymi-

nisztérium, ifj. Nágel Ottó bizománya, nyomatott a Pesti Könyvnyomda Részvénytársaságnál, 

Budapest, 1883 (a továbbiakban: MRT 1883), 1135. o.; lásd még: Trócsányi 1982, 369. o. 
329  MRT 1883, 1135–1136. o. 
330  MRT 1883, 1145. o. 
331  Horváth 1886, 20–21. o.; lásd még: Szlávik 1886, 840. o. 
332  MRT 1883, 1135–1136. és 1140–1141. o. 
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A vizsgákhoz tartozó tantárgyak332 

Első alapvizsga 
Második  

alapvizsga 

Jogtudományi  

államvizsga 

Államtudományi 

államvizsga 

Római jog a  

pandektajog  

mellőzésével 

Magyar közjog Polgári törvénykezés 

Magyar pénzügyi 

jog elvei és főbb  

intézményei,  

kiterjeszkedve a  

jövedéki  

kihágásokra is 

– 

Nemzet- 

gazdaságtan a 

pénzügytannal 

Büntetőjog és eljárás 

Magyar állam  

statisztikájából a  

népességi,  

közművelődési és 

közgazdasági rész, 

tekintettel  

Ausztriára 

– – 
Kereskedelmi és  

váltójog 

Alkotmány- és  

kormányzati  

politika 

– – 
Magyar közigazgatási 

jog 

Egyházjog, mint az 

egyházak  

alkotmány- és  

közigazgatási joga 

 

Ugyanekkor a vallás- és közoktatásügyi miniszter kiadta a 144. Szabályzat a 

jog- és államtudományi egyetemi karoknál tartandó tudorsági szigorlatokról 

szóló 28.291/1883. rendeletét, amely azonban az 1874. évi XXXIV. törvény-

cikk 5. §-a értelmében a jogakadémiákra, így az Eperjesi Jogakadémiára sem 

vonatkozott.333 

A joghallgatók számára a kötelező heti húsz óra látogatási kötelezettsége to-

vábbra is megmaradt.334 A tanároknak minden félév végén a joghallgatók lec-

kekönyvébe be kellett jegyezni a „leckelátogatási szorgalmat” és a tantárgyak-

hoz tartozó kollokviumi eredményeket.335 Az egyes joghallgatók óralátogatása 

ugyanakkor nem volt tételesen vezetve heti rendszerességgel tartott katalógus-

ban a félév során.336 Az Eperjesi Jogakadémia tanári kara által 1879. október 

23-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből kiderül azonban, hogy ennek ellenére 

mégis előfordult olyan eset, amikor a dékán az óralátogatás hiánya miatt maga 

elé kért joghallgatókat: „Vandrák András dékán tudatja, hogy a leckelátogatá-

sokban nagyobb hanyagságot tanúsított Nadányi Gyula – később országgyűlési 

 
333  CIH 1874. évi XXXIV. törvénycikk 5. §; lásd még: MRT 1883, 1149. o. 
334  MRT 1883, 1145. o. 
335  Eötvös 1893, 467. o. 
336  Gömöry 1964, 37. o. 
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képviselő lett – s Bartha Kálmán elsőéves joghallgatókat magához idézvén őket 

a tanórák szorgalmasabb látogatására intette.”337 

 

 
 

A tanév két félévre oszlott, a jogakadémiákon az első félév szeptember elejétől 

január végéig, a második félév pedig február elejétől június végéig tartott,338 

hasonlóan a jelenlegi felsőoktatási tanévi beosztáshoz. Ugyanakkor az egyete-

mek jog- és államtudományi karain az első félév már karácsony előtt véget 

ért.339 További kedvezménye volt az egyetemi joghallgatóknak a jogakadémiai 

joghallgatókkal szemben, hogy az egyetemeken vizsgát tenni csak a tandíjmen-

tes joghallgatóknak kellett.340 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1884. március 5-én kiadta a hazai 

egyetemeknél életbeléptetett új vizsgálati szabályzatnak a jogakadémiáknál és 

joglyceumoknál alkalmazhatósága tárgyában című, 4.914/1884. számú rende-

letét (a továbbiakban: 4.914/1884. VKM rendelet), amely módosította a 

12.917/1874. VKM rendeletben meghatározott tanulmányi követelményeket.341 

 
337  EOL Vegyes iratok 11. doboz, 1879. évi iratcsomó. 
338  Eötvös 1893, 466.o. 
339  Homicskó 2019, 35. o. 
340  Homicskó 2019, 35. o. 
341  Magyarországi Rendeletek Tára, Tizennyolczadik évfolyam, 1884, kiadja a M. Kir. Belügy-

minisztérium, Nágel Ottó bizománya, nyomatott a Pesti Könyvnyomda Részvénytársaságnál, 

Budapest, 1884 (a továbbiakban: MRT 1884), 661. o. 
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Az új vizsgaszabályzattal – a 143. számú 28.291/1883. VKM rendelettel – 

összhangban a tanulmányi követelményeket tartalmazó 4.914/1884. VKM ren-

delet kimondta, hogy Pénzügytant a második tanévben kell tanítani eggyel 

emelt, tehát heti négy órában, tekintettel arra, hogy az a második alapvizsga tár-

gyát képezi.342 A Jogbölcsészet óraszáma a második évfolyam első félévében 

ötről nyolcra emelkedett, azonban a második félévben már nem szerepelt a tan-

tárgyak között, ahol eddig szintén öt órával tanították.343 A Nemzetgazdaságtané 

pedig nyolcról ötre csökkent a második évfolyam első félévében. A Nemzetközi 

jog – tekintettel arra, hogy a 4.656/1875. VKM rendelet alapján a jogtudorsági 

szigorlat követelménytárgya volt – pedig főkollégiumi tárgy lett a második év-

folyam második félévben heti három órában.344 

A fenti módosításokra tekintettel a következő években az alábbi tantárgyi 

követelmények kerültek meghatározásra a hazai jogi felsőoktatási intézmények 

számára a 4.914/1884. VKM rendeletben a felekezeti fenntartású jogakadémi-

ákra is kiterjedő hatállyal.345 Ennek megfelelően az 1884–1885-ös tanév volt az 

első olyan tanév, amikor a jogszabályilag előírt tanulmányi rend és az Eperjesi 

Jogakadémia tanulmányi rendje mind a tantárgyak elnevezésében, mind pedig a 

heti óraszám tekintetében teljes egyezést mutatott.346 

 

 Első félév 
Heti  

óraszám 
Második félév 

Heti 

óra-

szám 

Első évfolyam 

Bevezetés a jog- és 

államtudományokba 
2 Európai jogtörténet 5 

Római jog 8 Római jog 8 

Magyar alkotmány- 

és jogtörténet 
7 – - 

Második  

évfolyam 

Jogbölcsészet 8 Pénzügytan 4 

Nemzetgazdaságtan 8 Magyar közjog 6 

Magyar magánjog 5 
Magyar magánjog 5 

Nemzetközi jog 3 

 
342  MRT 1884, 661. o. 
343  MRT 1884, 662. o. 
344  MRT 1884, 662. o. 
345  MRT 1884, 666. o. 
346  Az Eperjesi Kerületi Evang. Collegium Értesítője az 1884/5-ik isk. évről. Közli: Hörk József e. 

i. coll. igazgató, Kósch Á. Könyvnyomdája, Eperjes, 1885 (a továbbiakban: Kollégiumi Értesítő 

1885), 31–32. o. 
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 Első félév 
Heti  

óraszám 
Második félév 

Heti 

óra-

szám 

Állam- 

tudományi 

szaktanfolyam 

Alkotmány- és  

kormányzati poli-

tika 

5 
Magyar pénzügyi  

törvények 
5 

Magyar  

közigazgatási jog 
5 

Magyar állam  

statisztikája,  

tekintettel Ausztriára 

6 

Egyházjog 4 Egyházjog 4 

Jogtudományi 

szaktanfolyam 

Büntetőjog 5 Büntetőjog 5 

Peres és peren  

kívüli eljárás 
5 

Peres és peren kívüli 

eljárás 
5 

Osztrák magánjog 6 
Váltó- és  

kereskedelmi jog 
6 

 

Ebben a tanévben a kötelezően előírt főtárgyakon túl az Eperjesi Jogakadémián 

lehetősége, illetve ha a joghallgató heti minimum húsz óraszáma nem volt meg 

a főtárgyakból, akkor kötelezettsége is volt az alábbi speciálkollégiumok közül 

annyi hallgatása, amellyel eleget tett e jogszabályi kötelezettségének.347 

 

 Első félév 
Heti  

óraszám 
Második félév 

Heti 

óra-

szám 

Speciál- 

kollégium  

elnevezése 

Bölcsészettörténet 4 
Európai államok  

legújabb története 
4 

Észjogi irodalom- 

történet 
3 Művelődéstörténet 4 

Társadalmi tan 3 
Gyakorlati nemzet-

gazdaságtan 
3 

Statisztika elmélete 2 Bányajog 2 

Európai államok 

összehasonlító  

statisztikája 

2 

A jogbölcsészet  

sorsának rövid vázlata 

Kanttól napjainkig 

1 

Tengeri  

zsákmányjog 
2 

Egyháztörténet 2 

Törvényszéki orvostan 2 

 

A joghallgatók létszáma az új, négy évfolyamos rendszer bevezetését követően 

lassan emelkedni kezdett. Az 1884–1885-ös Kollégiumi Értesítő szerint az 

Eperjesi Jogakadémiának ebben a tanévben mindösszesen harminckilenc 

 
347  Kollégiumi Értesítő 1885, 31–32. o. 
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tanulója volt,348 amely az 1874 előtti adatokhoz képest még mindig nagyon ala-

csonynak volt mondható. Az Eperjesi Jogakadémia e tanévét nem is nyitották 

meg önálló megnyitó ünnepség keretében.349 

Az Eperjesi Jogakadé-

mián 1885. június 2-án 

személyügyi változás 

következett be, ugyanis 

ekkor bízták meg Szlá-

vik Mátyást (a fotón) – 

aki az Eperjesi Kollégi-

umban tanult teológiát 

1878 és 1881 között350 – 

mint nyilvános rendkí-

vüli tanárt a történelmi 

és bölcsészeti speciál-

kollégiumok tartásá-

val.351 Szlávik Mátyás 

Tillisch János halálát 

követően átvette az ál-

tala oktatott tárgyak előadását is 1886. március 29-től kezdve, tekintettel arra, 

hogy bölcsészettudori doktori oklevéllel is rendelkezett352, amelyet 1884 júniu-

sában szerzett meg a Hallei Egyetemen, ahol 1881-től volt hallgató. 

A németországi tanulmányai alatt a Hallei Egyetem mellett volt vendéghall-

gató a Lipcsei, a Göttingeni, a Jénai és a Berlini Egyetemen is.353 Szlávik Mátyás 

az Eperjesi Jogakadémia történetének kutatásában kulcsszerepet játszott az ok-

tatói tevékenységén kívüli munkája, hiszen 

1885-től kezdve húsz éven át ő vezette kézzel 

az Eperjesi Jogakadémia Kari ülési jegyző-

könyveit,354 amelyek ma az Evangélikus Orszá-

gos Levéltárban kutathatóak. Az 1895–1896-os 

 
348  Kollégiumi Értesítő 1885, 33. o. 
349  EOL Kari jegyzőkönyv 1879–1890, 1884. szeptember 7-ei ülés 2. pontja. 
350  Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XIII. kötet Steiner–Télfy, kiadja Hornyánszky 

Viktor, Budapest, 1909 (a továbbiakban: Szinnyei XIII.), 1013. o.; lásd még: Miskolci Jogász-

élet, a Tiszai Ev. Egyházkerület Miskolci Jogakadémiájának Hivatalos Lapja, felelős szer-

kesztő: Zsedényi Béla, XIII. évfolyam, 10. szám, Miskolc, 1937 (a továbbiakban: Miskolci 

Jogászélet 1937), 274. o. 
351  EOL Kari jegyzőkönyv 1879–1890, 1885. június 2-ai ülés 6. pontja. 
352  EOL Kari jegyzőkönyv 1879–1890, 1886. március 29-ei ülés 3. pontja. 
353  Miskolci Jogászélet 1937, 274. o. 
354  Miskolci Jogászélet 1937, 270. o. 
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tanévben nevezték ki nyilvános rendes egyetemi 

tanárnak az Eperjesi Jogakadémián.355  

További változást jelentett tanulmányi rendben, 

hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1885-

ben előírta kötelező jelleggel a 20.154/1885. VKM 

rendeletben a jogakadémiák számára, hogy egy 

tanévben egy féléven át heti kettő-három órában 

oktassák a Közegészségtant.356 Ennek érdekében a vallás- és közoktatásügyi mi-

niszter anyagi támogatást is nyújtott az Eperjesi Jogakadémia számára, ugyanis 

1885. október 27-én kelt leiratában elvállalta Lakner Árpádnak – Eperjes tiszti 

főorvosának – a Közegészségtan óra tartójának javadalmazását.357 

Az Eperjesi Jogakadémia újbóli felvirágzása Horváth Ödön nevéhez köt-

hető, akit 1886. június 12-én választottak meg az intézmény dékánjának,358 és 

az is maradt egészen 1903-as lemondásáig. Horváth Ödön részletes életrajzát 

külön alfejezetben ismertetem. Ebben az időszakban az Eperjesi Jogakadémia 

már teljes mértékben az állami jogakadémiák szervezeti és oktatási rendszerét 

követte.359 Erre az időszakra jellemző az az 1894. október 5-én és 9-én készült 

két statisztikai kimutatás, amely 1885 és 1895 között tartalmazza az Eperjesi 

Jogakadémiára beiratkozott joghallgatókat.360 Az egyik a felekezeti hovatarto-

zás, a másik pedig a származás szerinti tájegység alapján csoportosítja a jog-

hallgatókat (lásd a következő két oldalon). 

A jogakadémiák megszüntetésének kérdése az 1880-as években is folya-

matosan jelen volt, amely elképzelésnek újabb alapot adott a joghallgatói 

létszám drasztikus csökkenése vagy stagnálása ezekben a képzőintézmé-

nyekben. Ugyanakkor a korabeli jogászképzés működőképes fenntartásához 

a jogakadémiák megszüntetése esetén hat vagy nyolc jogi egyetemre lett 

volna szükség az akkor működő kettő helyett. Szemléletes az az 1886-os 

adat, amely szerint a hazai jogakadémiákon összesen 906, míg a Budapesti 

Egyetem Jog- és Államtudományi Karán 1563 joghallgató volt, amely szám 

az utóbbi intézmény esetében szinte teljes mértékben ellehetetlenítette az ok-

tatás hatékony működését.361 

 

 
355  Miskolci Jogászélet 1937, 269. o. 
356  Magyarországi Rendeletek Tára, Tizenkilenczedik folyam, 1885, kiadja a M. Kir. Belügymi-

nisztérium, Nágel Ottó bizománya, nyomatott a Pesti Könyvnyomda Részvénytársaságnál, 

Budapest, 1885, 1063. o. 
357  Horváth 1886. 18. o. 
358  EOL Kari jegyzőkönyv 1879–1890, 1886. június 12-ei ülés 11. pontja. 
359  Szelényi 1917, 162. o. 
360  EOL Általános iratok 1. doboz, 1894. évi iratcsomó. 
361  Horváth 1886, 22–23. o.; lásd még: Szlávik 1886, 840. o. 
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Nagy katasztrófa árnyékolta be az Eperjesi Kollégium történetét 1887. május 6-

án, amikor is Eperjesen hatalmas tűzvész pusztított, amelyben a kollégium épü-

lete is jelentős károkat szenvedett. A május 20-ai jogakadémiai kari értekezletet 

ezért Ferenczy Elek jogtanár házában tartották meg.362 Az Eperjesi Kollégium 

1887-es értesítője így számol be a történtekről: „Délelőtt 10 óra után kigyulladt 

Hortulányi J. háza az Árok-utcán s orkánszerű viharos szélben elkezd égni a vá-

ros. Az Árok-utcáról a Fő-utca hátsó, majd főépületeire s azokról a Fő-utca keleti 

(túlsó) oldalára, pár perc múlva innen a Magyar utcára, Új-utcára, a temető-

közre, a temetőre s fel a Felső-külváros szélére terjed a tűz. – Az utcákon földig 

láng, fekete fojtó füst. A Fő-utca legszélesebb helyén a kő-vízmedence körülálló 

gesztenyefák égnek le. Víz kevés. Embert, ki másnak segíthetne a katonaságon s 

diákságon kívül nem kapni. – A nagy tűzviharban meggyulladt az ev. templom 

teteje, ettől a Collégium fedele, s most tűztengerben állott a Collegium. A rette-

gés órái következtek. A coll. igazgató, Hörk József, bár maga is veszélyben ott-

hon, hol csak derék hittanhallgatóink mentették meg a nagy kártól s a coll taná-

rok: Szutorisz Frigyes, Klein János, Nősz Gusztáv, Mayer Endre és Húsz Ármin 

segítettek a Collegiumban lakó Hazslinszky Frigyesnek a Collegium őrzésében, 

mentésében és a collegiumi szolga fáradhatatlanul dolgozott. Mikor mindezek ki-

fáradtak, Hörk József s Rödler Ágost, katonaságot szerzett s éjfélig ellenőrizte a 

bajt. Éjféltől reggelig a derék Rödler. Ágost (coll. pártfogó) őrizte a Collegiumot. 

A tanárok közül három károsult tetemesebben a tűz által s valamennyi mentéssel 

volt elfoglalva. A borzasztó szerencsétlenségben, melynek több halottja és súlyos 

sebesültje volt, azon végtelen szerencsével bírt a Collegium, hogy tanuló ifjúsá-

gából egy sem veszett el, egy sem sérült meg veszélyesen.”363 

Az Eperjesi Kollégium épületét ugyan sikerült megmenteni a teljes pusztu-

lástól, azonban a tetőszerkezet és a vastartógerendák súlyosan megsérültek a 

tűzben.364 Erre tekintettel az előadásokat beszüntették, az 1886–1887-es tanévet 

pedig 1887. június 1-jén lezárták. Az intézkedéshez a vallás és közoktatásügyi 

miniszter is hozzájárult.365 A féléves vizsgákat azonban június 8. és 13. között 

megtartották.366 

A helyreállításhoz szükséges terveket Raisz Ede királyi főmérnök készítette, a 

szükséges összeget pedig adományok útján próbálták előteremteni.367 Az orszá-

gos gyűjtésnek hála összegyűlt a felújításhoz szükséges huszonnyolcezer forint, 

 
362  EOL Kari jegyzőkönyv 1879–1890, 1887. május 20-ei ülés 1. pontja. 
363  Az Eperjesi Kerületi Evang. Collegium Értesítője az 1886/87-ik iskolai évről. Közli: Hörk 

József coll. igazgató, Kósch Á. Könyvnyomdája, Eperjes, 1887, IX. o. 
364  Kollégiumi Értesítő 1887, IX. o. 
365  EOL Kari jegyzőkönyv 1879–1890, 1887. május 20-ei ülés 1. pontja és 1887. június 13-ai 

ülés 1. pontja; lásd még: Kollégiumi Értesítő 1887, IX. o. 
366  EOL Kari jegyzőkönyv 1879–1890, 1887. június 13-ai ülés 1. pontja. 
367  Kollégiumi Értesítő 1887, IX. o. 
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amelyet maga Jókai Mór (a fotón) vitt el Eperjesre 1888. június 2-án.368 Később 

ennek az összegnek köszönhetően tudták helyreállítani az épületet.  

Az 1874-es, az 1883-as és az 1884-es vallás- és közok-

tatásügyi rendeleteket követően a jogakadémiák tanul-

mányi rendjét a 28.300/1889. számú VKM rendelet ha-

tározta meg.369 A korábbiakhoz képest a Jogbölcsészet 

óraszáma hat órára, a Nemzetgazdaságtané pedig nyolc-

ról ötre csökkent.370 Nagyobb változást jelentett, hogy a 

Jogtudományi évfolyam lett a harmadik és az Államtu-

dományi pedig a negyedik évfolyam,371 valamint, hogy 

a nyolcadik félév csak azok számára volt kötelező, akik 

az önkéntes egy éves katonai szolgálatot nem teljesítet-

ték. Nekik a tételes jogi tárgyakból tartottak speciálkol-

légiumokat.372 Az új tanulmányi rendet az alábbi táblázat 

ismerteti. 

 

 Első félév 
Heti  

óraszám 
Második félév 

Heti  

óraszám 

Első évfolyam 

Bevezetés a jog- és 

államtudományokba 
2 Európai jogtörténet 5 

Római jog 8 Római jog 8 

Magyar alkotmány 

és jogtörténet 
7 – – 

Második  

évfolyam 

Jogbölcsészet 6 Pénzügytan 4 

Nemzetgazdaságtan 5 Magyar közjog 6 

Magyar magánjog 5 
Magyar magánjog 5 

Nemzetközi jog 3 

Jogtudományi 

évfolyam 

Büntetőjog 5 Büntetőjog 5 

Peres és peren  

kívüli eljárás  

(beleértve a  

telekkönyvi eljárást) 

5 
Peres és peren kívüli 

eljárás 
6 

Osztrák magánjog 6 Magyar állam  

statisztikája,  

tekintettel Ausztriára 

5 Kereskedelmi és 

váltójog 
6 

 
368  EOL Kari jegyzőkönyv 1879–1890, 1888. június 4-ei ülés 2. pontja; lásd még: Szlávik 

1926, 6. o. 
369  Magyarországi Rendeletek Tára, Huszonharmadik folyam, 1889, kiadja a Magyar Királyi 

Belügyminisztérium, Nágel Ottó bizománya, nyomatott a Pesti Könyvnyomda Részvénytár-

saságnál, Budapest, 1889 (a továbbiakban: MRT 1889), 2004. o. 
370  MRT 1889, 2005. o. 
371  MRT 1889, 2005. o. 
372  EOL Vegyes iratok 11. doboz, 1890. évi iratcsomó; lásd még: MRT 1889, 2005–2006. o. 
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 Első félév 
Heti  

óraszám 
Második félév 

Heti  

óraszám 

Állam- 

tudományi  

évfolyam 

Alkotmány és  

kormányzati  

politika  

5 

Nyolcadik félév Magyar közigazga-

tási jog 
5 

Egyházjog  7 

Magyar pénzügyi jog 5 

 

Az Eperjesi Jogakadémián a fenti rendeletben meghatározott tanrend szerint tör-

tént a jogi oktatás a következő eltérésekkel az 1889–1890-es tanévben. Az első 

félévben a Jogbölcsészet tantárgyat továbbra is heti nyolc órában tartották meg, 

a jogtudományi évfolyamon a Kereskedelmi és váltójog, az államtudományi év-

folyamon pedig a Magyar pénzügyi jog nem szerepelt.373 

Ugyanakkor a jogtudományi évfolyamon a második félévben a „Magyar ál-

lam statisztikája, tekintettel Ausztriára” tantárgy helyett a Büntetőjog szerepelt 

szintén heti öt órában.374 Érdekesség, hogy nyolcadik félévben – az államtudo-

mányi évfolyam második félévében – az Eperjesi Jogakadémia három kötelező 

tantárgyat is meghatározott, úgymint a Magyar állam statisztikáját heti hat, a 

Magyar pénzügyi ismeretet heti öt és az Egyházjogot heti négy órában.375 

Az 1889–1890-es tanévben az Eperjesi Jogakadémia és a teológiai akadémia 

hallgatói megalapították az Eperjesi Akadémiai Egyesületet (a továbbiakban: 

Egyesület), „amely a két testvérintézet ifjúságának közös és vállvetett működé-

sével úgy a tudományok, mint a művészetek ápolása által a művelődés sikere-

sebb előmozdítása” 376 érdekében létesült. Az Egyesület az alakuló ülését 1889. 

november 3-án tartotta, ahol Horváth Ödönt választották meg elnöknek, a többi 

tisztségviselő pedig a hallgatók közül került ki.377 Az Egyesület működéséhez 

szükséges tárgyi eszközöket adományokból, illetve a támogatásra 1889. decem-

ber 18-án rendezett „tánczvigalom” bevételéből szerezték be.378 

Az Egyesületnek az alapszabály szerint három munkaosztálya volt, úgymint 

az olvasó-, az irodalmi, illetve a dal- és zenekör. A dal- és zenekör gondoskodott 

az Eperjesi Kollégiumban tartott ünnepségeken, rendezvényeken a műsorokról, 

az irodalmi kör pedig a tudományos diákköri konferenciák elődjének tekinthető, 

 
373  EOL Vegyes iratok 11. doboz, 1890. évi iratcsomó; lásd még: Az Eperjesi Ág. Hitv. Ev. Kerületi 

Collegium Értesítője az 1889–90. iskolai évről. Nyomatott Kósch Árpád Könyvnyomdájában, 

Eperjesen, 1890 (a továbbiakban: Kollégiumi Értesítő 1890), 24. o. 
374  EOL Vegyes iratok 11. doboz, 1890. évi iratcsomó; lásd még: Kollégiumi Értesítő 1890, 25. o. 
375  EOL Vegyes iratok 11. doboz, 1890. évi iratcsomó; lásd még: Kollégiumi Értesítő 1890, 25. o. 
376  Kollégiumi Értesítő 1890, 29. o. 
377  Kollégiumi Értesítő 1890, 30. o. 
378  Kollégiumi Értesítő 1890, 30. o. 
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ugyanis a hallgatók meghatározott témákban írhattak pályamunkákat. Ezeket az 

oktatók értékelték, és ha megfelelő színvonalúaknak találták őket, akkor szerző-

iket pénzjutalomban részesítették.379 Az 1889–1890-es tanévben volt az Eper-

jesi Jogakadémia jogtudományi tanfolyamának joghallgatója Magyar István 

is,380 aki később a Kecskeméti Jogakadémia oktatója, 1930 és 1934 között pedig 

koronaügyész volt.381 

Az Egyesületet 1892. október 14-én az Eperjesi Jogászkör váltotta fel, 

amelynek tagjai – nevéből adódóan – teológiai hallgatók már nem lehettek, 

ugyanakkor „a két akadémia ifjúsága biztosította egymást kölcsönös barátsá-

gáról, valamint arról, hogy a hazafias ünnepélyeket közösen tartják ezentúl 

is”.382 Az Eperjesi Jogászkörnek továbbra is három alosztálya volt, csak átcso-

portosították az Egyesület felosztását. Ezt kö-

vetően irodalmi osztály, dalkör és zenekör mű-

ködött az Eperjesi Jogászkörön belül.383 Céljai 

alapvetően nem változtak, továbbra is a műve-

lődés, a joghallgatók baráti közösségének erő-

sítése és a közös érdekű ügyek előmozdítása 

volt.384 A Jogászkör szervezetei a közgyűlés, a 

választmányi gyűlés és a tisztségviselők vol-

tak.385 A közgyűlés volt a közösség legfonto-

sabb döntéshozó szerve, például ez választotta 

a tisztségviselőket is, vagy módosíthatta az 

alapszabályt.386 A választmány intézte a Jogászkör gazdasági ügyeit, beszerezte 

a folyóiratokat és könyveket, valamint elbírálta a panaszokat.387 Tisztségviselői: 

elnök, alelnök, háznagy, jegyző, aljegyző, pénztáros, ellenőr, könyvtáros, napi 

 
379  Kollégiumi Értesítő 1890, 30. o. 
380  Kollégiumi Értesítő 1890, 27. o. 
381  Stipta István: A Jogakadémia tanári karának tudományos munkássága. In: A Kecskeméti Re-

formátus Jogakadémia története 1875–1949. Homicskó Árpád Olivér – Nánási László – 

Stipta István – Törő Csaba Attila, kiadja a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és 

Jogtudományi Kara, felelős kiadó: Miskolczi Bodnár Péter dékán, Patrocinium Kiadó, Buda-

pest, 2019, 221. o. 
382  Az Eperjesi Ág. Hitv. Ev. Kerületi Collegium Értesítője az 1892–93. iskolai évről. Kósch Ár-

pád Könyvnyomtató-intézetéből, Eperjesen, 1893 (a továbbiakban: Kollégiumi Értesítő 

1893), 53. o. 
383  Evangélikus Országos Levéltár: A Tiszai Egyházkerület Jogakadémiája, Kari ülési jegyző-

könyvek II. (Eperjes), 1891. június 30. – 1900. június 11. (a továbbiakban: EOL Kari jegyző-

könyv 1891–1900), 72. o. 
384  EOL Kari jegyzőkönyv 1891–1900, 72. o. 
385  EOL Kari jegyzőkönyv 1891–1900, 73. o. 
386  EOL Kari jegyzőkönyv 1891–1900, 73. o. 
387  EOL Kari jegyzőkönyv 1891–1900, 73. o. 
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biztosok voltak.388 A Jogászkör tagjai 1892 szeptemberében díszgyűlést tartot-

tak Kossuth Lajos, egykori kollégiumi diák kilencvenedik születésnapja alkal-

mából, valamint üdvözlő táviratot küldtek neki.389 

A közösségi és társas érintkezésen túl a diákoknak azonban komoly köte-

lezettségei is voltak az Eperjesi Jogakadémián. Ennek megfelelően a joghall-

gatók tanulmányi előmenetelének minősítése nemcsak ma bír kiemelt jelentő-

séggel – például Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Kiválósági és Tanulmá-

nyi Jogászösztöndíj –, hanem már a 19. század végén is fontos volt, hogy a 

joghallgatók milyen eredménnyel teszik le a vizsgáikat. Ezt támasztja alá az 

Eperjesi Jogakadémia dékánjának, Horváth Ödönnek 1890. március 24-én, 

Eperjesen kelt levele: 

„Hivatalosan közlöm a jogakadémiai ifjúsággal a Nagyméltóságú Vallás- és 

Közoktatásügyi Magyar Királyi Minisztériumnak 1889. október 3-án, 41.398 

számú rendeletében foglalt amaz intézkedését, hogy – azon célból, miszerint az 

ilyenekre a hivatali alkalmazásoknál különös figyelem fordíttassék – azon hall-

gatók kik jogi tanulmányaikat kitűnő sikerrel fejezték be és a tantestület tagjai 

előtt mint jó magaviseletű, szorgalmas komoly törekvésű ifjak ismeretesek, e 

tanévtől kezdve a Nagyméltóságú Magyar Királyi Igazságügy Minisztériumhoz 

is fel fognak terjeszteni.”390 

A jogi felsőoktatás átalakításával kapcsolatban 1891-ben felvetődött annak a 

lehetősége, hogy a jogtudori szigorlat meglétének követelményét kiterjesszék a 

bírói pályára készülők számára is, amely végzetes következményekkel járt 

volna a jogakadémiákra nézve.391 Az egyeztetéseknek köszönhetően azonban a 

Magyar Királyi Igazságügyi Minisztérium ígéretet tett arra, hogy ezt nem veze-

tik be, és az ügyvédi pályára készülőknek sem lesz előírva követelményként. 

Ennek érdekében a vallás- és közoktatásügyi miniszter összehívott egy egyez-

tetést 1891 decemberében, amelyen az a megállapodás született, hogy a jogtu-

dori fokozat helyett egy újonnan szervezett jogi államvizsgát iktatnak a tan-

rendbe.392 Ezt követően azoknak a jogakadémiáknak volt lehetőségük ilyen 

államvizsga-bizottságokat szervezniük, amelyek rendelkeztek kellő számú ma-

gántanári képesítéssel rendelkező jogtanárral és ezek a személyek az előírt tan-

tárgyakat megfelelő óraszámban tanították is.393 

Sajnos azonban ez a kedvező helyzet nem maradt meg hosszú távon, ugyanis 

1912-ben ezt a követelményt a bírákra is kiterjesztette az 1912. évi VII. törvény-

cikk 1. §-a, amely kimondta, hogy „a gyakorlati bírói vizsgálatra bocsátáshoz 

 
388  EOL Kari jegyzőkönyv 1891–1900, 73–75. o. 
389  Kollégiumi Értesítő 1893, 53. o. 
390  EOL Vegyes iratok 11. doboz, 1890. iratcsomó. 
391  Evangélikus Egyház és Iskola 1892, 46. o.; lásd még: Homicskó 2019, 37. o. 
392  Evangélikus Egyház és Iskola 1892, 46. o. 
393  Evangélikus Egyház és Iskola 1892, 46. o. 
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a jogtudori oklevél megszerzése és ez után eltöltött három évi joggyakorlat szük-

séges”.394 Így ezt követően a jogakadémiák csak a közigazgatás számára meg-

felelő végzettséget adhattak, amely intézmények csak jogtudományi vagy/és ál-

lamtudományi államvizsgával zárhatták a jogi felsőoktatásukat. 

1892. november 17-én a vallás és közoktatásügyi miniszter helyett Berze-

viczy Albert államtitkár – egykori jogtanár az Eperjesi Jogakadémián – kiadta a 

21.442/1892. számú vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendeletet, amely alap-

ján a Magyar alkotmány- és jogtörténet tantárgyat annak fontosságára való te-

kintettel egyenlő mértékben kellett tanítani az Európai jogtörténettel.395 A ko-

rábbi, 12.917/1874. VKM rendeletben foglaltak újabb jogszabályi megerősítése 

volt ez az intézkedés, ugyanis már akkor is bevezetésre került a Magyar alkot-

mány és jogtörténet kötelező oktatása.  

Az Eperjesi Jogakadémia hamvaiból újraéledő főnixmadárként ismét elérte az 

1874-es joghallgatói létszámot az 1894–1895-ös tanév so-

rán, ugyanis ekkor 125 beiratkozott tanulója volt az intéz-

ménynek.396 Ez igazolja a Pártfogóság, az Eperjesi Kollé-

gium és minden tanár áldozatos munkáját az elmúlt két 

évtized során. Ekkor élte fénykorát a joghallgatók társa-

dalmi, kulturális eseményeinek megrendezése is. Vitaes-

télyek, matinék, ünnepségek, jogászhangversenyek, jo-

gászbálok, csak egy-egy példa azon rendezvények közül, 

amelyeket minden évben megtartottak a joghallgatók és a tanárok.397 

1896. október 2-án alakult meg az Eperjesi Jogakadémián az Eperjesi Jo-

gász-vívóegylet (a továbbiakban: Jogász-vívóegylet) negyvenegy alapító tag-

gal.398 Az alapítás főleg Meliórisz Bélának – aki később fiatalon elhunyt jog-

akadémiai tanár lett –, Mosánszky Istvánnak és Dienes Gyulának köszönhető, 

akik összegyűjtötték a Jogász-vívóegylet működéséhez szükséges forrásokat.399 

A Jogász-vívóegylet célja „a testi ügyesség és erő vívás által való elsajátí-

tása”400 volt. A vívóórákat a Berger-kávéház egyik termében tartotta Kónyai 

Kyss Albert kassai vívómester heti két alkalommal, alkalmanként két órában, 

 
394  Trócsányi 1982, 370. o. 
395  Magyarországi Rendeletek Tára, Huszonhatodik folyam, 1892, Kiadja a Magyar Királyi Bel-

ügyminisztérium, Nágel Ottó bizománya, Nyomatott a Pesti Könyvnyomda Részvénytársa-

ságnál, Budapest, 1892, 3473. o.; lásd még: Törő 2019, 84. o. 
396  Kollégiumi Értesítő 1895, 59. o. 
397  Kollégiumi Értesítő 1895, 62–63. o. 
398  A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerületi Collegium Értesítője az 1896–97. iskolai évről. Közli: 

Szlávik Mátyás a Collegium e. i. igazgatója, Kósch Árpád Könyvnyomtató-intézetéből, Eper-

jesen, 1897 (a továbbiakban: Kollégiumi Értesítő 1897), 75. o. 
399  Kollégiumi Értesítő 1897, 75. o. 
400  Kollégiumi Értesítő 1897, 75. o. 
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de a terem a tagoknak mindennap 13 és 21 óra között nyitva volt.401 A Jogász-

vívóegyletnek volt külön jelvénye is, amely egy pajzsalakban készített ércmelltű 

volt annak címerével és kettő, keresztbetett karddal.402 A Jogász-vívóegylet ren-

delkezett tizennégy vívókarddal, négy vítőr-álarccal, négy fejvéddel, hat kar-

véddel és nyolc vívókesztyűvel.403 

1897. szeptember 1-jén vonult nyugdíjba Glósz Károly, aki 1861 óta tanított 

az Eperjesi Jogakadémián a Magyar alkotmány és jogtörténetet, a Pénzügytan, 

és a Politikát.404 Helyére vették fel Mikler Károlyt405 mint a Magyar alkotmány 

és jogtörténet tantárgy oktatóját, a Pénzügytan tárgyat ezt követően az Eperjesi 

Jogakadémián 1891. augusztus 15-e óta tanító Sarudy Vilmos,406 a Politikát pe-

dig Horváth Ödön oktatta.407 

A joghallgatói létszám folyamatosan emelkedett a következő években, az 

1897–1898-as tanévben már 182 diákja volt az Eperjesi Jogakadémiának.408 

Ez a drasztikus létszámbővülés a tanári kar növelését is indokolttá tette, ezért 

ettől a tanévtől kezdve már tizennégy tanár oktatott az intézményben három 

újabb tanár – Mikler Károly, Máriássy Béla, Körtvélyessy Dezső409 – kineve-

zése által. Az alábbi táblázat foglalja össze az Eperjesi Jogakadémián ekkor ok-

tató tanárainak nevét, tudományos fokozatát, az oktatói tevékenységen kívüli 

egyéb munkáját, valamint az általuk oktatott tantárgyakat.410 

 

Név 
Tudományos  

fokozat 
Egyéb tevékenység Oktatott tantárgy 

Dr. Horváth Ödön 
a jogtudományok 

tudora 

dékán, köz- és váltó-

ügyvéd, Eperjes  

szabad királyi város 

képviselő- 

testületének tagja 

Magyar közjog, Jog-

bölcselet, Politika és 

Tételes Európai 

Nemzetközi Jog 

 
401  Kollégiumi Értesítő 1897, 75. o. 
402  Kollégiumi Értesítő 1897, 75. o. 
403  Kollégiumi Értesítő 1897, 75. o. 
404  EOL Kari jegyzőkönyv 1891–1900, 231. o. 
405  EOL Vegyes iratok 11. doboz, 1897. évi iratcsomó; lásd még: EOL Kari jegyzőkönyv 1891–

1900, 232–233. o.; Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, Negyvenedik évfolyam, 28. szám, Bu-

dapest, 1897. július 11., 445. o.; Szinnyei 1902, 1318. o.; Boleratzky Lóránd: Negyven éve 

halt meg Mikler Károly egyházjogász professzor 1872–1955. In: Evangélikus Naptár 1995. 

Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya, Egyetemi Nyomda, Budapest, 

1994 (a továbbiakban: Boleratzky 1994), 70. o. 
406  EOL Kari jegyzőkönyv 1900–1910, 107. o. 
407  EOL Kari jegyzőkönyv 1891–1900, 231. o. 
408  A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerületi Collegium Értesítője az 1897–98. iskolai évről. Közli: 

Szlávik Mátyás a Collegium e. i. igazgatója, Kósch Árpád Könyvnyomtató-intézetéből, Eper-

jesen, 1898 (a továbbiakban: Kollégiumi Értesítő 1898), 48. o. 
409  Kollégiumi Értesítő 1898, 21. o. 
410  Kollégiumi Értesítő 1898, 39–40. o. 
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Név 
Tudományos  

fokozat 
Egyéb tevékenység Oktatott tantárgy 

Dr. Breyer Adolf 
az orvostudományok 

tudora 

nyugalmazott  

tiszteletbeli  

vármegyei főorvos 

Törvényszéki  

orvostan 

Dr. Horovitz Imre 

az orvostudományok 

tudora, okleveles 

törvényszéki orvos 

– Közegészségtan 

Dr. Horovitz Simon 
a jogtudományok  

tudora 

köz- és váltó- 

ügyvéd 

Római jog,  

Büntetőjog 

Dr. Körtvélyessy 

Dezső 

a jogtudományok  

tudora 

köz- és váltó- 

ügyvéd, királyi 

 törvényszéki albíró 

Magyar magánjog 

Dr. Lakner Árpád 
az orvostudományok 

tudora 

Eperjes szabad  

királyi város tiszti 

főorvosa 

Közegészségtan 

Dr. Máriássy Béla 
a jogtudományok  

tudora 

Sáros vármegye  

aljegyzője és 

törvényhatósági  

bizottságának tagja 

Magyar  

közigazgatási jog 

Dr. Meliórisz Béla 
az államtudományok 

tudora 
– 

Jogtörténet és  

Magyar közjog köré-

ből vett speciálkollé-

gium 

Dr. Mikler Károly 
az államtudományok 

tudora 
– 

Jogtörténet, Egyház-

jog, Magyar Pénz-

ügyi jog és Statisztika 

Dr. Pelech E. János 
az orvostudományok 

tudora 
kincstári orvos 

Törvényszéki  

elmekórtan 

Dr. Sarudy Vilmos 
a jogtudományok  

tudora 

köz- és váltó- 

ügyvéd 

Nemzetgazdaság- és 

pénzügytan, Magyar 

közigazgatási jog,  

valamint Váltó- és 

kereskedelmi jog 

Schulek Gusztáv – 
köz- és váltó- 

ügyvéd 

Magyar magánjog, 

Osztrák polgári  

magánjog, Peres és 

peren kívüli eljárás és 

Bányajog 

Dr. Szlávik Mátyás bölcsészettudor 

teológiai akadémiai 

rendes tanár, az 

Eperjesi Kollégium 

igazgatója 

Történeti és  

bölcsészeti  

speciálkollégium 

Dr. Sztehlo János 
a jogtudományok  

tudora 

köz- és váltó- 

ügyvéd, Eperjesi 

Ügyvédi Kamara 

 titkára  

Tételes jogi 

speciálkollégiumok 
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A fentiekből kiderül, hogy az Eperjesi Jogakadémián a joghallgatóknak számos 

kikapcsolódási lehetőségük volt. Ezt szélesítette tovább a 1897. október 14-én 

megalakult Magyar Turista Egyesület Eperjesi Jogász Osztálya, amely harminc-

hat taggal kezdte meg működését. Az Osztály első elnöke Flórián Károly, ké-

sőbbi jogakadémiai tanár lett.411 Ez a szervezet bonyolította le a kirándulásokat, 

túrákat, amelyeken a joghallgatók részt vettek. 

 

3.3. A korszak híres jogtanárai 
 

3.3.1. Schulek Gusztáv 

 

Schulek Gusztáv 1820. április 24-én412 – más forrás szerint április 21-én413 – 

született Kükemezőn, édesapja Schulek András, kükemezei lelkész és Sáros, 

Zemplén, Abaúj vármegyék főesperese volt. Az elemi iskolás tanulmányait 

1824 és 1829 között Bánó Miklóssal – volt országgyűlési képviselő – együtt a 

Bánó családnál végezte nevelői oktatás alatt.414 

A grammatikai – gimnáziumi első és második – osztályt a következő két tan-

évben a Bártfai Evangélikus Algimnáziumban végezte, majd az 1831-es kolera-

lázadás miatt egy tanévet ismét Bánó Miklóssal töltött otthoni nevelő felvigyá-

zása mellett.415 1833 és 1838 között az Eperjesi Kollégiumban volt diák, ahol 

tanította Krayzell András, Vandrák András és Csupka András jogtanár is.416 

A jogi gyakorlat első részét Eperjesen Hellner Sámuel ügyvédnél, majd a má-

sodik részét Pesten a Királyi Curia Királyi tábláján töltötte.417 A közügyvédi vizs-

gát 1841. június 18-án, a váltóügyvédi vizsgát pedig ugyanezen év október 25-én 

tette le.418 1841 novemberében Eperjesen telepedett le, ahol kezdetben csak vál-

tóügyvédként, majd 1844. november 12-től váltójegyzőként is dolgozott.419 

Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc idején nemzetőr volt, és har-

colt többek között az 1848. december 11-ei kassai és az 1849. január 22-ei tarcali 

csatában is. Az orosz csapatok 1849. június 21-ei eperjesi bevonulása után mene-

külnie kellett Pesten át egészen Világosig, majd Nyíregyházán és Pesten bujkált 

1850 augusztusáig.420 Ekkor a Kassai Császári és Királyi Haditörvényszék előtt 

 
411  Kollégiumi Értesítő 1898, 58. o. 
412  EOL Vegyes iratok 11. doboz, 1896. évi iratcsomó. 
413  Kollégiumi Értesítő 1906, 13. o. 
414  Kollégiumi Értesítő 1906, 13. o. 
415  Kollégiumi Értesítő 1906, 13. o. 
416  Kollégiumi Értesítő 1906, 13. o. 
417  Kollégiumi Értesítő 1906, 13. o. 
418  EOL Vegyes iratok 11. doboz, 1896. évi iratcsomó; lásd még: Kollégiumi Értesítő 1906, 14. o. 
419  Kollégiumi Értesítő 1906, 14. o. 
420  Kollégiumi Értesítő 1906, 14. o. 
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jelentkezett, amely felmentette őt, és 1850. szeptember 4-től kezdve ismét ügy-

véd volt Eperjesen.421 

Csupka András híres jogtanár 1851. július 9-én bekövetkezett halála után vá-

lasztották meg az Eperjesi Kollégiumban formailag újonnan megalakult Eperjesi 

Jogakadémiára tanárnak 300 forint fizetéssel.422 Kinevezése csupán egy tanévig 

tartott, ugyanis 1852. június 20-án – más forrás szerint 28-án423 – rendeleti úton 

eltiltották a tanítástól, sőt az 1852. július 24-ei császári nyílt parancs alapján az 

ügyvédi tevékenységet sem gyakorolhatta 1853. január 1-jétől.424 1854-ben sike-

rült letennie az osztrák törvényekből és rendeletekből álló tizenkilenc vizsgát ki-

tűnő eredménnyel, így ekkortól ismét folytathatta az ügyvédi tevékenységet.425 

Az Eperjesi Jogakadémia újbóli megnyitásakor, az 1861–1862-es tanévtől 

kezdődően a magyar és osztrák büntető-, valamint váltó- és kereskedelmi jogot 

oktatta díjazás nélkül.426 Nem sokáig volt azonban jogtanár, ugyanis 1862. jú-

nius 29-én lemondott.427 1863. szeptember 24-én lett a bírói államvizsgálati-bi-

zottság kültagja, majd a bírói államvizsga bizottság elnökének nevezte ki Pauler 

Tivadar, akkori vallás- és közoktatásügyi miniszter 1872. június 23-án.428 Ezt a 

tisztséget a bírói államvizsgák 1874-es megszüntetéséig betöltötte. 1864. július 

16-án harmadszor lett az Eperjesi Jogakadémia tanára.429 

1868-ban lemond jogtanári állásáról és ismét ügyvéd,430 illetve váltójegyző, 

1869-től pedig a Sáros vármegyei Ügyvédi Egylet előadója volt.431 Az Egylet 

elnöki tisztségét is betöltötte 1872-től 1875-ig, amikor is kamarává alakult.432 

Az újjászervezett Eperjesi Jogakadémiára negyedszer nevezték ki jogtanár-

nak az 1878–1879-es tanévben a Dessweffy Arisztid tanszékre.433 Ezt követően 

magyar és osztrák polgári jogot, polgári peres és nem peres eljárást, illetve a 

bányajogot oktatott.434 Az 1880–1881-es és az 1883–1884-es tanévben az Eperjesi 

 
421  Kollégiumi Értesítő 1906, 14–15. o. 
422  EOL Vegyes iratok 11. doboz, 1890. évi iratcsomó; lásd még: Hörk 1896, 191. o.; Kollégiumi 

Értesítő 1906, 15. o.; Szelényi 1917, 162. o. 
423  Hörk 1896, 192. o. 
424  Kollégiumi Értesítő 1906, 15. o. 
425  Kollégiumi Értesítő 1906, 15. o. 
426  EOL Vegyes iratok 11. doboz, 1890. évi iratcsomó; lásd még: Kollégiumi Értesítő 1906, 15. és 16. o. 
427  Hörk 1896, 214. o. 
428  Hörk 1896, 240. o.; lásd még: Kollégiumi Értesítő 1906, 15. o. 
429  Vasárnapi Újság, Tizenegyedik évfolyam, 39-ik szám, Pest, 1864. szeptember 25., 408. o.; 

lásd még: Hörk 1896, 220. o.; Kollégiumi Értesítő 1906, 16. o. 
430  EOL Vegyes iratok 11. doboz, 1890. évi iratcsomó; lásd még: Pesti Napló, 19. évi folyam, 

5490. szám, Pest, 1868. augusztus 13., Melléklet, 1. o.; Hörk 1896, 229. o. 
431  Kollégiumi Értesítő 1906, 16. o. 
432  Kollégiumi Értesítő 1906, 16. o. 
433  Hörk 1896, 257. o. 
434  Kollégiumi Értesítő 1906, 17. o.; lásd még: Szelényi 1917, 162. o. 
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Jogakadémia dékánja volt.435 A kisebb megszakításokat tartalmazó ötvenéves ta-

nári pályafutása után 1901. szeptember 1-jén nyugdíjba vonult.436 

Schulek Gusztáv életének nyolcvanötödik évében hunyt el 1905. december 

17-én,437 Eperjesen helyezték örök nyugalomra december 19-én.438 

 

3.3.2. Horváth Ödön 

 

Horváth Ödön (a fotón) Huszton született 1862. március 

19-én.439 A középiskolai tanulmányait a Máramarosszigeti 

Evangélikus Református Líceumban végezte, majd 1879-

ben joghallgató lett az Eperjesi Jogakadémián, ahol nagy 

hatással volt rá Vandrák András és Berzeviczy Albert.440 

A jog- és államtudományi államvizsgákat 1883. június 

29-én rakta le, majd 1883. szeptember 1-jétől volt segéd-

tanár az Eperjesi Jogakadémián, ahol jogbölcseletet és 

tételes nemzetközi jogot oktatott.441 1884. október 11-én 

avatták a jog- és államtudományok doktorává a kolozs-

vári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyete-

men.442 Vandrák András nyugdíjazása és nem sokkal 

 
435  Az Eperjesi Ev. Ker. Collegium Értesítője az 1880/81. isk. évről. Közli az Igazgató, nyomatott 

az Eperjesi Bankegylet Könyvnyomdájában, Eperjes, 1881, 36. o.; lásd még: Kollégiumi Ér-

tesítő 1884, 19. o. 
436  EOL Általános iratok 1. doboz, 1897–1898. évi iratcsomó; lásd még: Evangélikus Országos 

Levéltár: A Tiszai Egyházkerület Jogakadémiája, Az igazgatóválasztmány gyűléseinek jegy-

zőkönyveiből kivonatok és teljes jegyzőkönyvei 1900–1919 (a továbbiakban: EOL igazgatóvá-

lasztmányi jegyzőkönyv), 1901. június 29-ei ülés 7. pontja; lásd még: EOL Kari jegyzőkönyv 

1900–1910, 28. o.; A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Eperjesi Collegiumának Értesítője 

az 1901–1902. iskolai évről. Közli: Szlávik Mátyás a Collegium e. i. igazgatója, Kósch Árpád 

Könyvnyomtató-intézetéből, Eperjesen, 1902 (a továbbiakban: Kollégiumi Értesítő 1902), 3. 

o.; Magyarország, VIII. évfolyam, 161. szám, Budapest, 1901. július 9., 5. o. 
437  Budapesti Hírlap, XXV. évfolyam, 353. szám, Budapest, 1905. december 22., 9. o.; lásd még: 

Kollégiumi Értesítő 1906, 13. o. 
438  Kollégiumi Értesítő 1906, 17. o. 
439  EOL Vegyes iratok 11. doboz, 1896. évi iratcsomó; lásd még: Szinnyei József: Magyar írók 

élete és munkái. IV. kötet Gyalai–Hyrtl, kiadja Hornyánszky Viktor Könyvkiadó Hivatala, 

Budapest, 1896 (a továbbiakban: Szinnyei IV.), 1289. o.; Hörk 1896, 379. o.; Ország-világ, 

XX. évfolyam, 43. szám, Budapest, 1899. október 22. (a továbbiakban: Ország-világ 1899), 

684. o.; MÉL I., 750. o. 
440  Szinnyei IV., 1289. o.; lásd még: Ország-világ 1899, 684. o. 
441  EOL Vegyes iratok 11. doboz, 1896. évi iratcsomó; lásd még: Hörk 1896, 271. o; Szinnyei IV., 

1289. o.; Ország-világ 1899, 684. o.; MÉL I., 750. o.; Budapesti Hírlap, XXXIX. évfolyam, 120. 

szám, Budapest, 1919. november 22. (a továbbiakban: Budapesti Hírlap 1919), 6. o. 
442  EOL Vegyes iratok 11. doboz, 1896. évi iratcsomó; lásd még: Hörk 1896, 379. o.; Szinnyei 

IV., 1289. o. 
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később bekövetkezett halála után nyilvános rendes jogtanárnak választották 

meg a magyar közjog, jogbölcselet, és nemzetközi jog tanszékre az Eperjesi 

Jogakadémián 1884. július 6-án.443 

Tanári állása mellett 1884-től a Sáros vármegyei 

Jótékony Nőegylet titkára, valamint az Eperjesi 

Széchenyi Kör színészeti-, zene- és képzőművé-

szeti szakválasztmányainak elnöke volt.444 „Hor-

váth Ödön a Kollégium jogakadémiájának dékánja 

a Kör titkára, majd elnöke, európai s mégis magyar 

műveltségével, rokonszenves egyéniségével, bámulatos szervező készségével, fő-

képpen pedig becsületes nyíltságával valóra váltotta Sáros életében a nagy ma-

gyar reformátor célkitűzéseit. A társadalom legjobbjai, még ellentétes rétegei is 

mellé sorakoztak. A lehetetlen lehetővé vált: az Eperjesi Széchenyi Kör Sáros 

legnépszerűbb intézménye lett.”445 

1885-től az Eperjesi Jogakadémia jegyzője, majd mindösszesen huszonnégy 

éves volt, amikor megválasztották az Eperjesi Jogakadémia dékánjának 1886-

ban.446 Dékánsága alatt a joghall-

gatók száma 1899-re huszonötről 

százkilencvenre nőtt.447 Gömöry 

János az alábbiakat írja az Eper-

jesi Jogakadémia ezen időszaká-

ról: „Horváth Ödönék megcsinál-

ják a csodát: az annyi különböző 

kotériából, árnyalatból álló társa-

dalmat összehozzák és összetart-

ják hosszú éveken keresztül.”448 

1889. június 17-én a Budapesti 

Magyar Királyi Ítélőtábla bizott-

sága előtt szerzett ügyvédi okle-

velet.449 A gyakorló jogászi vizs-

gák megszerzése mellett a tudo-

mányos kutatásban is haladt előre, 

 
443  EOL Kari jegyzőkönyv 1879–1890, 1884. augusztus 24-ei ülés 2. pontja; lásd még: Hörk 

1896, 275. o; Szinnyei IV., 1289. o. 
444  Szinnyei IV., 1290. o.; lásd még: Ország-világ 1899, 684. o.; Gömöry 1964, 97. o. 
445  Gömöry 1994, 83. o. 
446  Hörk 1896, 379. o.; lásd még: Szinnyei IV., 1289. o. 
447  Ország-világ 1899, 684. o. 
448  Gömöry 1938, 184. o. 
449  EOL Vegyes iratok 11. doboz, 1896. évi iratcsomó; lásd még: Szinnyei IV., 1289. o.; Ország-

világ 1899, 684. o. 



– 87 – 

ennek köszönhetően 1895. február 7-én450 – más források szerint január 1-jén – 

a kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetemen szerzett ma-

gyar közjogból magántanári fokozatot.451 1899. augusztus 11-én Ferenc József 

„a tanügy és közművelődés terén szerzett érdemei” elismeréséül királyi taná-

csosi címmel tüntette ki.452  

Tizenhét éven át tartó fáradhatatlan munka után 

1903. július 20-án lemondott a dékáni tisztségről – 

amelyben Mikler Károly követte – az Eperjesi Jog-

akadémián és ezt követően Budapesten a Magyar Ki-

rályi Közigazgatási Bíróságon volt közigazgatási íté-

lőbíró453 egészen 1916-ban történt nyugdíjazásáig.454  

Az Eperjesi Jogakadémia 1903. július 20-án tartott 

kari ülése határozatilag kimondta, hogy „a távozó 

dékán életnagyságú mellképét elkészítteti és a dé-

káni hivatalban kifüggeszteti, jelképül annak, hogy 

az ő munkálkodásának szelleme legyen irányítónk a 

jövőben is”.455 

Horváth Ödön 1919. november 20-án hunyt el életének ötvenhetedik évé-

ben Budapesten.456 A Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra 1919. 

november 22-én.457 

Tudományos munkássága főleg a jogi oktatás történetére és fejlesztési lehe-

tőségeire terjedt ki. Jelentősebb munkái: Az eperjesi ág. ev. collégiumi jogaka-

démia múltja s jelene (Kassa, 1886); A párviadal (Eperjes, 1887); Dolgozatok a 

jogi oktatásügy köréből (Budapest, 1891); A vallásszabadság kérdéséről (Eper-

jes, 1894); Újabb dolgozatok a jogi oktatásügy köréből (Eperjes, 1898); Jog-

akadémiák és jogi vizsgálatok (különlenyomat a Magyar Jogi Lexikon IV. kö-

tetéből, Budapest, 1903).458 

 
450  EOL Vegyes iratok 11. doboz, 1896. évi iratcsomó. 
451  Hörk 1896, 271. és 379. o; lásd még: Szinnyei IV., 1290. o.; lásd még: Ország-világ 1899, 

684. o.; MÉL I., 750. o. 
452  Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára, K 19, Király Személye Körüli Minisz-

térium Levéltára, Királyi Könyvek, 71. kötet, 1899, 146. o.; lásd még: Ország-világ 1899, 

684. o. 
453  EOL Kari jegyzőkönyv 1900–1910, 123. o.; lásd még: A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület 

Eperjesi Collegiumának Értesítője az 1903–1904. iskolai évről. Közli: Ludmann Ottó a Col-

legium e. i. igazgatója, Kósch Árpád Könyvnyomtató-intézetéből, Eperjesen, 1904 (a továb-

biakban: Kollégiumi Értesítő 1904), 2. o. 
454  Budapesti Hírlap 1919, 6. o.; lásd még: MÉL I., 750. o. 
455  EOL Kari jegyzőkönyv 1900-1910, 123. o. 
456  MÉL I., 750. o. 
457  Budapesti Hírlap 1919, 6. o. 
458  Szinnyei IV., 1290. o.; lásd még: MÉL I., 750. o. 
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4. Az Eperjesi Jogakadémia mint Jog- és Államtudományi Kar  

(1900–1918) 
 

4.1. A változások előszele az Eperjesi Jogakadémián 

 

Az új évszázadba lépve az Eperjesi Jogakadémia igyekezett a kor követelmé-

nyeivel együtt haladni továbbra is. Ennek megfelelően 1900. június 29-én az 

Eperjesi Kollégium igazgató választmányi gyűlése – a tanári kar javaslatára – 

úgy határozott, hogy az Eperjesi Jogakadémián egyelőre rendkívüli – később, 

1902. június 29-től459 rendes – tanszéket állítsanak fel a Bevezetés a jog és ál-

lamtudományokba, a Magyar közigazgatási jog, a Pénzügyi jog, a Statisztika és 

az e tárgyakhoz kapcsolódó speciálkollégiumok oktatására.460 

Az átszervezéssel felállított új, hatodik 

tanszékre Meliórisz Bélát (a festményen) vá-

lasztották meg oktatónak, aki azonban be-

tegsége miatt nem tudta elkezdeni a munkát 

az 1900–1901-es tanévben, így ideiglenesen 

a többi oktató vállalta el az új tanszék tantár-

gyainak az oktatását.461 Az új tanszék állandó 

oktatója 1901. szeptember 1-jétől Flórián Ká-

roly lett.462 Meliórisz Béla 1901. november 

12-én Eperjesen hunyt el.463 Flórián Károly-

ról később részletesebben szólok. 

Az 1900–1901-es tanévben a joghallgatói 

létszám már meghaladta a 230 főt az Eperjesi 

Jogakadémián,464 az őket oktató tanárok 

ugyanakkor összesen tizenhárman voltak.465 

Az ország összes – tíz – jogakadémiáján 

 
459  EOL igazgatóválasztmányi jegyzőkönyv, 1901. június 29-ei ülés 8. pontja. 
460  EOL igazgatóválasztmányi jegyzőkönyv, 1900. június 29-ei ülés I. pontja. 
461  EOL Kari jegyzőkönyv 1900–1910, 29. o.; lásd még: A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület 

Eperjesi Collegiumának Értesítője az 1900–1901. iskolai évről. Közli: Szlávik Mátyás a Col-

legium e. i. igazgatója, Kósch Árpád Könyvnyomtató-intézetéből, Eperjesen, 1901 (a továb-

biakban: Kollégiumi Értesítő 1901), 2. o. 
462  EOL igazgatóválasztmányi jegyzőkönyv, 1901. június 29-ei ülés 8. pontja. 
463  EOL Kari jegyzőkönyv 1900–1910, 70. o. 
464  Kollégiumi Értesítő 1901, 42. o. 
465  EOL Általános iratok 1. doboz, 1899-1900. évi iratcsomó; lásd még: Kollégiumi Értesítő 1901, 

30–31. o. 
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egybevéve 118 jogtanár oktatott, tehát egy jogakadémiára átlagosan tizenkét ta-

nár jutott.466 Ebben a tanévben volt az intézmény másodéves tanulója többek 

között Hodobay Sándor, aki később Miskolc város főjegyzője, majd polgármes-

tere is lett 1922 és 1935 között.467 

Az 1902–1903-as tanév tavaszi félévét tragikus esemény árnyékolta be. 

„1903. március 18-án délelőtt fél tizenegykor Eperjesen a Fő utcán Sarudy Vil-

mos jogtanár megtámadta s tettleg bántalmazta”468 Sztehlo János jogakadémiai 

magántanárt. Ezt követően Sarudy Vilmos az eperjesi vasútállomásra menekült, 

ahol a 11 óra 7 perckor induló vonattal elhagyta Eperjest.469 Ezt követően sem-

milyen életjelet nem adott magáról, majd eltűnése után három héttel, 1903. áp-

rilis 9-én a soroksári Duna-ágban találták meg holttestét.470 Öngyilkosságának 

okairól az Eperjesi Kollégium 1903-as értesítője az alábbiakat írta: „Impozáns 

alakja, erős testi szervezete hosszú életet Ígért, családi életének boldog kezdete 

arra mutatott, hogy ez a hosszú élet örömekben is gazdag lesz; de a túlfeszített 

szellemi munka megrongálta idegzetét, rosszakaratú rágalmak megzavarták lel-

kének egyensúlyát, feldúlták családi életének békéjét, boldogságát. A megha-

sonlott lélek indulatos rohamai oly éles összeütközésekbe sodorták a társada-

lomban, hogy azok következtében már állása is tarthatatlanná vált. A halál, mit 

maga idézett elő, megváltotta szenvedéseitől.”471 Sarudy Vilmost Eperjesen he-

lyezték örök nyugalomra 1903. április 11-én.472 A történtek ellenére az Eperjesi 

Jogakadémia tanári kara és joghallgatói is képviseltették magukat a temetésen.473 

A folyamatos és egyenletes létszámemelkedés a következő tanévekben is 

megfigyelhető az Eperjesi Jogakadémián. Erre tekintettel az igazgatóválaszt-

mány 1903. június 12-én tartott ülésén úgy határozott, hogy az időközben el-

hunyt Sarudy Vilmos, valamint Flórián Károly tanszékének tantárgyait meg-

osztja, és felállít egy újabb, hetedik tanszéket is.474 Ennek megfelelően két új 

jogtanárt vettek fel, Obetkó Dezsőt a Váltó-, kereskedelmi és perjogi tanszékre, 

 
466  MJL. IV., 437. o.; lásd még: Törő 2019, 82. o. 
467  Kollégiumi Értesítő 1901, 38. o.; lásd még: Dobrossy István – Eszenyi Miklós – Zahuczky 

László: Miskolci Életrajzi Lexikon. Szerkesztette: Dobrossy István, Eszenyi Miklós, Forma 

Nyomdaipari Kft., Miskolc, 2008, 97. o. 
468  EOL Kari jegyzőkönyv 1900–1910, 102. o. 
469  EOL Kari jegyzőkönyv 1900–1910, 102. o. 
470  EOL Kari jegyzőkönyv 1900–1910, 107. o. 
471  A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Eperjesi Collegiumának Értesítője az 1902–1903. iskolai 

évről. Közli: Csengey Gusztáv a Collegium e. i. igazgatója, Kósch Árpád Könyvnyomtató-

intézetéből, Eperjesen, 1903 (a továbbiakban: Kollégiumi Értesítő 1903), 32–33. o. 
472  Kollégiumi Értesítő 1903, 33. o. 
473  EOL Kari jegyzőkönyv 1900–1910, 107. o. 
474  EOL igazgatóválasztmányi jegyzőkönyv, 1903. június 12-ei ülés 11. pontja; lásd még: Kollé-

giumi Értesítő 1904, 1. o. 
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és Pósch Józsefet a Magyar közigazgatási jog 

és statisztika tanszékre.475 Ettől a tanévtől 

kezdve Flórián Károly pedig a Nemzetgaz-

daságtan, pénzügytan és a magyar pénzügyi 

jog tanszék nyilvános rendes tanára volt.476 

Ez a szervezeti átalakítás indokolt és előre-

látó lépésnek bizonyult, ugyanis az 1903–

1904-es tanévben a joghallgatói létszám már 

253 fő volt.477 

Ezt követően viszonylag sok és gyors 

személyi változás történt az Eperjesi Jog-

akadémia tanári karában. Nem maradt so-

káig jogtanár Pósch József a Magyar köz-

igazgatási jog és statisztika tanszéken, 

ugyanis alig egy hónappal a megválasztását 

követően lemondott állásáról 1903. július 

22-én.478 Utóda, Mauritz Gyula lett, akit 

1903. december 21-én választottak meg,479 

azonban váratlan, 1904. július 1-jei öngyil-

kossága miatt újabb jogtanárt kellett ke-

resni.480 Helyére huszonhét pályázó közül 

Ereky Istvánt (fent) választották meg 1904. 

szeptember 3-án,481 akit egyéves sikeres 

munkája után 1905. június 14-én véglege-

sítettek állásában.482 Horváth Ödön dékán 

1903 júliusában távozott az Eperjesi Jog-

akadémiáról, helyére, a Közjogi tanszékre 

Eöttevényi Nagy Olivért (jobbra) – aki 1922-

től a Magyar Külügyi Társaság elnöke lett – 

 
475  EOL igazgatóválasztmányi jegyzőkönyv, 1903. június 12-ei ülés 12. pontja; lásd még: Kollé-

giumi Értesítő 1904, 1. o. 
476  Kollégiumi Értesítő 1904, 39. o. 
477  Kollégiumi Értesítő 1904, 52. o. 
478  EOL igazgatóválasztmányi jegyzőkönyv, 1903. július 22-ei ülés 5. pontja. 
479  EOL igazgatóválasztmányi jegyzőkönyv, 1903. december 21-ei ülés 1. pontja. 
480  A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Eperjesi Collegiumának Értesítője az 1904–1905. iskolai 

évről. Közli: Raffay Ferenc collegiumi igazgató, Kósch Árpád Könyvnyomtató-intézetéből, 

Eperjesen, 1905 (a továbbiakban: Kollégiumi Értesítő 1905), 3. o. 
481  EOL igazgatóválasztmányi jegyzőkönyv, 1904. szeptember 3-ai ülés; lásd még: Kollégiumi 

Értesítő 1905, 3. o. 
482  EOL igazgatóválasztmányi jegyzőkönyv, 1905. június 14-ei ülés 31. pontja. 
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választották meg 1903. augusztus 24-

én.483 Eöttevényi Olivér 1907. január 1-

jén lemondott állásáról és a Kassai Jog-

akadémián tanított tovább, utóda Réz 

Mihály lett.484 

Az 1905–1906-os tanévben tovább 

nőtt a joghallgatók létszáma, ekkor már 

274 diák tanult az Eperjesi Jogakadé-

mián.485 A megemelkedett tanulói lét-

szám azonban nem csupán a tanári kar 

növelését tették szükségessé, hanem az 

elhelyezésükre szolgáló épületek bővíté-

sét is igényelték. Az Eperjesi Kollégium 

pénzügyi stabilizációja lehetővé tette az 

Egyházkerület számára, hogy a teológiai 

akadémia hallgatói részére felépítsen egy 

kétemeletes diákotthont (a fotón), amely-

ben a joghallgatók is helyet kaptak.486  

A „Jogász-otthon” nagytermét 1905. október 7-én avatták fel egy ismerkedőes-

tély alkalmával, ahol Mikler Károly dékán is megjelent.  

A közösségi eseményekhez tartozott a Jogász-kaszinó, amely egy évről évre 

máshol megrendezett társas szórakozóestély volt. Az 1905–1906-os tanévben a 

Gellért-féle emeleti helyiségekben tartották, amelyben biliárd, sakk, egyéb tár-

sasjátékok és minden magyar hírlap aktuális száma is rendelkezésre állt a kikap-

csolódni vágyó joghallgatók számára.487 

A 19. és a 20. század fordulójától kezdve az Eperjesi Jogakadémia minden 

félévi tanrendjét külön nyomtatvány formájában megjelentette annak érdeké-

ben, hogy a joghallgatók minél pontosabban tájékozódhassanak az aktuális félév 

tantárgyairól és tanrendi beosztásáról. A következő képen az 1905–1906-os 

tanév második félévének tanrendje látható.488  

 

 
483  EOL igazgatóválasztmányi jegyzőkönyv, 1903. augusztus 24-ei ülés 2. pontja. 
484  EOL igazgatóválasztmányi jegyzőkönyv, 1907. január 9-ei ülés 1. pontja; lásd még: A Tiszai 

Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Eperjesi Collegiumának Értesítője az 1907–1908. iskolai évről. 

Közzéteszi: Ludmann Ottó collegiumi igazgató, Kósch Árpád Könyvnyomtató-intézetéből, 

Eperjesen, 1908. 
485  Kollégiumi Értesítő 1906, 54. o. 
486  Bruckner 1944, 28. o. 
487  Kollégiumi Értesítő 1906, 56. o. 
488  A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Eperjesi Collegiumának kebelében fennálló Jog- és Ál-

lamtudományi Kar tanrendje az 1905–1906. tanév második felére. Kósch Árpád Könyvnyom-

tató-intézetéből, Eperjesen, 1906 (a továbbiakban: Jogakadémiai Tanrend 1906), 8. o. 
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Az Eperjesi Jogakadémia a legtöbb tanulóval az 1908–1909-es tanévben műkö-

dött, ekkor a joghallgatói létszám mindösszesen 362 fő volt.489 A folyamatos 

létszámnövekedés szük-

ségessé tette újabb épüle-

tek oktatási célú haszná-

latát Eperjesen, ennek 

megfelelően 1910 végére 

elkészült az új főgimná-

ziumi épület, ahova az 

Eperjesi Kollégium (a fo-

tón) épületéből annak 

Evangélikus Főgimnázi-

uma költözött át 1911. 

január 11-én.490  

 
489  A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Eperjesi Collegiumának Értesítője az 1908–1909. iskolai 

évről. Közzéteszi: Szlávik Mátyás collegiumi igazgató, Kósch Árpád Könyvnyomtató-intéze-

téből, Eperjesen, 1909, 60. o. 
490  A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Eperjesi Collegiumának Értesítője az 1910–1911. iskolai 

évről. Közzéteszi: Gamauf György tanítóképző tanár, a Collegium e. i. igazgatója, Kósch Ár-

pád Könyvnyomtató-intézetéből, Eperjesen, 1911 (a továbbiakban: Kollégiumi Értesítő 

1911), 19. o. 
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Az Eperjesi Kollégium épületében az Eper-

jesi Jogakadémia továbbra is az első emeletet 

használta,491 azonban ettől az időponttól 

kezdve már tíz helyiségben működött az in-

tézmény.492  

1910 júniusában az igazgató-választmány 

megválasztotta az újkori művelődéstörténet 

magántanárának Bruckner Győzőt (a festmé-

nyen),493 aki később az Eperjesi Jogakadémia 

miskolci működése során volt az intézmény 

dékánja Mikler Károlyt követően, 1923-tól 

több mint húsz éven keresztül.  

A tanulmányi és tantárgyi követelménye-

ket tartalmazó, időközben kisebb kiegészíté-

sekkel módosított 28.300/1889. VKM rendeletet a szabályzat a tudomány-egye-

temek és a jogakadémiák tanulmányi és vizsgarendjéről szóló 128.000/1911. 

VKM rendelet (a továbbiakban: 128.000/1911. VKM rendelet) váltotta fel.494 

Az egyes félévekhez tartozó kötelező főtárgyakat is meghatározta a 

128.000/1911. VKM rendelet, amelyet az alábbi táblázat foglal rendszerbe.495 

Összességében elmondható, hogy a korábbi tantárgyi felosztáshoz képest nem 

változott jelentős mértékben az új rendszer. 

 

 Első félév 

Heti 

óra-

szám 

Második félév 

Heti 

óra-

szám 

Első évfolyam 

Bevezetés a jog- és  

államtudományokba 
2 – – 

Római jog 8 Római jog 8 

Magyar alkotmány- és 

jogtörténet, különös  

tekintettel a  

nyugat-európai  

jogfejlődésre 

5 

Magyar alkotmány- és 

jogtörténet, különös  

tekintettel a  

nyugat-európai  

jogfejlődésre 

7 

 
491  Kollégiumi Értesítő 1911, 19. o. 
492  Kollégiumi Értesítő 1913, 43. o. 
493  Evangélikus Országos Levéltár: A Tiszai Egyházkerület Jogakadémiája, Kari ülési jegyző-

könyvek IV. (Eperjes–Miskolc), 1910. szeptember 29. – 1919. december 10. (a továbbiakban: 

EOL Kari jegyzőkönyv 1910–1919), 1. o.; lásd még: Kollégiumi Értesítő 1911, 71. o. 
494  EOL igazgatóválasztmányi jegyzőkönyv, 1912. június 12-ei ülés 9. pontja; lásd még: Magyar-

országi Rendeletek Tára, Negyvenötödik folyam, 1911, Kiadja a Magyar Királyi Belügymi-

nisztérium, Budapest, 1911 (a továbbiakban: MRT 1911), 1001. o.; Trócsányi 1982, 369. o.; 

Boleratzky 1990, 6. o. 
495  MRT 1911, 1012–1013. o. 
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 Első félév 

Heti 

óra-

szám 

Második félév 

Heti 

óra-

szám 

Második  

évfolyam 

Jogbölcsészet 6 Pénzügytan 4 

Közgazdaságtan 5 Magyar közjog 6 

Magyar magánjog 5 Magyar magánjog 5 

– – Nemzetközi jog 3 

Harmadik 

vagyis 

 jogtudományi 

évfolyam 

Magyar anyagi  

büntetőjog 
5 

Magyar anyagi  

büntetőjog 
5 

Magyar polgári  

törvénykezési jog 
3 Magyar büntető perjog 5 

Magyar kereskedelmi 

és váltójog 
6 

Magyar polgári  

törvénykezési jog 
5 

Osztrák magánjog 6 
A magyar állam  

statisztikája 
4 

Negyedik, 

vagyis  

állam- 

tudományi  

évfolyam 

Politika 5 

Nyolcadik félév – a tételes jogi  

tárgyakhoz kapcsolódó  

speciálkollégiumok 

Magyar közigazgatási 

jog 
4 

Egyházjog 7 

Magyar pénzügyi jog 4 

 

Az Eperjesi Jogakadémián a fenti rendeletben foglalt tantárgyi előírásoknak 

majdnem teljes mértékben megegyezően építették fel a tanrendet már az 1909–

1910-es496 és az 1911–1912-es tanévben is.497 Az egyetlen érdemi eltérés a má-

sodik félév jogtudományi évfolyamán figyelhető meg, ugyanis az Eperjesi Jog-

akadémián a Magyar anyagi büntetőjog és a Magyar büntető perjog helyett ösz-

szevontan Büntetőjogot tanítottak összesen heti öt órában.498 Ezt azért érdemes 

kiemelni, mert a 128.000/1911. VKM rendelet csak az 1912–1913-as tanév kez-

detével lépett hatályba.499 Ebben a tanévben volt az Eperjesi Jogakadémia első 

éves joghallgatója Boleratzky Gyula is, aki Boleratzky Lóránd édesapja volt.500 

A Kollégiumi Értesítőből kiderül, hogy az Eperjesi Jogakadémián az 1912–

1913-as tanévben a kötelező főtárgyak száma, elnevezése teljes mértékben meg-

egyeztek a 128.000/1911. VKM rendeletben foglaltakkal. Ebben a tanévben az 

 
496  EOL Vegyes iratok 11. doboz, 1910. évi iratcsomó. 
497  A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Eperjesi Collegiumának Értesítője az 1911–1912. iskolai 

évről. Közzéteszi: Obetkó Dezső a Collegium e. i. igazgatója, Kósch Árpád Könyvnyomtató-

intézetéből, Eperjesen, 1912 (a továbbiakban: Kollégiumi Értesítő 1912), 91–94. o. 
498  Kollégiumi Értesítő 1912, 93. o. 
499  EOL igazgatóválasztmányi jegyzőkönyv, 1912. június 12-ei ülés 9. pontja; lásd még: Kollé-

giumi Értesítő 1913, 43. o. 
500  Kollégiumi Értesítő 1912, 96. o. 
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alábbi speciálkollégiumok közül választhattak a joghallgatók.501 A csillaggal je-

lölt tárgyakat a négy év alatt egyszer kötelező volt hallgatni. 

 

 Első félév 
Heti óra-

szám 
Második félév 

Heti 

óra-

szám 

Speciál- 

kollégium  

elnevezése 

*Művelődéstörténet 4 
*Európai államok  

legújabb története 
4 

Bölcsészettörténet  4 *Bölcseleti etika 4 

Egyházjogi  

szeminárium 
4 Bölcselettörténet 4 

Közgazdasági  

szeminárium 
2 

Az angol alkotmány 

története 
2 

Magyar végrehajtási 

eljárás 
2 

Magyar közigazgatási 

jog 
4 

A kiegyezésről 4 Magyar pénzügyi jog 4 

Közigazgatási-jogi 

gyakorlatok 
2 

Magyar kereskedelmi 

és váltójog 
6 

A kivándorlásról 1 *Európai jogtörténet 3 

Az ógörög államról 2 Bányajog 2 

Magánjogi  

szeminárium 
2 Államszámviteltan 2 

Angol nyelv 2 Törvényszéki orvostan 2 

Német nyelv 1 Közegészségtan 2 

– – Az új véderőtörvény 4 

– – 
Magánjogi  

szeminárium 
2 

– – 
Magánjogi  

repetitorium 
2 

– – 
Közgazdasági  

szeminárium 
2 

– – A vármegye 2 

– – Francia nyelv 2 

– – Német nyelv 1 

 

A táblázatból látható, hogy sok speciálkollégium a főtárgyakhoz kapcsolódó is-

meretanyagból ad mélyebb vagy gyakorlati ismereteket, úgymint az Egyházjogi 

szeminárium, a Közgazdasági szeminárium, a Közigazgatási jogi gyakorlatok, 

a Magánjogi szeminárium, vagy a Magánjogi repetitorium. Érdekesség, hogy az 

Eperjesi Jogakadémián már ekkor nagy hangsúlyt fektettek a nyelvi ismeretek 

 
501  Kollégiumi Értesítő 1913, 101–103. o. 
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elsajátítására, hiszen a joghallgatóknak a két félév során lehetőségük volt tanul-

niuk az angol, francia vagy német nyelveket. 

A nyolc félév előírt tantárgyait és az alapvizsgák, valamint a két államvizsga 

tananyagait megvizsgálva kijelenthető, hogy az előző állapotokhoz képest egy-

ségesítés következett be a 128.000/1911. VKM rendelet alkalmazása által, hi-

szen korábban volt olyan kötelező tárgy a vizsgákon, amelyekkel kifejezetten 

nem találkoztak a joghallgatók a tanulmányaik során. Így jobban nyomon kö-

vethetővé és kiszámíthatóvá vált a jogi felsőoktatás. Az egyes vizsgákhoz tar-

tozó követelményeket az alábbi táblázat ismerteti. 

 

A vizsgákhoz tartozó tantárgyak502 

Első  

alapvizsga 

Második 

alapvizsga 

Harmadik 

alapvizsga 

Jogtudományi 

államvizsga 

Államtudományi 

államvizsga 

Magyar alkot-

mány- és jog-

történet, külö-

nös tekintettel 

a nyugat-euró-

pai jogfejlő-

désre 

Magyar  

közjog 

Magyar  

magánjog 

Magyar magán-

jog, kapcsolat-

ban az osztrák 

joggal, ameny-

nyiben ez utóbbi 

a magyar biro-

dalom területén 

gyakorlati jelen-

tőséggel bír 

Magyar közigaz-

gatási jog, tekin-

tettel a peren  

kívüli eljárásra, 

beleértve a telek-

könyvi rendtartást 

is, továbbá a bün-

tetőjognak a kihá-

gásokról szóló  

része, valamint a 

rendőri büntetőel-

járás 

Római jog a 

pandektajog 

mellőzésével 

Közgazdaság-

tan a pénzügy-

tannal 

Magyar 

anyagi bün-

tetőjog 

Magyar anyagi 

büntetőjog 

Magyar pénzügyi 

jog, kiterjesz-

kedve a jövedéki 

kihágásokra is 

– – 

Magyar 

büntető per-

jog 

Magyar büntető 

perjog 

Magyar állam sta-

tisztikája 

– – – 
Magyar kereske-

delmi és váltójog 
Politika 

– – – 

Magyar polgári 

törvénykezési 

jog 

Egyházjog, mint 

az egyházaknak 

alkotmányi és 

közigazgatási joga 

– – – 

Magyar köz-

igazgatási jog, 

valamint a ma-

gyar pénzügyi 

jog főbb elvei és 

intézményei 

– 

 
502 MRT 1911, 1001–1002. és 1006–1007. o. 
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A vizsgák tantárgyi követelményeinek változásán túl a legnagyobb újítás az 

volt, hogy az alapvizsgák száma eggyel nőtt. A joghallgatóknak a harmadik 

alapvizsgát a hatodik félév végén, vagy a hetedik félév elején kellett teljesíteni. 

Az egyes alapvizsgákra történő jelentkezés feltétele volt, hogy az ahhoz tartozó 

tárgyakat a joghallgató évközben igazolható módon látogassa.503 Az alapvizsgák 

bizottságai három főből álltak az elnökkel együtt.504  

Az ország jogakadémiáinak helyzete mindig kétséges volt az egyetemek jog- 

és államtudományi karai mellett. A jogakadémiák védelme és jövőjének bizto-

sítása érdekében 1912. november 6-án megalakították a Jogakadémiai Tanárok 

Országos Egyesületét Budapesten.505 Az egyesület célja „az összes hazai jog-

akadémiák egyetemes érdekeinek előmozdítására összhangzatos munkálkodás 

kifejtése, a kartársi szellem ápolása, a jogtanári állás színvonalának emelése, 

illetve a jogtanárok szellemi és anyagi érdekeinek felkarolása, valamint a jogi 

szakoktatás reformjának feladatainál való hathatós közreműködés”506 volt. 

Az igényérvényesítés érdekében ígéretet kaptak a kormánytól arra vonatko-

zóan, hogy a jogi oktatást érintő rendeleteket és törvénytervezeteket megkapják 

véleményezés céljából.507 Az egyesület elnökségébe megválasztották Mikler 

Károlyt, pénztárosa Flórián Károly választmányi tagja pedig Obetkó Dezső 

lett.508 Előrelátó gondolat volt az egyesület létrehozása, ugyanis a vallás- és köz-

oktatásügyi miniszter a pozsonyi és a kassai jogakadémiák sorsát érintő kérdésre 

a főrendiház 1914. május 22-ei ülésén azt válaszolta, hogy „a vidéki jogakadé-

miák sorsa csak akkor fejlődhetik tovább, ha egyetemekké fejlődhetnek”.509 

Az Eperjesi Jogakadémia szervezete tovább erősödött 1913. szeptember 27-

én,510 ugyanis Eperjes szabad királyi városa támogatta két újabb tanszék – tör-

ténelmi és filozófiai511 – felállítását, amelyekkel együtt már tíz tanszéke lett 

volna az intézménynek. Az első világháború kitörése ugyanakkor megakadá-

lyozta e támogatás tényleges megvalósítását és a két tanszék sajnos nem tudta 

megkezdeni a működését.512 A nyolcadik tanszék ugyanakkor 1914. szeptember 

1-jén el tudta kezdeni az oktatást, amelynek tantárgyai a Magyar anyagi 

 
503  MRT 1911, 1002. o. 
504  MRT 1911, 1004. o. 
505  EOL Kari jegyzőkönyv 1910–1919, 110. o.; lásd még: Kollégiumi Értesítő 1913, 45. o. 
506  EOL Kari jegyzőkönyv 1910–1919, 110. o.; lásd még: Kollégiumi Értesítő 1913, 45. o. 
507  Kollégiumi Értesítő 1913, 45. o. 
508  Kollégiumi Értesítő 1913, 45. o. 
509  Kollégiumi Értesítő 1914, 37. o. 
510  A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Eperjesi Collégiumának Értesítője 1913–1914. tanévről. 

Közzéteszi: Ludmann Ottó collegiumi igazgató, Kósch Árpád Könyvnyomtató-intézete, Eper-

jes, 1914 (a továbbiakban: Kollégiumi Értesítő 1914), 24. o. 
511  Jogakadémiai Almanach 1933, 9. o. 
512  Bruckner 1944, 29. o.; lásd még: Boleratzky 1990, 6. o. 
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büntetőjog, a Magyar büntető perjog és a Jogbölcselet voltak.513 Állami támo-

gatás hiányában az újabb tanszék működéséhez szükséges összeget Eperjes sza-

bad királyi város biztosította.514 Az Eperjesi Jogakadémia volt az egyik első 

olyan jogi felsőoktatási intézmény, amely nőket is felvett hallgatói sorába 1913-

ban, igaz csak rendkívüli hallgatói státuszba.515 

A régi, borítékszerűen kihajtható leckekönyvek helyett az 1913–1914-es 

tanévtől kezdve – lásd Flórián Károly életrajzánál – az Eperjesi Jogakadémián 

bevezettek egy új típusú leckekönyvet, amelynek alakja a Budapesti Királyi 

Tudományegyetemen használt leckekönyvvel, a tartalma a Kassai Jogakadé-

mia leckekönyvével egyezett meg.516 Ugyanakkor eltérés volt a két mintául 

használt leckekönyvtípushoz képest, hogy fényképet nem kellett beletenni, a 

leckekönyv borítóján pedig az Eperjesi Jogakadémia dombornyomott pecsétje 

kapott helyet.517 

Az első világháború kitörése nemcsak 

hazánk, hanem az Eperjesi Kollégium és az 

Eperjesi Jogakadémia számára is visszafor-

díthatatlan, fatális folyamatokat indított el. 

Az általános mozgósítás elrendelésekor, 

1914. augusztus 1-jén az Eperjesi Jogaka-

démiáról öt tanárt – Bruckner Győző, Ereky 

István, Flórián Károly, Moór Gyula (a kö-

vetkező oldalon levő festményen), Sztehlo 

Zoltán (jobbra) – azonnal katonai szolgá-

latra hívtak be.518 További tanároknak – He-

belt Ede – azért nem kellett bevonulniuk 

csupán, mert ellenkező esetben nem tudott 

volna működni az Eperjesi Jogakadémia.519 

A joghallgatók közül az első világháborús 

fronton harcolók száma 1915-ben megha-

ladta a kilencvenet.520 

 
513  Kollégiumi Értesítő 1914, 28. és 37. o. 
514  EOL igazgatóválasztmányi jegyzőkönyv, 1913. június 11-ei ülés 29. pontja. 
515  Ügyvédek Lapja, XXX. évfolyam, 42. szám, Budapest, 1913. október 18., 2. o.; lásd még: 

Nánási 2019, 191. o. 
516  EOL igazgatóválasztmányi jegyzőkönyv, 1913. június 11-ei ülés 34. pontja. 
517  EOL igazgatóválasztmányi jegyzőkönyv, 1913. június 11-ei ülés 34. pontja. 
518  EOL igazgatóválasztmányi jegyzőkönyv, 1915. június 24-ei ülés 12. pontja; lásd még: Kollé-

giumi Értesítő 1915, 60. o. 
519  EOL igazgatóválasztmányi jegyzőkönyv, 1915. június 24-ei ülés 18. pontja; lásd még: Kollé-

giumi Értesítő 1915, 62. o. 
520  EOL igazgatóválasztmányi jegyzőkönyv, 1915. június 24-ei ülés 12. pontja. 
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A jogakadémiai tanárok helyzetét tovább 

nehezítette a nyugdíjazásról szóló 1914. 

évi XXXVI. törvénycikk, amely a nyug-

díjhoz szükséges korábbi harminc év szol-

gálati időt harmincöt évre emelte fel. An-

nak ellenére, hogy a lehetőségük meg- volt 

rá, az Eperjesi Jogakadémia tanárai nem 

fogadták el a rájuk kedvezőbb lehetőséget 

biztosító korábbi szabályozást, hanem vál-

lalták a megemelt szolgálati időt.521 Az új 

nyugdíjtörvénycikk értelmében a hetvene-

dik életévét betöltött jogtanárnak kötelező 

volt a nyugdíjazása. Horovitz Simont (a 

fotón lent) e jogszabály alapján kötelező 

lett volna nyugdíjba küldeni, ez azonban 

az Eperjesi Jogakadémián a jogi oktatást 

lehetetlenítette volna el. Így a vallás- és közoktatásügyi miniszter a benyújtott 

kérvény alapján jóváhagyta Horovitz Simon továbbfoglalkoztatását az 1915–

1916-os tanévre.522 Az országos hírű tanár 

1916. szeptember 1-jén négy évtizedes oktatói 

pályafutása után nyugdíjba vonult.523 

Az első világháború közvetlen hatása is 

egészen hamar elérte az Eperjesi Kollégiu-

mot, ugyanis a katonai parancsnokság – pót-

tartalékos katonák augusztus havi, két hétig 

tartó beszállásolása után524 – 1914. szeptem-

ber 18-án 629 népfelkelő újoncot helyezett el 

a központi épületben kiképzés céljából.525 Ezt 

követően az egyik katonai alakulat váltotta a 

másikat, azonban az első problémák akkor 

adódtak, amikor a harctérről hazaérkező ka-

tonákat kellett elszállásolni, akik már nem vi-

gyáztak annyira az épület berendezéseire.526 

 
521  Kollégiumi Értesítő 1915, 63. o. 
522  EOL igazgatóválasztmányi jegyzőkönyv, 1916. május 26-ei ülés 15. pontja. 
523  EOL igazgatóválasztmányi jegyzőkönyv, 1916. december 18-ai ülés 37. pontja. 
524  A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Eperjesi Collégiumának Értesítője 1914–1915. tanévről. 

Közzéteszi: Draskóczy Lajos collegiumi igazgató, Kósch Árpád Könyvnyomtató-intézete, Eper-

jes, 1915 (a továbbiakban: Kollégiumi Értesítő 1915), 15. o. 
525  Kollégiumi Értesítő 1915, 16. o. 
526  Kollégiumi Értesítő 1915, 16. o. 
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Az Eperjesi Jogakadémián a beszállásolások ideje alatt is folyt az oktatás 

egészen 1914. december 1-jéig, amikor is hatósági kiürítés következtében – az 

oroszok harmincöt-negyven kilométerre voltak a várostól527 – a tanulóknak és a 

tanároknak ideiglenesen el kellett hagyniuk Eperjest, és majd csak 1914. decem-

ber 15-én térhettek vissza.528 Ugyan a katonai szolgálatot teljesítő joghallgatók 

száma meghaladta a százötvenet, az oktatás nem szünetelt és a vizsgákat is meg-

tartották az Eperjesi Jogakadémián,529 ahol az 1914–1915-ös tanévben 193 jog-

hallgató volt beiratkozva.530 Az őszi félévet december 22-én, a tavaszi félévet 

pedig 1915. május 31-én zárták le.531 

 

 
 

Az 1914–1915-ös tanévben volt az Eperjesi Kollégium végzős diákja Petra-

sovszky Leó (1896–1981), későbbi templomfestő is. Az 1915 tavaszán megtar-

tott érettségi vizsgák után 1915 áprilisában tíz másik – Artim Antal, Gajdos Jó-

zsef, Grellneth Andor, Krón József, Papp József, Rácz Ferencz, Reinitz József, 

Szabó István, Téllesy István, Wächter Vilmos532 – frissen érettségizett társával 

együtt besorozták katonai szolgálatra. Fennmaradt a tablóképük, amelynek bal 

sarkában az Eperjesi Kollégium főépülete, jobb sarkában pedig az Eperjesi Kol-

légium Evangélikus Főgimnáziuma látható, ez utóbbi épületet 1911-ben adták át. 

 
527  Kollégiumi Értesítő 1915, 18. o. 
528  Kollégiumi Értesítő 1915, 61. o. 
529  Kollégiumi Értesítő 1915, 17. o. 
530  Kollégiumi Értesítő 1915, 79. o. 
531  Kollégiumi Értesítő 1915, 61. o. 
532  Kollégiumi Értesítő 1915, 86. o. 
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Az 1915–1916-os tanévben az Eperjesi Kollégiumból elindult egy olyan tu-

dományos és politikai törekvés, amely szerint a teológiai és jogi akadémiák köz-

reműködésével jöjjön létre egy állami evangélikus „csonka egyetem”.533 A Kor-

mány támogatta ezt az elképzelést tekintettel Debrecenre, ahol a református jog-

akadémia már átalakult egyetemmé, ugyanakkor ez Eperjesen – valószínűleg az 

első világháború tragikus következményei miatt – mégsem valósult meg.534 Eb-

ben a tanévben a joghallgatói létszám tovább csökkent 156 főre.535 

Az Eperjesi Jogakadémia utolsó rendes tanéve székhelyvárosában az 1917–

1918-as tanév volt. Ekkor a joghallgatók létszáma ismét az első világháború 

előtti szintet mutatta, ugyanis 285 tanulója volt az intézménynek.536 Ez annak 

volt köszönhető, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1918. január 24-

én kelt, 16.385/1918. számú VKM rendeletével lehetővé tette, hogy a katonai 

szolgálatot már két éve teljesítő hallgatók három hónapig tartó szabadságot 

vegyenek igénybe, amikor előadást látogathatnak és letehetik a vizsgáikat.537 

Az Eperjesi Jogakadémián az első ilyen „turnusra” 1918. március 1. és június 1. 

között került sor.538 

Az 1918–1919-es tanévre 1918. november 11-ig összesen 260 joghallgató 

iratkozott be, azonban a beiratkozást az első világháború vége miatt meghosz-

szabbították november 14-ig annak érdekében, hogy a leszerelt katonáknak is 

lehetőségük legyen beiratkozni.539 Az Eperjesi Jogakadémián ekkor két üres 

tanszék volt, a Római jog, illetve a Magyar közigazgatási és statisztikai tanszék. 

Ezek betöltésére pályázatot írtak ki. 

A felállítandó két tanszéken az 1919–1920-as tanévtől kezdve lehetett volna 

tanítani Eperjesen,540 a tragikus történelmi események azonban ezt már nem tet-

ték lehetővé. Az Eperjesi Kollégium igazgatóválasztmánya az utolsó ülését 

1919. február 14-én tartotta Eperjesen.541  

 
533  A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Eperjesi Collégiumának Értesítője 1915–1916. tanévről. Köz-

zéteszi: Szutórisz Frigyes collegiumi igazgató, Kósch Árpád Könyvnyomtató-intézetéből, Eperjes, 

1916 (a továbbiakban: Kollégiumi Értesítő 1916), 22. o.; lásd még: Bruckner 1944, 28. o. 
534  Bruckner 1944, 29. o.; lásd még: Boleratzky 1990, 6. o. 
535  Kollégiumi Értesítő 1916, 62. o. 
536  A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Eperjesi Collégiumának Értesítője 1917–1918. tanévről. 

Közzéteszi: Draskóczy Lajos collegiumi igazgató, Kósch Árpád Könyvnyomtató-intézetéből, 

Eperjes, 1918 (a továbbiakban: Kollégiumi Értesítő 1918), 53. o. 
537  Evangélikus Országos Levéltár: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár által az Evangé-

likus Országos Levéltár részére átadott iratok, A Tiszai Ág. Ev. Egyházkerület Miskolci Jog-

akadémiájának iratai 1862–1949, Általános iratok 1906–1922/23, 2. doboz (a továbbiakban: 

EOL Általános iratok 2. doboz), 1917–1918. évi iratcsomó; lásd még: EOL igazgatóválaszt-

mányi jegyzőkönyv, 1918. február 9-ei ülés 3. pontja; Kollégiumi Értesítő 1918, 36. o. 
538  Kollégiumi Értesítő 1918, 36. o. 
539  EOL igazgatóválasztmányi jegyzőkönyv, 1918. november 11-ei ülés 23.a. pontja. 
540  EOL igazgatóválasztmányi jegyzőkönyv, 1918. november 11-ei ülés 23.b. pontja. 
541  EOL igazgatóválasztmányi jegyzőkönyv, 1919. február 14-ei ülés. 
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4.2. Az Eperjesi Jogakadémia szervezeti felépítése 

 

Az Eperjesi Kollégium élén az igazgató állt, „kizárólagos tulajdonosa” – tulaj-

donosi jogkörgyakorlója – a kollégiumi Pártfogóság volt, amely kötelező erejű 

döntéseket hozhatott, meghatározta az intézmény szervezetét, megállapíthatta a 

tananyagot és a tantervet, illetve kinevezhette és felmentethette a tanárokat.542 

A Tiszai Egyházkerület, a Pártfogóság – amelynek tagjai az intézményt több 

száz éve támogató ősi családok és jogi személyek – és az Eperjesi Kollégium 

egymás közötti viszonyait az 1892. augusztus 12-én kelt és a Pártfogóság által 

október 30-án elfogadott Elvek című szerződés szabályozta.543 

Ezen szerződés alapján az Eperjesi Kollégium irányító hatósága a Kollégi-

umi Nagybizottság (Igazgatóválasztmány) lett, amely gyakorolta az intézmény 

felett a fenntartói jogokat, az intézmény tulajdonosa ugyanakkor továbbra is a 

Pártfogóság maradt.544 Az Igazgatóválasztmányba az Egyházkerület és a Párt-

fogóság tizenkettő-tizenkettő tagot delegált.545 Az Egyházkerület hatásköre az 

adminisztratív és oktatási ügyek elintézésére korlátozódott.546 Ez a rendszer egé-

szen 1919-ig működött ilyen formában.547 

Az Eperjesi Jogakadémia az 1851-es szervezeti meghatározása óta az Eper-

jesi Kollégiumon belül működött, ugyanakkor „saját belügyeit, a szabályok ér-

telmében, önállóan s a többi intézetektől függetlenül intézi, s csak is a Kollégium 

többi intézeteit is érdeklő közös ügyek elintézése tartozik a közös tanácskoz-

mányba”.548 Következésképpen az Eperjesi Jogakadémia szervezetirányítási ér-

telemben teljes önállósággal rendelkezett, figyelembe véve a rá vonatkozó kö-

telező erejű jogszabályokat. 

Az Eperjesi Jogakadémia élén a jogtanári kar által szavazattöbbséggel évente 

választott dékán állt.549 A dékánválasztásra minden tanév végén sor került, és az 

előző dékán újraválasztható volt. Az új dékán megválasztását a vallás- és köz-

oktatásügyi miniszter hagyta jóvá, az előző dékán pedig általában prodékánként, 

azaz dékánhelyettesként működött a továbbiakban.550 A dékán igazgatta a jog-

akadémia belügyeit, képviselte az intézményt a kollégiumi Pártfogóság, az 

 
542  Eötvös 1893, 464. o. 
543  Jogakadémiai Almanach 1933, 9. o.; lásd még: Gömöry 1933, 42. o.; Bruckner 1944, 28. o.; 

Boleratzky 1999, 51. o. 
544  Stipta 1996, 12. o. 
545  Jogakadémiai Almanach 1933, 9. o. 
546  Bruckner 1944, 28. o.; lásd még: Stipita 1996, 12. o. 
547  Stipta 1996, 12. o. 
548  Eötvös 1893, 464. o. 
549  MJL. IV., 437. o.; lásd még: Gömöry 1933, 42. o.; MRT 1911, 875–876. o. 
550  MRT 1911, 876. o. 
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igazgató, a hatóságok és minden más szerv irányába, valamint közvetítő szere-

pet töltött be az Eperjesi Kollégium többi szerve és a jogakadémia között.551 

A tanári kar üléseit a dékán vezette, szavazhatott, és szavazategyenlőség 

esetén azt a döntési alternatívát fogadták el, amelyre ő is leadta a szavazatát.552 

A dékán eskette fel a kinevezett tanárokat és a jogakadémiai titkárt, éves jelen-

tést adott ki a jogakadémia működéséről. Önállóan is eljárhatott, de minden 

ilyen saját hatáskörben intézett feladatról köteles volt tájékoztatni a tanári kart 

annak legközelebbi rendes ülésén.553 

Oktatásszervezési és irányítási feladatain belül végezte a joghallgatók beik-

tatását a jogakadémiai anyakönyvbe, kiállította a vég- és távozási bizonyítvá-

nyokat, aláírta a leckekönyveket, továbbá kezelte és ellenőrizte a jogakadémia 

pénzügyeit.554 A hallgatókat érintő fegyelmi ügyekben elsőfokon a dékán, má-

sodfokon a tanári kar járt el.555 

Az Eperjesi Jogakadémián volt kari jegyző, amely tisztség betöltésére önként 

lehetett vállalkozni, ennek hiányában a hivatali szervezet legfiatalabb tagja vé-

gezte a kari jegyző feladatait.556 Tevékenységi körébe tartozott jegyzőkönyv ké-

szítése a hivatalos üléseken, iktató- és kiadókönyvek szabályszerű vezetése a 

jogakadémiát érintő iratokról, amelyeket minden tanév végén az Eperjesi Kol-

légium irattárában kellett elhelyezni.557 

A tanári kar az őt megillető jogokat testületi úton gyakorolta, amely üléseket 

a dékán hívta össze és ő is vezette azokat, mint elnök. Az ülésekről készült jegy-

zőkönyvek másolatát az Eperjesi Kollégium igazgatójának kellett megküldeni 

tudomásvétel, intézkedés vagy jóváhagyás céljából.558 

 

4.3. Jogászbálok az Eperjesi Jogakadémián 

 

Az Eperjesi Jogakadémián az oktatáson kívül nagy szerep jutott a hagyomá-

nyok ápolásának, azon belül is a jogászbálok szervezésének és megrendezésé-

nek. A jogászifjúság társadalmi szereplésének egyik legfontosabb részét ké-

pezte a bálokon, a táncos mulatságokon és az ünnepségeken való részvétel. 

A klasszikus báli időszak a farsangi szezon volt minden évben. A jogászbá-

lok a farsangi időszakban tartott jogász táncestélyekből fejlődtek ki559 valamikor 

 
551  Eötvös 1893, 464. o. 
552  MRT 1911, 875. o. 
553  MRT 1911, 875–876. o. 
554  Eötvös 1893, 464–465. o.; lásd még: MRT 1911, 876. o. 
555  Eötvös 1893, 465. o. 
556  MJL. IV., 437. o. 
557  Eötvös 1893, 465. o. 
558  Eötvös 1893, 465. o. 
559  Novák 1941, 119. o. 
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a 18. század végén, 19. század elején. Novák István úgy fogalmaz, hogy „külö-

nösen szépen sikerült az 1837-es farsang jogászbálja”.560 Ebből azt a következ-

tetést lehet levonni, hogy már azt megelőzően is tartottak Eperjesen jogászbálokat, 

amely alatt az „összjogászság” által rendezett táncestélyeket kellett érteni.561 

Az 1894. január 10-én rendezett jogászbál is kiemelkedett a többi jogászbál 

közül a nagyságára való tekintettel, amely által sikerült a Joghallgatók Testüle-

tének jelentős adományokra szert tennie.562 Az 1895. január 29-én megrendezett 

jogászbálról a Kollégiumi Értesítő már részletesebben számol be, így kiderül, 

hogy a jogászbál „védnökségét Meliórisz Kálmánné és Kőszeghy Sándorné úr-

nők voltak kegyesek elvállalni és a legnagyobb mértékben hálára kötelező szí-

vességgel betölteni”.563 Megállapítható tehát, hogy a jogászbálok védnöki intéz-

ménye már 1895-ben biztosan – valószínűleg korábban is – létezett. 

Az ilyen alkalmakon megjelent Eperjes szabad királyi város elöljárósága, 

gyakorló jogászrétege, Sáros vármegye tisztségviselői, méltóságai és nemesi 

családjainak képviselői mellett természetesen az Eperjesi Jogakadémia tanárai 

és joghallgatói is. A részvételt a korszak társadalmi szabályai követelték meg, a 

távolmaradás a társas érintkezéstől való elzárkózást jelentette. 

A jogászbálok megszervezése többhetes, vagy akár hónapos munkát is igé-

nyelt. A sikeres lebonyolítás érdekében a joghallgatók maguk közül rendezőbi-

zottságot – vagy más néven szervezőbizottságot – választottak, majd ezt köve-

tően a bizottság egyes tagjait különböző feladatokkal bízták meg, úgymint a 

meghívók nyomtatása, táncteremről való gondoskodás, a különböző közjogi 

méltóságok meghívása, enni- és innivaló biztosítása, stb.564 

A helyszínül szolgáló tánctermet nemzeti színű szalagokkal és zászlókkal 

díszítették fel, amelybe belépve a bálozó közönség két nagy transzparensen az 

alábbi verseket olvashatta: „Üdvözöljük a szelíd és Kedvderítő szép nemet, Mely 

erénye érzetében Buzdít, bájol és szeret.” illetve „Hódolunk a férfiaknak, Kik 

női ügyben fáradoznak S nem sajnálnak ontni vért, Hon-szabadság s népjo-

gért!”565 A jogászbálokon főleg francianégyest, palotást, csárdást vagy polkát 

táncoltak.566 

 

 

 

 

 
560  Novák 1941, 68. o. 
561  Novák 1941, 209. o. 
562  Kollégiumi Értesítő 1894, 51. o. 
563  Kollégiumi Értesítő 1895, 63. o. 
564  Novák 1941, 120. o. 
565  Novák 1941, 69. o. 
566  Novák 1941, 69. és 120. o. 



– 105 – 

4.4. A korszak híres jogtanárai 
 

4.4.1. Flórián Károly 

 

Flórián Károly 1878. január 24-én – 

más források szerint január 26-

án567 – született Eperjesen.568 Édes-

apja Flórián Jakab szintén az Eper-

jesi Jogakadémia tanára volt.569 Kö-

zépiskolai tanulmányait az Eperjesi 

Kollégiumban, jogi tanulmányait 

pedig az Eperjesi Jogakadémián és a 

Magyar Királyi Ferenc József Tudo-

mányegyetemen végezte kitűnő 

eredménnyel.570 

A tanulmányai befejezését kö-

vetően a Kassai Királyi Ítélőtábla 

elnöke 1899 februárjában a Kassai 

Királyi Ítélőtábla kerületébe ne-

vezte ki ideiglenesen díjtalan,571 

majd 1899 áprilisától díjas joggya-

kornoknak.572 A vallás- és közokta-

tásügyi miniszter előterjesztésére I. 

Ferenc József király jóváhagyta, hogy Flórián Károlyt 1900. november 29-én 

„sub auspiciis regis” avassák a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegye-

temen az államtudományok doktorává tekintettel arra, hogy minden vizsgáját 

kitüntetéssel tette le.573 

 
567  EOL Kari jegyzőkönyv 1900–1910, 30. o.; lásd még: EOL Általános iratok 1. doboz, 1897–

1898. évi iratcsomó; Megjegyzés: Az adatot tartalmazó irat tartalma alapján 1901-ben kelet-

kezhetett, ugyanakkor lelőhelye – valószínűleg iratrendezési hiba folytán – mégis az 1897–

1898. évi iratcsomó. 
568  Miskolci Jogászélet, a Tiszai Ev. Egyházkerület Miskolci Jogakadémiájának Hivatalos Lapja, 

felelős szerkesztő: Szepesváraljai Haendel Vilmos, XVII. évfolyam, 8. szám, Miskolc, 1941. 

október (a továbbiakban: Miskolci Jogászélet 1941), 113. o.; lásd még: MÉL I., 518. o. 
569  EOL Általános iratok 1. doboz, 1897–1898. évi iratcsomó; lásd még: Kollégiumi Értesítő 

1902, 21. o. 
570  EOL Általános iratok 1. doboz, 1897–1898. évi iratcsomó; lásd még: EOL Kari jegyzőkönyv 

1900–1910, 30. o.; Miskolci Jogászélet 1941, 113. o. 
571  Budapesti Közlöny, XXXIII. évfolyam, 32. szám, Budapest, 1899. február 9., 1. o. 
572  Budapesti Hírlap, XIX: évfolyam, 96. szám, Budapest, 1899. április 7., 14. o. 
573  EOL Általános iratok 1. doboz, 1897–1898. évi iratcsomó; lásd még: EOL Kari jegyzőkönyv 

1900–1910, 10. o.; Budapesti Hírlap, XX. évfolyam, 293. szám, Budapest, 1900. október 25., 

6. o.; Jogakadémiai Tanrend 1906, 5. o.; Miskolci Jogászélet 1941, 118. o. 
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Az Eperjesi Jogakadémián Flórián Károly az 1900–1901-es tanévtől magánta-

nár, majd – Meliórisz Béla betegsége miatt – őt választották meg 1901. szept-

ember 1-jétől nyilvános rendkívüli jogtanárnak a Magyar közigazgatási jog, a 

Magyar pénzügyi jog és Statisztika tanszékre.574  Nem sokkal ezután, 1901. 

november 24-én kinevezték az Eperjesi Kollégium pénztárosának.575 1902. 

szeptember 1-jétől már nyilvános rendes jogtanár volt az Eperjesi Jogakadémia 

hatodik tanszékén.576 A Magyar Turista Egyesület Eperjesi Jogász Osztálya 

megalapításának aktív közreműködője volt joghallgatóként, jogtanárként pedig 

rendszeresen szervezett túrákat az Eperjes közelében lévő tájakra, illetve a Ma-

gas Tátrába, gyakran megmászta a Lomnici- és a Nagyszalóki-csúcsokat.577 

Az első világháború kitörése után az általános mozgósítás elrendelés követ-

keztében Flórián Károlyt is katonai szolgálatra hívták be 1914 nyarán.578 1914. 

november 2-án Przemysl várának orosz elfoglalása során mint tüzér hadnagy 

esett hadifogságba és Szibériába, Krasznojarszkba vitték.579 A hadifogás ideje 

 
574  EOL Általános iratok 1. doboz, 1897–1898. évi iratcsomó; lásd még: EOL igazgatóválasztmányi 

jegyzőkönyv, 1901. június 29-ei ülés 8. pontja; Kollégiumi Értesítő 1902, 3. és 48–49. o.; Jog-

akadémiai Tanrend 1906, 5. o.; Miskolci Jogászélet 1941, 118. o. 
575  Kollégiumi Értesítő 1902, 21. o.; lásd még: Jogakadémiai Tanrend 1906, 5. o. 
576  EOL Kari jegyzőkönyv 1900–1910, 71. o.; lásd még: Miskolci Jogászélet 1941, 114. o. 
577  Miskolci Jogászélet 1941, 114. o. 
578  Kollégiumi Értesítő 1915, 23. o. 
579  EOL igazgatóválasztmányi jegyzőkönyv, 1915. március 25-ei ülés 7. pontja; lásd még: Kollégi-

umi Értesítő 1915, 60. o.; Miskolci Jogászélet 1941, 113. o. 
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alatt megtanult oroszul, majd rövid ideig a Charkovi Egyetemen tanított köz-

gazdaságtant, végül 1918. december 24-én érkezett haza Eperjesre.580 

Az Eperjesi Jogakadémia Miskolcra költözésekor Flórián Károly tanszékét 

egy ideig még fenntartották számára, azonban ő nem költözött át később sem a 

jogakadémia új városába,581 és végül 1922-ben lemondott jogtanári állásáról.582 

Ezt követően Eperjesen volt polgármester 1924-től egészen 1928. január 15-ei 

lemondásáig.583 Alapító tagja volt a Csehszlovákiai Magyar Tudományos, Iro-

dalmi és Művészeti Társaságnak Pozsonyban.584 

Flórián Károly életének hatvanharmadik évében hunyt el Kassán 1941. au-

gusztus 15-én.585 Eperjesen helyezték örök nyugalomra. Jelentősebb munkái: 

Szocializmus és magántulajdon (Eperjes, 1901); A törvényhatóságok és az ön-

kéntes adófizetés ex-lex-ben (Budapest, 1903); A magyar–horvát pénzügyi 

egyezmény (Budapest, 1905.); és Az adóreform (Magyar Figyelő 1913).586 

 

 

4.4.2. Mikler Károly 

 

Mikler Károly 1872. augusztus 16-án született Nagykárolyban, ahol édesapja, 

Mikler Sámuel evangélikus lelkész volt.587 A család 1874-ben Nagykőrösre köl-

tözött, ahol édesapja középiskolai tanár lett.588 A középfokú tanulmányait a 

Nagykőrösi Evangélikus Református Főgimnáziumban kezdte meg,589 majd 

édesapja 1887-es besztercebányai lelkésszé történő megválasztását követően 

Selmecbányán fejezte be.590 

 
580  Miskolci Jogászélet 1941, 118. o.; lásd még: MÉL I., 518. o. 
581  Gömöry 1964, 128. o. 
582  Miskolci Jogászélet 1941, 113. o. 
583  Városok Lapja, XXIII. évfolyam, 1. szám, Budapest, 1928. január 1., 17. o.; lásd még: Mis-

kolci Jogászélet 1941, 118. o.; MÉL I., 518. o. 
584  MÉL I., 518. o. 
585  Miskolci Jogászélet 1941, 113. o.; lásd még: MÉL I., 518. o. 
586  Miskolci Jogászélet 1941, 115–116. o. 
587  EOL Vegyes iratok 11. doboz, 1897. évi iratcsomó; lásd még: EOL Kari jegyzőkönyv 1891–

1900, 232. o.; Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. VIII. kötet, Löbl–Minnich, kiadja 

Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése, Budapest, 1902 (a továbbiakban: Szinnyei 1902), 

1318. o.; Uj Idők Lexikona. Tizenhetedik és tizennyolcadik kötet, Lazacfélék–Nád, Singer és 

Wolfner Irodalmi Intézet Rt. kiadása, Budapest, 1940 (a továbbiakban: UIL 1940), 4531. o.; 

Boleratzky 1994, 70. o. 
588  Boleratzky 1994, 70. o. 
589  EOL Vegyes iratok 11. doboz, 1897. évi iratcsomó; lásd még: EOL Kari jegyzőkönyv 1891–

1900, 232. o.; Szinnyei 1902, 1318. o. 
590  EOL Vegyes iratok 11. doboz, 1897. évi iratcsomó; lásd még: EOL Kari jegyzőkönyv 1891–

1900, 232. o.; Boleratzky 1994, 70. o. 
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Az érettségi megszerzését követően, 1891-

ben iratkozott be a Budapesti Királyi Magyar 

Tudományegyetem Jog- és Államtudományi 

Karára,591 majd 1895. július 2-án avatták a jog- 

és államtudományok doktorává a Budapesti 

Vármegyeháza dísztermében.592 1895. október 

1-jén egyéves önkéntes katonai szolgálatra vo-

nult be, de október 12-én katonai szolgálatra 

alkalmatlannak nyilvánították.593 

Az egyetem sikeres elvégzése után ügyvéd-

jelöltként dolgozott Besztercebányán és Buda-

pesten, majd ügyvédjelöltsége mellett 1896. 

május 22-én a Budapesti Királyi Ítélőtábla el-

nöke a Budapesti Királyi Ítélőtábla kerületére 

díjas joggyakornoknak nevezte ki.594 A köz-

igazgatásban is szerzett tapasztalatot mint gya-

korló jogász, ugyanis 1896. június 11-én a magyar királyi pénzügyminiszter ide-

iglenes minőségű pénzügyi fogalmazóvá nevezte ki595 a Kassai Magyar Királyi 

Pénzügyigazgatósághoz.596 

Mikler Károly (a fotón fent) életében jelentős változás következett be, ami-

kor 1897. szeptember 1-jén elkezdett tanítani az Eperjesi Jogakadémián mint 

tanárjelölt.597 Az 1897–1898-as tanévtől kezdve Európai jogtörténetet oktatott 

heti öt órában az első, és a Magyar állam statisztikáját, tekintettel Ausztriára 

című tárgyat szintén heti öt órában a harmadik, vagyis jogtudományi évfolya-

mon.598 A következő tanévtől már a Magyar alkotmány és jogtörténet, az 

 
591  A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja MDCCCXCIII.–XCIV. tanévre. 

Nyomatott a Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomdában, Budapest, 1894, 108. o.; lásd még: 

Szinnyei 1902, 1318. o.; Boleratzky 1994, 70. o. 
592  Fővárosi Lapok, XXXII. évfolyam, 178. szám, Budapest, 1895. július 2., 2074. o. 
593  EOL Vegyes iratok 11. doboz, 1897. évi iratcsomó; lásd még: EOL Kari jegyzőkönyv 1891–

1900, 232. o. 
594  Budapesti Közlöny, XXX. évfolyam, 120. szám, Budapest, 1896. május 22., 1. o.; lásd még: 

Szinnyei 1902, 1318. o.; Boleratzky 1994, 70. o. 
595  Budapesti Közlöny, XXX. évfolyam, 138. szám, Budapest, 1896. június 11., 1. o.; lásd még: 

Szinnyei 1902, 1318. o. 
596  EOL Vegyes iratok 11. doboz, 1897. évi iratcsomó; lásd még: EOL Kari jegyzőkönyv 1891–

1900, 232. o.; Magyarország tiszti czím- és névtára 1897, XVI. évfolyam, Pesti Könyv-

nyomda Részvénytársaság, Budapest, 1897, 262. o.; Szinnyei 1902, 1318. o. 
597  EOL Vegyes iratok 11. doboz, 1897. évi iratcsomó; lásd még: EOL Kari jegyzőkönyv 1891–

1900, 232–233. o.; Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, Negyvenedik évfolyam, 28. szám, Bu-

dapest, 1897. július 11., 445. o.; Szinnyei 1902, 1318. o.; Boleratzky 1994, 70. o. 
598  Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, Negyvenegyedik évfolyam, 8. szám, Budapest, 1898. feb-

ruár 20., 126. o. 
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Egyházjog, valamint a Magyar pénzügyi jog előadója is, illetve ekkor lett az 

Eperjesi Széchenyi Kör főjegyzője is.599 Mikler Károly a jogtudori oklevelet 

1900. március 24-én szerezte meg a budapesti Magyar Királyi Tudományegye-

tem Jog- és Államtudományi Karán.600 

1901-től az Eperjesi Jogakadémián prodékánná,601 majd 1903-ban dé-

kánná602 választották, amely tisztséget háromévenkénti újraválasztással egészen 

1923-ig látott el.603 Dékánsága alatt az Eperjesi Jogakadémia már nyolc tanszék-

kel működött, és Eperjes városával kötött szerződés lehetőséget adott volna két 

további, a történelmi és a filozófiai tanszék felállítására is, ha az első világhá-

ború ezt meg nem akadályozza.604 Később párhuzamosan több felsőoktatási in-

tézményben is tanított, ugyanis 1908. június 22-én egyházjogi magántanári ké-

pesítést szerzett és magántanárnak is kinevezték a kolozsvári Magyar Királyi 

Ferenc József Tudományegyetemre.605 Az ekkor az országban működő tíz jog-

akadémia tanáraiból álló Országos Jogtanári Egyesület egyik elnöke volt.606  

1910. március 1-jének délutánján nem mindennapi esemény történt Eperjesen, 

ugyanis Mikler Károly dékán és Réz Mihály jogakadémiai tanár „régebbi feszült 

viszony miatt” kardpárbajt vívtak. A párbaj során Mikler Károly jobb szeme alatt 

olyan súlyos vágást kapott, hogy a párbajt az orvosok beszüntették.607 

Az Eperjesi Jogakadémia Miskolcra való költözésében oroszlánrészt vállalt 

1919 tavaszán. Az átköltözést követően 1923. 

szeptember 20-ig volt a Miskolci Jogakadémia 

dékánja,608 ekkor egészségügyi okokra hivat-

kozással nyugállományba vonult és Budapes-

ten élt.609 Geduly Henrik püspök ezekkel a 

 
599  Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, Negyvenkettedik évfolyam, 38. szám, Budapest, 1899. 

szeptember 17., 606. o.; lásd még: Magyarország tiszti czím- és névtára 1897, XVII. évfo-

lyam, Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest, 1898, 524. és 921. o. 
600  EOL Kari jegyzőkönyv 1891–1900, 336. o. 
601  EOL Kari jegyzőkönyv 1900–1910, 74. o.; lásd még: Szinnyei 1902, 1318. o. 
602  Miskolczi Napló, III. évfolyam, 249. szám, Miskolcz, 1903. november 1., 4. o.; lásd még: UIL 

1940, 4531. o. 
603  Boleratzky 1994, 70. o. 
604  Boleratzky 1994, 70–71. o. 
605  Ellenzék, Huszonkilencedik évfolyam, 170. szám, Kolozsvár, 1908. július 27., 4. o.; lásd még: 

Hivatalos Közlöny, XVI. évfolyam, 15. szám, Budapest, 1908. augusztus 1., 245. o.; UIL 

1940, 4531. o. 
606  Boleratzky 1994, 71. o. 
607  Budapesti Hírlap, XXX. évfolyam, 50. szám, Budapest, 1910. március 1., 12. o. 
608  A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Miskolczi (Eperjesi) Jogakadémiájának 1923/24. tanévi 

almanachja. Dunántúl Könyvkiadó és Nyomda R.-T., Pécs, 1924 (a továbbiakban: Jogakadé-

miai Almanach 1924), 115. o.; lásd még: Novák 1941, 490. o.; Jogakadémiai Almanach 1944, 

15. o.; Stipta 1996, 21. o.; Sereg – Koncz 2015, 86. o. 
609  Reggeli Hírlap, XXXII. évfolyam, 210. szám, Miskolc, 1923. szeptember 19., 2. o. 
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szavakkal búcsúztatta a nyugdíjba vonulásakor: „Neve, egyéni készsége, akció-

inak eredményessége hozzáfűződik a jogakadémia fejlődéséhez és Magyaror-

szágra való áttelepítéséhez, Eperjesen virágkorát érte a jogakadémia Mikler 

Károly húszévi dékánsága alatt.”610 

1925-ben megjelent egy tanulmánya, amelyben sürgette az egyházi közigaz-

gatás és bíráskodás szétválasztását, „amely szerint az egyházi bíróságok elnök-

sége nem koordinált közigazgatási funkcionáriusokból, hanem szabadon válasz-

tandó független, szakképzett – egyházi és világi – egyháztagokból állana”.611 

Az evangélikus egyházban ezután is vállalt különböző tisztségeket, példának 

okért a pesti egyházmegye felügyelője volt,612 és a magyarországi evangélikus 

egyház 1934–1937. évi zsinatán mint főelőadó is vett részt.613 1938. június 22-

én a miniszterelnök előterjesztésére Horthy Miklós kormányzó a Magyar Ér-

demrend középkeresztjét adományozta Mikler Károlynak.614 Budapest 1944–

1945-ös ostroma alatt Balatonfüreden tartózkodott, a budapesti lakását bomba-

találat érte.615 A második világháború után főjegyzői állást vállal, de nemsokára 

megvakult.616 

Tudományos munkássága során az evangélikus egyházjoggal és a vallási tár-

gyú törvények magyarázatával foglalkozott főleg.617 Főbb műve a 741 oldal ter-

jedelmű, Magyar evangélikus egyházjog című munkája, amely a Grill Károly 

Könyvkiadó vállalatánál jelent meg Budapesten 1906-ban.618 

Mikler Károly életének nyolcvanharmadik évében 1955. január 1-jén hunyt 

el Budapesten.619  

 

 

 

 

 

 

 

 
610  Boleratzky 1994, 71. o. 
611  Mikler Károly: A közigazgatás és bíráskodás elválasztása az evangélikus egyházban. In: Mis-

kolci Jogászélet. Magyar Jövő Nyomda, Miskolc, 1925, 102. o. 
612  Boleratzky 1994, 71. o. 
613  UIL 1940, 4531. o. 
614  Magyarország, XLV. évfolyam, 138. szám, Budapest, 1938. június 22., 13. o.; lásd még: Mis-

kolci Jogászélet, a Tiszai Ev. Egyházkerület Miskolci Jogakadémiájának Hivatalos Lapja, fe-

lelős szerkesztő: Zsedényi Béla, XIV. évfolyam, 7–8. szám, Miskolc, 1938, 170. o. 
615  Boleratzky 1994, 71. o. 
616  Boleratzky 1994, 71. o. 
617  Szinnyei 1902, 1318-1319. o. 
618  Jogakadémiai Almanach 1924, 116. o.; lásd még: UIL 1940, 4531. o.; Boleratzky 1994, 72. o. 
619  Boleratzky 1994, 70. o. 
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5. Az Eperjesi Jogakadémia Miskolcra költözése 

 

Az első világháború elvesztése a Felvidék és egyben Eperjes csehszlovák meg-

szállását – 1918. október 29.620 – vonta maga után,621 amelynek következtében 

a magyar anyanyelvű Eperjesi Kollégium régi formában való működése meg-

kérdőjeleződött. A csehszlovák kormány az intézmény négy szervezeti egysé-

géből egyedül a Főgimnáziumra tartott igényt, a Tanítóképző Intézet, a Teoló-

giai Akadémia és az Eperjesi Jogakadémia működését nem tartotta fontosnak.622 

A Teológiai Akadémia Budapestre költözött, ahol a pozsonyi teológiai karral 

folytatta tovább a működését a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem 

szervezetén belül.623 

Gömöry János – aki az Eperjesi Kollégium igazgatója volt 1903 és 1926 kö-

zött – így emlékezett vissza erre az időre. „A Németország vezette központi ha-

talmak elvesztették a háborút, Magyarország sorsa is meg volt pecsételve. Eper-

jesre 1918 karácsonya előtt bevonult a csehszlovák katonaság, s vele együtt több 

olyan nyugati szlovák, akikben a nemzeti érzés sovinizmussá fokozódott. A hiva-

talokban a régi tisztviselőket félreállították, az összes magyar intézmény műkö-

dését betiltották, az utcai és üzleti magyar feliratokat szlovák nyelvűekkel cse-

rélték fel... Távozó családokkal telt vasúti szerelvények indultak óránként Ma-

gyarországra.”624 

Mikler Károly – aki ekkor már tizenöt éve volt az Eperjesi Jogakadémia dé-

kánja – viszonylag hamar felismerte, hogy az általa vezetett intézmény egyetlen 

esélye a túlélésre az, ha költözik, mégpedig olyan városba, amely valószínűleg 

a megmaradt Magyarország területére fog esni. Ehhez azonban az intézmény 

speciális helyzetére tekintettel egy többlépcsős folyamatot kellett viszonylag rö-

vid időn belül sikerrel végigvinnie. Az egyházi vezetők és a Pártfogóság jóvá-

hagyása mellett szükség volt a vallás- és közoktatásügyi miniszter, illetve a ma-

gyar kormányzat támogatására és végül egy befogadó várost is találnia kellett.625 

 
620  Stipta 1989, 11. o.; lásd még: Sereg – Koncz 2015, 84. o. 
621  Bruckner Győző: A miskolczi (eperjesi) ág. hitv. ev. egyházkerületi jogakadémiának válságos 

napjai. Dunántúl Könyvkiadó és Nyomda R.T., Pécs, 1923, 4. o.; lásd még: Sereg – Koncz 

2015, 84. o. 
622  Bruckner 1944, 29. o.; lásd még: Boleratzky 1990, 7. o.; Stipta 1996, 13. o. 
623  Jogakadémiai Almanach 1933, 10. o.; lásd még: Bruckner 1944, 29. o.; Boleratzky 1990, 7. o. 
624  Gömöry 1994, 87. o. 
625  Stipta István: A miskolci jogakadémia működésének első évtizede (1919–1929). Borsodi 

Szemle, tudományos ismeretterjesztő folyóirat, XXX. évfolyam, 2. szám, Miskolc, 1985 (a to-

vábbiakban: Stipta 1985), 49. o. 
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Ennek megfelelően Mikler Károly 

1918. december 5-én a Budapesti Egy-

házi Konferencián tárgyalásokat kezdett 

a Tiszai Evangélikus Egyházkerület püs-

pökével, Geduly Henrikkel (a fotón), aki 

támogatandónak találta a dékán ötle-

tét.626 Másnap már közösen egyeztettek 

az átköltöztetéséről az akkori vallás- és 

közoktatásügyi miniszterrel, Lovászy 

Mártonnal.627 A miniszter teljes mér-

tékben támogatta az Eperjesi Jogakadé-

mia költözésének tervét, és még a köl-

tözés költségeinek egy bizonyos hánya-

dát is megtérítette.628 

Budapestről Eperjesre tartva Mikler 

Károly Miskolcon állt meg629 1918. 

december 7-én, ahol barátságos fogad-

tatás várta.630 A város polgármestere, 

Szentpály István, és a városi főispán, Lichtenstein László, továbbá az egész 

városi vezetés egyetértett a dékán terveivel, különös tekintettel arra a tényre, 

hogy Magyarország akkori csonkított régiója nem rendelkezett felsőoktatási 

intézménnyel.631 

Mikler Károly 1918. december 8-án érkezett vissza Eperjesre, ahol beszámolt 

a fejleményekről az Eperjesi Kollégium felügyelőségének és a tanári karnak, egy-

úttal kérte a Pártfogóságot, hogy hívjanak össze egy ülést a költözésről való döntés 

 
626  EOL Kari jegyzőkönyv 1910–1919, 276. o., Megjegyzés: Mikler Károly kézírásával készült 

jegyzőkönyv tévesen 1919. december 5-öt tartalmazza dátumként, a helyes dátum az 1918. 

december 5-e.; lásd még: Mikler 1922, 218. o.; Stipta 1985, 50. o.; Stipta 1989, 11. o.; Bruck-

ner Győző: A Miskolci Jogakadémia múltja és kultúrmunkássága (1919–1949). A kéziratot 

sajtó alá rendezte és lektorálta: Novák István, szerkesztette: Dobrossy István, Stipta István, 

készült a Forma GMK. Nyomdájában, Miskolc, 1996 (a továbbiakban: Bruckner 1996), 50. 

o.; Stipta 1996, 13. o.; Durovics 2019, 84. o. 
627  Mikler 1922, 218. o.; lásd még: Sereg – Koncz 2015, 84–85. o. 
628  EOL igazgatóválasztmányi jegyzőkönyv, 1919. február 14-ei ülés, 7. o.; lásd még: Stipta 

1985, 50. o.; Stipta István: A Miskolci Evangélikus Jogakadémia (1919–1949). In: A Pécsi 

Püspöki Joglyceum emlékezete 1833–1923: A 2009. október 16-án Pécsett tartott tudományos 

konferencia tanulmányai. Szerkesztők: Kajtár István, Pohánka Éva, Publikon Kiadó, Pécs, 

2009 (a továbbiakban: Stipta 2009), 66. o. 
629  Stipta 2009, 67. o. 
630  Miskolczi Napló, XVIII. évfolyam, 283. szám, Miskolc, 1918, 2. o.; lásd még: Stipta 1985, 

50. o.; Bruckner 1996, 50. o. 
631  Mikler 1922, 218. o.; lásd még: Jogakadémiai Almanach 1933, 10. o.; lásd még: Sereg – 

Koncz 2015, 85. o. 
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érdekében.632 Az ülést 1918. december 19-re hívták össze, ahol a dékán szemé-

lyesen nem tudott érvelni, ugyanis ő maga ekkor Miskolcon tartózkodott.  

A sok támogatás ellenére a Pártfogóság elutasította a költözést, menekülésként 

tekintve arra.633 

Ebben az időben még az is felmerült, hogy az Eperjesi Jogakadémia a Kassai 

Jogakadémiával egyesülve Kassán folytatja a működését, mivel ekkor a cseh-

szlovák katonák Kassát még nem szállták meg.634 Ez azonban nemsokára bekö-

vetkezett, így ez a lehetőség is szertefoszlott. 

A remény városa így Miskolc maradt, amely város törvényhatósági bizottsá-

gának 1918. december 19-ei ülése az Eperjesi Jogakadémia számára megfelelő 

épületet és évi 25 000 koronát ajánlott fel,635 e két felajánlásról végső döntés 

azonban csak később született. Mint említettük, egy ideig volt olyan elképzelés 

is, hogy esetleg Kassára költözzön az intézmény, azonban az év végén kiderült, 

hogy a Kassai Jogakadémia is költözni akar.636 Érdekesség, hogy a Selmecbá-

nyai Erdészeti és Bányászati Akadémia is Miskolcra kívánt volna költözni, 

amely terv végül meghiúsult.637 

A Pártfogóság elutasító döntése meglepte Mikler Károlyt és Geduly Henri-

ket, ugyanakkor ennek hiányában nem lehetett megkezdeni a költözést. Nem 

kellett azonban sokáig várni arra, hogy a Pártfogóság rájöjjön mekkorát téve-

dett. 1918. december 28-án 12 óra 45 perckor638 a Szepességből a Branyiszkói 

hágón keresztül ellenállás nélkül vonult Eperjesre egy zászlóaljnyi csehszlovák 

katona. Parancsnokuk a városháza erkélyéről kihirdette, hogy a „várost a ma-

gyarok ezer éves járma alól felszabadítja”.639 1918. december végén a csehszlo-

vák katonák megtiltották a magyar nyelvű oktatást.640 

Mindezek következtében 1919. január 16-án Mikler Károly titokban Mis-

kolcra utazott, hogy a költözés részleteit megbeszélje Miskolc város polgármes-

terével.641 1919. január 18-án Szentpály István hivatalos levelet küldött Mikler 

Károlynak, hogy a Városháza épületének második emeletét átadja a menekült 

 
632  Mikler 1922, 219. o. 
633  EOL igazgatóválasztmányi jegyzőkönyv, 1919. február 14-ei ülés, 7. o.; lásd még: Mikler 

1922, 220. o.; Durovics 2019, 86. o. 
634  Mikler 1922, 220. o.; 
635  Mikler 1922, 219., 221. o.; lásd még: Stipta 1985, 50. o.; Stipta 1989, 12. o.; Bruckner 1996, 

50. o.; Stipta 2009, 67. o.; Sereg – Koncz 2015, 85. o. 
636  EOL igazgatóválasztmányi jegyzőkönyv, 1919. február 14-ei ülés, 7. o.; lásd még: Sitpta 

1989, 11. o. 
637  Stipta 1989, 12. o. 
638  EOL igazgatóválasztmányi jegyzőkönyv, 1919. február 14-ei ülés, 1. o.; lásd még: EOL Kari 

jegyzőkönyv 1910-1919, 276. o. 
639  Mikler 1922, 222. o. 
640  Mikler 1922, 222. o. 
641  Stipta 1989, 12. o. 
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intézmény számára.642 Érdekesség, hogy az 1919. január elejei elképzelések sze-

rint a jogakadémia a Rudolf laktanya III. számú főépületében működött volna 

ideiglenes jelleggel.643 Ez utóbbi elképzelést támasztja alá a Rudolf laktanya III. 

számú főépületének fellelhető átalakítási tervrajza.  

 

 
 

Eközben Eperjesen a katonai megszállás tovább éreztette kellemetlen hatását. 

Egy csehszlovák hadnagy és nyolc fegyveres őr 1919. január 20-án megpróbálta 

a Teológiai Jogakadémia termeit katonai célokra elfoglalni, ezt azonban a pe-

dellus megakadályozta, és utasította őket, hogy szerezzenek be írásos engedélyt 

erre vonatkozóan az Eperjesi Kollégium igazgatójától. Ezt természetesen nem 

tették meg.644 „Január 22-én egy fegyveres járőr egy tiszttel az élén utasítást 

adott az összes magyar felírások levételére a kollégiumban. Megtagadtuk. Ja-

nuár 29-én d. e. 10 órakor egy nagyobb számú fegyveres járőr kettő tisztel a 

kollégium központi épületének intézeteiben katonai parancsra beszüntette a ta-

nítást, kijelentvén, hogy valószínűleg február15-ig nem lesz tanítás. A kollégium 

 
642  EOL igazgatóválasztmányi jegyzőkönyv, 1919. február 14-ei ülés, 7–8. o.; lásd még: Stipta 

1985, 50. o.; Sereg – Koncz 2015, 85. o. 
643  Reggeli Hírlap, XXVIII. évfolyam, 4. szám, Miskolcz, 1919. január 5., 4. o.; lásd még: Som-

orjai Lehel: Az őszi rózsás forradalomtól a trianoni békekötésig. In: Miskolc története. V/1., 

1918-tól 1949-ig, szerkesztette: Dobrossy István – Stipta István, készült a Borsodi Nyomda 

Kft.-ben, Miskolc, 2007, 16. o. 
644  EOL igazgatóválasztmányi jegyzőkönyv, 1919. február 14-ei ülés, 2. o. 
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központi épületében lévő összes teológiai, jogakadémiai és tanítóképző intézeti 

tanárokat szuronyos katonák a déli órákban a Fő utcán végig kísérték a tüzér-

laktanyába, ahonnan másfél óra múlva szabadon bocsátották őket.”645 

A fentiek fényében más megoldást nem látva, Mikler Károly értesítést kül-

dött Geduly Henriknek a miskolci lehetőségről, aki 1919. február 9-én elrendelte 

az Eperjesi Jogakadémia átköltözését Miskolcra:646 „Határozat: Az egyházke-

rületi közgyűlés utólagos jóváhagyásának reményében, saját felelősségemre el-

rendelem, hogy az eperjesi ág. h. ev. egyházkerületi collégiumi jogakadémia 

ideiglenesen, a béketárgyalások befejezéséig Miskolc város hatósága alatt le-

gyen. (…) címében, pecsétjében, hivatalos irataiban a következő elnevezést vi-

selje: A tiszai ág. h. ev. egyházkerület eperjesi kollégiumának jogakadémiája – 

ideiglenesen Miskolcon.”647 Két év elteltével kikerült az ideiglenes szó a jog-

akadémia nevéből. 

Nem könnyítette meg az adminisztratív folyamatokat a világháború utóhatása, 

ugyanis 1919. február 1-jén a csehszlovák katonák tizenkét vezető személyt tar-

tóztattak le Eperjesen, köztük Faragó József polgármestert és Mikler Károly jog-

akadémiai dékánt, majd Kassára szállították őket.648 Ezzel egy időben négy napra 

bezárták az összes iskolát és rendeletet adtak ki, hogy 1919. február 15-től csak 

szlovák nyelven lehetett tanítani. A magyar kormány nyomására nem sokkal a 

letartóztatásukat követően elengedték a letartóztatott vezető embereket. 

Végül 1919. február 14-én az Eperjesi Kollégium igazgatóválasztmányi gyű-

lése – amelyen részt vett a csehszlovák kormány tanügyi referense, Stefanek Antal 

is – jóváhagyta a költözést: „Püspök Úr közli, hogy nincs kifogása az ellen, ha a 

kollégium két főiskolája ideiglenesen más városba helyeztetik át.”649 Miután min-

denkitől megérkezett a költözést jóváhagyó döntés, a legnagyobb akadályt a cseh-

szlovák megszállás és a katonák jelentették, ugyanis meg kellett őket győzni arról, 

hogy az Eperjesi Jogakadémia vagyontárgyai nem állami, hanem felekezeti tulaj-

dont képeznek, következésképpen azok nem minősülnek hadizsákmánynak.650 

Ez csak részben sikerült, ugyanis a költözés miatt a Jogakadémia Eperjesen 

kényszerült hagyni a 15 000 kötetből álló kollégiumi nagykönyvtárát, az ekkor 

14 000 kötetből – 1835-ben 15 000,651 1877-ben pedig 20 000 kötetes volt652 –  

 

 
645  EOL igazgatóválasztmányi jegyzőkönyv, 1919. február 14-ei ülés, 2. o.; lásd még: EOL Kari 

jegyzőkönyv 1910–1919, 276. o. 
646  Mikler 1922, 223. o.; lásd még: Boleratzky 1990, 7. o.; Bruckner 1996, 51. o.; Stipta 2009, 68. o. 
647  Mikler 1922, 235. o.; lásd még: Stipta 1989, 12. o.; Stipta 1996, 15. o. 
648  8 Órai Újság, V. évfolyam, 28. szám, Budapest, 1919. február 1., 6. o. 
649  EOL igazgatóválasztmányi jegyzőkönyv, 1919. február 14-ei ülés, 1. o. 
650  Mikler 1922, 223. o. 
651  Gömöry 1964, 93. o. 
652  Kollégiumi Értesítő 1877, 53. o. 
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álló Szirmay könyvtárát, a 6000 darabos ér-

megyűjteményét, értékes levéltárát és szertá-

rait, valamint a működését finanszírozó ala-

pítványi vagyonát is.653 Sikerült azonban 

megmenteni – a hadizsákmánynak nem mi-

nősülő – az Eperjesi Kollégium 1665-ös ere-

deti alapítólevelét, néhány 18. századi okira-

tot, bútorokat, pár könyvet és a Dessewffy 

Arisztidet ábrázoló Than Mór festményt.654 

Sajnálatos módon az eredeti alapítólevél az 

1950-es években megsemmisült.655 

Az Eperjesi Jogakadémia által 1919. októ-

ber 8-án megkötött Tűzkár biztosítási kötvé-

nyéből kiderül, hogy a Dessewffy Arisztid-

portré mellett – amelynek biztosítási értéke 

 
653  Mikler 1922, 218. o.; lásd még: Jogakadémiai Almanach 1933, 10. o.; Boleratzky 1990, 7. o.; 

Sereg – Koncz 2015, 85. o. 
654  EOL Általános iratok 2. doboz, 1920. évi iratcsomó; lásd még: Jogakadémiai Almanach 1924, 

116. o.; Jogakadémiai Almanach 1933, 10. o.; Stipta 1989, 12. o.; Boleratzky 1990, 7. o.; 

Boleratzky 1995, 51. o. 
655  Boleratzky 1995, 51. o. 
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ekkor 30 000 korona volt – sikerült áthozni Eperjesről Miskolcra Berzeviczy 

Albert és Horovitz Simon (az előző oldalon lévő festményen) jogakadémiai ta-

nárok olajfestményét is.656 E két festmény biztosítási értéke egyenként 10 000 

korona volt. A három festmény együttes értéke tehát 50 000 korona volt, amely 

a Miskolci Városháza épületének 250 000 koronás biztosítási összegéhez viszo-

nyítva jelentős értéket képviselt.657 

A Dessewffy Arisztid-festmény értékét bizonyítja Novák István leírása is: 

„A dékáni hivatal világos, nagy ablakaival szemben Than Mór híres és nagy 

értékű Dessewffy-portréja a falon. A vértanúhalált halt tábornok nagyszerű, 

honvédruhás alakja szinte uralni látszik az egész helyiséget. Kardjára támasz-

kodva áll a tábortüzes, borongós háttér előtt s van valami a magatartásában — 

talán a közép központi elhelyezés okozza — ami arra enged következtetni, 

mintha őrként állana, a hivatal, a termek, az egész jogakadémia felett. A kép 

történelmi és műtörténeti értéke, tekintélyes arányai és díszes aranykerete mint-

egy a terem központi súlyát és centrumát is meghatározza: alatta nyer elhelye-

zést a dékáni asztal. Középnagyságú, hivalkodásmentes, de mégis tekintélyt és 

felsőbbséget árasztó bútordarab ez, mögötte a dékáni karosszék öblével.”658 

Az intézmény vezetése – elsősorban Mikler Károly – előrelátó volt, hiszen 

Stefanek Antal 1919. március 4-én közölte az újonnan megalakult államának 

döntését, miszerint nem tartanak igényt az Eperjesi Kollégium ilyen formában 

való további működésére, mondván, hogy „a csehszlovák kormány Magyaror-

szág részére nem nevel jogászokat”.659Az Eperjesi Kollégiumnak azonban nem 

volt lehetősége a költözésre. Gömöry Jánosnak annyit sikerült elérnie, hogy 

1926-ig magyarul is taníthassanak, ebben az évben tartották az utolsó magyar 

nyelvű érettségit Eperjesen.660 „Nem tudom szóval kifejezni, mit éreztem, ha 

arra gondoltam, hogy a Kollégium szétzüllik, eredeti karakterét elveszti. Hiszen 

a kivándorlás folytán szüntelenül fogyó magyarság megmaradásának egyik elő-

feltétele Eperjesen az iskola volt. így gondolkozott Flórián Jakab fia, dr. Flórián 

Károly jogakadémiai tanár is, aki nem foglalta el a számára fenntartott tanszé-

két a Miskolcra költözött Jogakadémián. Velem együtt végigharcolta a magyar 

tanítási nyelv érdekében folytatott küzdelmeket a Főgimnáziumban, az elemi isko-

lában. Ez utóbbi közös munkánk eredményeként a Sáros vármegyei elemi iskolák 

közül egyedül az eperjesi evangélikus elemi iskola maradt meg magyar tanítási 

nyelvűnek.”661 

 
656  EOL Általános iratok 2. doboz, 1920. évi iratcsomó. 
657  EOL Általános iratok 2. doboz, 1920. évi iratcsomó. 
658  Novák 1941, 258–259. o. 
659  Bruckner 1944, 29. o.; lásd még: Stipta 1989, 12. o. 
660  Gömöry 1964, 125. o.; lásd még: Gömöry 1994, 91. o. 
661  Gömöry 1994, 88. o. 
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Mikler Károly a dékáni írnokkal együtt 

1919. március 14-én érkezett meg Mis-

kolcra.662 Az Eperjesi Jogakadémia költözé-

sére is ekkor, 1919. március 14-én került sor, 

működését március 15-én kezdte meg Mis-

kolcon663 az akkori Városháza épületének 

második emeletén, összesen tizennégy helyi-

ségben.664 A jogakadémiával együtt költözött 

át Miskolcra Csengey Gusztáv (1842–1925) 

(a fotón) evangélikus lelkész, költő és tanár is, 

aki jelentős irodalmi munkássága mellett töb-

bek között magyarra fordította a Gaudeamus 

igitur című ballagási nótát.665 Obetkó Dezső, 

mint prodékán Eperjesen maradt 1919. már-

cius 14. és 1919. október 12-e között. Azt a 

feladatot kapta, hogy az odaérkező iratokat átvegye, majd később továbbíthassa 

vagy átvihesse Miskolcra.666 

A dékáni hivatal a joghallgatókat 1919. március 18-án kezdte nyilvántartásba 

venni.667 Az első vizsgák már március 28-án lezajlottak,668 ugyanakkor a Ta-

nácsköztársaság idején a közoktatásügyi népbiztos 1919. március 31-én kelt 

rendeletében megtiltotta a további vizsgák tartását. Az előadásokkal kapcsolat-

ban ellentétes információk állnak rendelkezésre, ugyanis egyes források szerint 

március végétől már tartottak órákat a Miskolci Jogakadémián,669 más korabeli 

lapok szerint erre egészen 1919. október 4-ig670 vagy 16-áig kellett várni.671 

A kérdés eldöntésében segítségünkre lehet Mikler Károly visszaemlékezése, 

aki szerint: „Tanáraitól a miskolczi vörös haderő parancsnoksága azt követelte, 

 
662  EOL Kari jegyzőkönyv 1910–1919, 276. o. 
663  EOL Kari jegyzőkönyv 1910–1919, 276. o.; lásd még: Mikler 1922, 223. o.; Jogakadémiai 

Almanach 1933, 10. o.; Magyar Jövő független politikai napilap, XX. évfolyam, 60. szám, 

Miskolc, 1938, 6. o.; Novák 1941, 255. o.; Boleratzky 1994, 71. o.; Sereg – Koncz 2015, 85. 

o.; Nánási 2019, 160. o. 
664  EOL Általános iratok 2. doboz, 1920. évi iratcsomó; lásd még: EOL Kari jegyzőkönyv 1910–

1919, 276. o.; Reggeli Hírlap, XXVIII. évfolyam, 190. szám, Miskolcz, 1919. október 15. (a 

továbbiakban: Reggeli Hírlap 1919), 5. o. 
665  Gömöry 1964, 72. o. 
666  EOL Kari jegyzőkönyv 1910–1919, 277. o. 
667  Stipta 1989, 12. o. 
668  Stipta 1989, 12. o. 
669  Stipta 1989, 12. o.; lásd még: Stipta 1996, 16–17. o. 
670  Stipta 1989, 13. o. 
671  Reggeli Hírlap 1919, 5. o.; lásd még: Magyar Jövő, a Magyar Nemzeti Szövetség lapja, Mis-

kolc, 1919, I. évfolyam, 11. szám, 4. o. 
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hogy hetenként kétszer a tiszti és altiszti kar részére 

szociológiai öntudatosító előadást tartsanak. Mint-

hogy erre a tanári kar hajlandóságot egyáltalán 

nem mutatott s viszont a katonai parancsnok 1919. 

április 26-án a jogakadémiai dékán hivatalos helyi-

ségében megjelenvén, fenyegető határozottsággal 

kijelentette, hogy ellenkezés esetén a tanárokat 

azonnal forradalmi törvényszék elé állíttatja, ennél 

fogva elhatároztuk, hogy még aznap este elhagyjuk 

Miskolczot. Ment ki-ki arra, ahol viszonylag még 

biztonságban érezhette magát. Nem is tértünk vissza, csak a csúfos korszak bu-

kása után. Akkor pedig már román katonaság tartotta megszállva Miskolczot. 

Ezek a jogakadémia működését egyáltalában nem gátolták, úgyhogy az 1919–

1920-as tanévet 1919. október 1-jén megnyitottuk.”672 Eszerint tehát biztosan 

kijelenthető, hogy a Miskolci Jogakadémia 1919. április végéig működött.  

A Tanácsköztársaság idejéről az Eperjesi–Miskolci Jogakadémia kari jegy-

zőkönyvében az alábbi bejegyzés maradt fenn: „1919. május 18-án Obetkó 

Dezső prodékán megérkezett Miskolcra, s minthogy a dékán, valamint Sztehló 

Zoltán akkor már nem voltak itt, átvette a dékánátus vezetését. Május 20-án 

azonban a hadiállapot miatt ő is elmenekült. Távozása után másnap (lásd: 

iktatókönyv 1919 XII. 8. sz.) vörös katonák betörtek a jogakadémia helyisége-

ibe. Elvitték az írógépet, egy órának a szerkezetét, a dékán ruha és ágyneműit, 

valamint Obetkó Dezső ruháit.”673 

A Tanácsköztársaság bukását követően román csapatok szállták meg Mis-

kolcot, ezért az intézmény 1919 szeptemberében nem tudta megkezdeni a mű-

ködését.674 A rendkívüli helyzetre való tekintettel Mikler Károly már augusztus 

17-én, majd szeptember elején ismét érdeklődött a „minisztériumban a főiskolák 

megnyitása iránt, s az ügyosztályvezető úrtól úgy értesült, hogy azt csak október 

1-re tervezik. Egyébként szóbeli felhatalmazást nyert arra, hogy a rendkívüli 

viszonyokra való tekintettel belátása szerint intézkedjék”.675 Mikler Károly 

1919. szeptember 24-én tudott Miskolcra utazni, majd október 1-jén megnyi-

totta a jogakadémia első őszi félévét annak ideiglenes otthonában.676 

1919. őszi egyetemi féléve során ez volt az ország egyetlen működő felső-

fokú oktatási intézménye.677 Az Eperjesi–Miskolci Jogakadémia tanárai a buda-

pesti joghallgatók vizsgáztatását is elvállalták, miután Budapesten csak a 

 
672  Mikler 1922, 223–224. o. 
673  EOL Kari jegyzőkönyv 1910–1919, 277. o. 
674  EOL Kari jegyzőkönyv 1910–1919, 276. o. 
675  EOL Kari jegyzőkönyv 1910–1919, 276. o. 
676  EOL Kari jegyzőkönyv 1910–1919, 276. o. 
677  Sereg – Koncz 2015, 85. o. 
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következő év márciusában kezdődött meg a jogi ok-

tatás.678 Az 1919. december 10-ei kari ülési jegyző-

könyv utolsó pontja kimondta, hogy „a régen 

tervbe vett művelődéstörténeti tanszék betöltését 

elvileg kimondja, és erre a tanszékre Bruckner 

Győző, képesített egyetemi magántanár meghívá-

sát javasolja”.679 Ez pedig egy új korszak bekö-

szöntét jelzi az Eperjesi–Miskolci Jogakadémia 

történetében. 

Érdekesség, hogy az Eperjesi Kollégium Tanító-

képző Intézete végül szintén Miskolcra költözött.680 A viharos történelmi ese-

mények következtében az első világháború után az ország tíz egykori jogakadé-

miájából csupán három – a negyedik, sárospataki jogakadémia 1923-ban zárt 

be681 – maradt meg az 1920-as évek második felére: az egri római katolikus, a 

kecskeméti református és a Miskolci – egykori Eperjesi – Evangélikus Jogaka-

démia.682 

Az Eperjesi Jogakadémia és a Tanítóképző Intézet a költözésnek köszönhetően 

még harminc évig, egészen 1949. augusztus 31-ig tudott működni Miskolcon, 

amikor államosították, majd megszüntették azokat. 1949-ben volt a Tanítóképző 

Intézet utolsó, végzős évfolyamának diákja Beke Mária (1930. április 3. – 2020. 

január 9.) is. 

  

 
678  Reggeli Hírlap 1919, 5. o.; lásd még: Stipta 1989, 13. o.; Stipta 2009, 69. o. 
679  EOL Kari jegyzőkönyv 1910–1919, 283. o. 
680  Jogakadémiai Almanach 1933, 11. o.; lásd még: Novák 1995, 8. o. 
681  Trócsányi 1982, 372. o. 
682  Boleratzky 1995, 51. o. 
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Befejezés 

 

Az Eperjesi–Miskolci Jogakadémia története egy majdnem három évszázadot 

átívelő fejlődési időtartamot jelent, amelynek kezdete és időszaka egybeesik a 

hazai jogi oktatás intézményesített kialakulásával és fejlődésével, mind a többi 

jogakadémiára, mind az egyetemek jog- és államtudományi karaira nézve. 

Megállapítható, hogy a hatályos jogászképzés rendszere számos olyan elem-

mel rendelkezik, amelynek gyökere a 19. századba, vagy még annál is korábbra 

vezet vissza. A tanulmányi időszakok – őszi, tavaszi félév –, azok kezdete és 

vége, az óralátogatás és a vizsgázás szabályai, a tantárgyi felépítés, azok évfo-

lyam szerinti lebontása, a kiválóan teljesítő hallgatók honorálása – alapítványok 

és ösztöndíjak – mint láthattuk, egytől-egyig olyan jogintézmények, amelyek-

nek tekintélyes hazai múltja van. 

A hosszú fejlődési folyamat során a bevezetett új rendszerekben kiderültek a 

hibák, amelyeket éveken át tartó fejlesztésekkel, átalakításokkal igyekeztek tö-

kéletesíteni annak érdekében, hogy minél magasabb színvonalon történhessen a 

jogászok képzése az Eperjesi Jogakadémián. 

E képzőhely a változásra való fogékonysága révén tudott fejlődni és fenn-

maradni ilyen hosszú ideig. Innen került ki a jogtudomány, a jogászi hivatás és 

a hazai politika számos kiváló alakja, akik büszkén emlékeztek vissza az Eper-

jesen eltöltött éveikre. A Jogakadémiára 1949. augusztus 30-ai megszüntetését 

követően az egykori épületei, emléktáblái, évkönyvei és leckekönyvei emlékez-

tetnek minket. 

 

„Légy szirtfok, amelyet szüntelen csapkodnak a hullámok, de ő rezdületlenül 

áll, s körülötte elcsöndesül a habzó forgatag. Ne búslakodj a kedvezőtlen szél-

járás miatt – inkább örülj, és élj derűs arccal: ha a jelen nem tör meg, a jövőtől 

sem kell tartanod. Miért nevezed szerencsétlenségnek, ha valami rossz történt 

veled? Tekints rá úgy, mint szerencsére – és azzá válik.”683 

 

Marcus Aurelius örökérvényű gondolata a fentiek tükrében akár hasonlat-

ként is értelmezhető az Eperjesi–Miskolci Jogakadémia történetére. Amint lát-

hattuk több évszázadon keresztül működött egy városban a történelem viszon-

tagságos körülményei között. Háborúk törtek ki, uralkodók váltották egymást, 

 
683  A Tudás fénye által – Mesterek tanítása. Kassák Könyv- és Lapkiadó Kft., fordította: Vágó 

Gy. Zsuzsanna, 2015, 92. o. 
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pusztított tűzvész, fosztogatták katonák, az intézmény azonban ezeket átvészelte 

és fennmaradt. 

Az első világháború elvesztése miatt a tekintélyes Jogakadémia ugyan köl-

tözni kényszerült, de új otthonra talált Miskolc városában. Sikerei, fennmara-

dása azon áldozatkész személyeknek köszönhető, akik szüntelenül munkálkod-

tak a hazai jogi felsőoktatás ezen unikális gyöngyszeméért. 

Végezetül hálámat szeretném kifejezni Stipta István professzor úrnak, aki 

elvállalta a kötet szakmai lektorálását. Továbbá ezúton szeretnék köszönetet 

mondani Nagyszüleimnek, Édesapámnak, Édesanyámnak, Testvéremnek és Pá-

romnak, akik támogatása nélkül e munka nem készülhetett volna el. 
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Az Eperjesi–Miskolci Jogakadémia dékánjai 

 

Évkör684 Dékán 

n. a. n. a. 

1868–1869 Vécsey Tamás 

n. a. n. a. 

1878–1880 Vandrák András 

1880–1881 Schulek Gusztáv 

1881–1882 Sebestyén Jenő 

1882–1883 Glósz Károly 

1883–1884 Schulek Gusztáv 

1884–1886 Glósz Károly 

1886–1903 Horváth Ödön 

1903–1923 Mikler Károly 

1923–1944 Bruckner Győző 

1945–1949 Zelenka István 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
684  Az adatok a rendelkezésre álló, adott tanévi Kollégiumi Értesítőkből származnak, a hiányzó 

évekről nem maradt fenn adat. 
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nyaik hálás emlékét, kik a közelebb mult három év folytán, nemeslelkű áldozatkészséggel, 

a’ Collégium pénz-erejét gyarapítani kegyeskedtek. Kiadta a Collégiumi Felügyelőség ’s 

tanári kar nevében Vandrák András igazgató, Reidlitz Ed. betüivel, Eperjes, 1855. 

[2] Az Eperjesi Evang. Ker. Collegium 1869/70 tanévi értesítvénye. Közli dr. Vécsey Tamás 

igazgató, Ipar és Hitelbank Nyomdája, Eperjes 1870. 

[3] Az Eperjesi Evang. Ker. Collegium 1870/71 tanévi értesítvénye. Közli dr. Vécsey Tamás 

igazgató, Nyomt. Staudy Antal, Eperjes 1871. 

[4] Az Eperjesi Evang. Ker. Collegium 1871/72 tanévi értesítvénye. Közli dr. Vécsey Tamás 

igazgató, Nyomt. Staudy Lajos, Eperjes 1872. 

[5] Az Eperjesi Evang. Ker. Collegium Értesítője az 1873/74. isk. évről. Közli a Tanári Kar, 

Ipar- és Hitelbank Könyvnyomdája, Eperjes, 1874. 

[6] Az Eperjesi Evang. Ker. Collegium Értesítője az 1875/76. isk. évről. A Tanári Kar közre-

működésével összeállította O. Végh Dániel coll. jegyző, Ipar- és Hitelbank Könyvnyom-

dája, Eperjes, 1876. 

[7] Az Eperjesi Evang. Ker. Collegium Értesítője az 1876/77. isk. évről. A Tanári Kar közre-

működésével összeállította O. Végh Dániel rend. tanár, nyomatott az Eperjesi Bankegylet 

Gyorssajtóján, Eperjes, 1877. 

[8] Az Eperjesi Evang. Ker. Collegium Értesítője az 1877/78. isk. évről. Közli a Tanári Kar, 

nyomatott az Eperjesi Bankegylet Könyvnyomdájában, Eperjes, 1878. 

[9] Az Eperjesi Ev. Ker. Collegium Értesítője az 1879/80. isk. évről. Közli az Igazgató, nyo-

matott az Eperjesi Bankegylet Könyvnyomdájában, Eperjes, 1880. 

[10] Az Eperjesi Ev. Ker. Collegium Értesítője az 1880/81. isk. évről. Közli az Igazgató, nyo-

matott az Eperjesi Bankegylet Könyvnyomdájában, Eperjes, 1881. 

[11] Az Eperjesi Kerül. Ev. Collegium Értesítője az 1881/82. isk. évről. Közli: Bancsó Antal e. 

i. coll. igazgató, nyomatott Scharf F. J. Könyvnyomdájában 1882. 

[12] Az Eperjesi Kerül. Ev. Collegium Értesítője az 1883/4-ik isk. évről. Közli: Bancsó Antal e. 

i. coll. igazgató, Eperjesi Bankegylet Könyvnyomdája, Eperjes, 1884. 

[13] Az Eperjesi Kerületi Evang. Collegium Értesítője az 1884/5-ik isk. évről. Közli: Hörk Jó-

zsef e. i. coll. igazgató, Kósch Á. Könyvnyomdája, Eperjes, 1885. 

[14] Az Eperjesi Kerületi Evang. Collegium Értesítője az 1886/87-ik iskolai évről. Közli: Hörk 

József coll. igazgató, Kósch Á. Könyvnyomdája, Eperjes, 1887. 

[15] Az Eperjesi Ág. Hitv. Ev. Kerületi Collegium Értesítője az 1889–90. iskolai évről. Nyo-

matott Kósch Árpád Könyvnyomdájában, Eperjesen, 1890. 

[16] Az Eperjesi Ág. Hitv. Ev. Kerületi Collegium Értesítője az 1892–93. iskolai évről. Kósch 

Árpád Könyvnyomtató-intézetéből, Eperjesen, 1893. 

[17] Az Eperjesi Ág. Hitv. Ev. Kerületi Collegium Értesítője az 1893–94. iskolai évről. Közli: 

Hörk József, Kósch Árpád Könyvnyomtató-intézetéből, Eperjesen, 1894. 

[18] Az Eperjesi Ág. Hitv. Ev. Kerületi Collegium Értesítője az 1894–95. iskolai évről. Közli: 

Hörk József coll. igazgató, Kósch Árpád Könyvnyomtató-intézetéből, Eperjesen, 1895. 
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[19] A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerületi Collegium Értesítője az 1896–97. iskolai évről. 

Közli: Szlávik Mátyás a Collegium e. i. igazgatója, Kósch Árpád Könyvnyomtató-intéze-

téből, Eperjesen, 1897. 

[20] A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerületi Collegium Értesítője az 1897–98. iskolai évről. 

Közli: Szlávik Mátyás a Collegium e. i. igazgatója, Kósch Árpád Könyvnyomtató-intéze-

téből, Eperjesen, 1898. 

[21] A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Eperjesi Collegiumának Értesítője az 1900–1901. 

iskolai évről. Közli: Szlávik Mátyás a Collegium e. i. igazgatója, Kósch Árpád Könyv-

nyomtató-intézetéből, Eperjesen, 1901. 

[22] A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Eperjesi Collegiumának Értesítője az 1901–1902. 

iskolai évről. Közli: Szlávik Mátyás a Collegium e. i. igazgatója, Kósch Árpád Könyv-

nyomtató-intézetéből, Eperjesen, 1902. 

[23] A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Eperjesi Collegiumának Értesítője az 1902–1903. 

iskolai évről. Közli: Csengey Gusztáv a Collegium e. i. igazgatója, Kósch Árpád Könyv-

nyomtató-intézetéből, Eperjesen, 1903. 

[24] A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Eperjesi Collegiumának Értesítője az 1903–1904. 

iskolai évről. Közli: Ludmann Ottó a Collegium e. i. igazgatója, Kósch Árpád Könyv-

nyomtató-intézetéből, Eperjesen, 1904. 

[25] A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Eperjesi Collegiumának Értesítője az 1904–1905. 

iskolai évről. Közli: Raffay Ferenc collegiumi igazgató, Kósch Árpád Könyvnyomtató-

intézetéből, Eperjesen, 1905. 

[26] A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Eperjesi Collegiumának Értesítője az 1905–1906. 

iskolai évről. Közzéteszi: Csengey Gusztáv collegiumi igazgató, Kósch Árpád Könyv-

nyomtató-intézetéből, Eperjesen, 1906. 

[27] A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Eperjesi Collegiumának kebelében fennálló Jog- és 

Államtudományi Kar tanrendje az 1905–1906. tanév második felére. Kósch Árpád 

Könyvnyomtató-intézetéből, Eperjesen, 1906. 

[28] A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Eperjesi Collegiumának Értesítője az 1907–1908. 

iskolai évről. Közzéteszi: Ludmann Ottó collegiumi igazgató, Kósch Árpád Könyvnyom-

tató-intézetéből, Eperjesen, 1908. 

[29] A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Eperjesi Collegiumának Értesítője az 1908–1909. 

iskolai évről. Közzéteszi: Szlávik Mátyás collegiumi igazgató, Kósch Árpád Könyvnyom-

tató-intézetéből, Eperjesen, 1909. 

[30] A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Eperjesi Collegiumának Értesítője az 1910–1911. 

iskolai évről. Közzéteszi: Gamauf György tanítóképző tanár, a Collegium e. i. igazgatója, 

Kósch Árpád Könyvnyomtató-intézetéből, Eperjesen, 1911. 

[31] A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Eperjesi Collegiumának Értesítője az 1911–1912. 

iskolai évről. Közzéteszi: Obetkó Dezső a Collegium e. i. igazgatója, Kósch Árpád 

Könyvnyomtató-intézetéből, Eperjesen, 1912. 

[32] A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Eperjesi Collégiumának Értesítője 1912–1913. tan-

évről. Közzéteszi: Draskóczy Lajos, Kósch Árpád Könyvnyomtató-intézete, Eperjes, 

1913. 

[33] A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Eperjesi Collégiumának Értesítője 1913–1914. tan-

évről. Közzéteszi: Ludmann Ottó collegiumi igazgató, Kósch Árpád Könyvnyomtató-in-

tézete, Eperjes, 1914. 
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[34] A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Eperjesi Collégiumának Értesítője 1914–1915. tan-

évről. Közzéteszi: Draskóczy Lajos collegiumi igazgató, Kósch Árpád Könyvnyomtató-

intézete, Eperjes, 1915. 

[35] A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Eperjesi Collégiumának Értesítője 1915–1916. tan-

évről. Közzéteszi: Szutórisz Frigyes collegiumi igazgató, Kósch Árpád Könyvnyomtató-

intézetéből, Eperjes, 1916. 

[36] A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Eperjesi Collegiumának Értesítője az 1916–1917. 

iskolai évről. Közzéteszi: Maléter István collegiumi igazgató, Kósch Árpád Könyvnyom-

tató-intézetéből, Eperjesen, 1917. 

[37] A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Eperjesi Collégiumának Értesítője 1917–1918. tan-

évről. Közzéteszi: Draskóczy Lajos collegiumi igazgató, Kósch Árpád Könyvnyomtató-

intézetéből, Eperjes, 1918. 

[38] A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Miskolczi (Eperjesi) Jogakadémiájának 1923/24. tan-

évi almanachja. Dunántúl Könyvkiadó és Nyomda R.-T., Pécs, 1924. 

[39] A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Miskolci Jogakadémiájának 1932–33. tanévi alma-

nachja. Ifj. Ludvig István Könyvnyomdája, Miskolc, 1933. 

[40] A Tiszai Evangélikus Egyházkerület Miskolci Jogakadémiájának 1943–44. tanévi alma-

nachja. Ludvig István Könyvnyomdája, Miskolc, 1944. 

 
5. Korabeli közlönyök, folyóiratok, újságok 

 
[1] 8 Órai Újság, V. évfolyam, 28. szám, Budapest, 1919. február 1. 

[2] A Hon, politikai és közgazdászati napilap, VIII. évfolyam, 189. szám, Pest, 1870. augusz-

tus 14. 

[3] Borsod – Miskolczi Értesítő, Nyolczadik évfolyam, 39-ik szám, Miskolcz, 1874. szept-

ember 24. 

[4] Budapesti Hírlap, IV. évfolyam, 257. szám, Budapest, 1884. szeptember 17. 

[5] Budapesti Hírlap, XIX. évfolyam, 96. szám, Budapest, 1899. április 7. 

[6] Budapesti Hírlap, XX. évfolyam, 293. szám, Budapest, 1900. október 25. 

[7] Budapesti Hírlap, XXV. évfolyam, 353. szám, Budapest, 1905. december 22. 

[8] Budapesti Hírlap, XXX. évfolyam, 50. szám, Budapest, 1910. március 1. 

[9] Budapesti Hírlap, XXXIX. évfolyam, 120. szám, Budapest, 1919. november 22. 

[10] Budapesti Közlöny, XVII. évfolyam, 257. szám, Budapest, 1883. november 9. 

[11] Budapesti Közlöny, XXX. évfolyam, 120. szám, Budapest, 1896. május 22. 

[12] Budapesti Közlöny, XXX. évfolyam, 138. szám, Budapest, 1896. június 11. 

[13] Budapesti Közlöny, XXXIII. évfolyam, 32. szám, Budapest, 1899. február 9. 

[14] Ellenzék, Huszonkilencedik évfolyam, 170. szám, Kolozsvár, 1908. július 27. 

[15] Evangélikus Egyház és Iskola, Tizedik évfolyam, 6. szám, Pozsony, 1892. február 6. 

[16] Fővárosi Lapok, XXXII. évfolyam, 178. szám, Budapest, 1895. július 2. 

[17] Hivatalos Közlöny, XVI. évfolyam, 15. szám, Budapest, 1908. augusztus 1. 

[18] Jelenkor, II. évfolyam, 68. szám, Pest, 1833. augusztus 24. 

[19] Magyar Jövő független politikai napilap, XX. évfolyam, 60. szám, Miskolc, 1938. 
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[20] Magyar Jövő, a Magyar Nemzeti Szövetség lapja, Miskolc, 1919, I. évfolyam, 11. szám. 

[21] Magyarország, VIII. évfolyam, 161. szám, Budapest, 1901. július 9. 

[22] Magyarország, XLV. évfolyam, 138. szám, Budapest, 1938. június 22. 

[23] Miskolci Jogászélet, a Tiszai Ev. Egyházkerület Miskolci Jogakadémiájának Hivatalos 

Lapja, felelős szerkesztő: Zsedényi Béla, XIII. évfolyam, 10. szám, Miskolc, 1937. 

[24] Miskolci Jogászélet, a Tiszai Ev. Egyházkerület Miskolci Jogakadémiájának Hivatalos 

Lapja, felelős szerkesztő: Zsedényi Béla, XIV. évfolyam, 7–8. szám, Miskolc, 1938. 

[25] Miskolci Jogászélet, a Tiszai Ev. Egyházkerület Miskolci Jogakadémiájának Hivatalos 

Lapja, felelős szerkesztő: Szepesváraljai Haendel Vilmos, XVII. évfolyam, 8. szám, Mis-

kolc, 1941. október. 

[26] Miskolczi Napló, III. évfolyam, 249. szám, Miskolcz, 1903. november 1. 

[27] Miskolczi Napló, XVIII. évfolyam, 283. szám, Miskolc, 1918. 

[28] Nefelejts, IV. évfolyam, 13. szám, Pest, 1862. június 29. 

[29] Ország-világ, XX. évfolyam, 43. szám, Budapest, 1899. október 22. 

[30] Pesti Napló, 19. évi folyam, 5490. szám, Pest, 1868. augusztus 13., Melléklet. 

[31] Politikai Ujdonságok, Tizenegyedik évfolyam, 29. szám, Pest, 1865. július 19. 

[32] Politikai Ujdonságok, XVI. évfolyam, 33. szám, Pest, 1870. augusztus 17. 

[33] Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, Huszonhatodik évfolyam, 37. szám, Budapest, 1883. 

szeptember 16. 

[34] Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, Negyvenedik évfolyam, 28. szám, Budapest, 1897. 

július 11. 

[35] Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, Negyvenegyedik évfolyam, 8. szám, Budapest, 1898. 

február 20. 

[36] Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, Negyvenkettedik évfolyam, 38. szám, Budapest, 1899. 

szeptember 17. 

[37] Reggeli Hírlap, XXVIII. évfolyam, 190. szám, Miskolcz, 1919. október 15. 

[38] Reggeli Hírlap, XXVIII. évfolyam, 4. szám, Miskolcz, 1919. január 5. 

[39] Reggeli Hírlap, XXXII. évfolyam, 210. szám, Miskolc, 1923. szeptember 19.; 

[40] Sürgöny, Első évfolyam, 205. szám, Budapest, 1861. szeptember 7. 

[41] Ügyvédek Lapja, XXX. évfolyam, 42. szám, Budapest, 1913. október 18. 

[42] Városok Lapja, XXIII. évfolyam, 1. szám, Budapest, 1928. január 1. 

[43] Vasárnapi Újság, Kilenczedik évfolyam, 42-ik szám, Pest, 1862. október 19. 

[44] Vasárnapi Újság, Tizenegyedik évfolyam, 39-ik szám, Pest, 1864. szeptember 25. 

[45] Vasárnapi Újság, Tizennegyedik évfolyam, 40-ik szám, Pest, 1867. október 6. 

[46] Vasárnapi Újság, XXVII. évfolyam, 41. szám, Budapest, 1880. október 10. 

[47] Vasárnapi Újság, XLVI. évfolyam, 10. szám, Budapest, 1899. március 5. 
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6. Képek forrásai 

 
8. oldal: Dr. Boleratzky Lóránd fotója, amely a Miskolci Egyetemen készült díszpolgárrá avatá-

sakor 2016-ban. 

12. oldal: Az Eperjesi Kollégium Alapítólevele 1665-ből: Az Eperjesi Ág. Hitv. Ev. Kerületi Colle-

gium Értesítője az 1894–95. iskolai évről. Közli: Hörk József coll. igazgató, Kósch Ár-

pád Könyvnyomtató-intézetéből, Eperjesen, 1895, 6. o. 

13. oldal: Pomárius Sámuel metszet: Novák István: Az eperjesi–miskolci jogászifjúság diákélete. 

Ludvig István Könyvnyomdája, Miskolc, 1941, 24. o. 

15. oldal: Eperjes látképe a 17. századból, az evangélikus templomtól balra az Eperjesi Kollégium 

épülete látható: Novák István: Az eperjesi–miskolci jogászifjúság diákélete. Ludvig 

István Könyvnyomdája, Miskolc, 1941, 16. o. 

18. oldal: Thomka István festménye: Az Evangélikus Országos Múzeum, mint letevőnek, a Mis-

kolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, mint letéteményesnél elhelyezett fest-

ménye. 

20. oldal: Tompa Mihály fotója: Magyar Akadémiai Album, A Magyar Tudományos Akadémia 

ünnepélyes megnyitásának emlékéül 1865. Schrecker Ignácz Fényképész Műterméből 

Pesten, magántulajdon. 

21. oldal: Eperjesi Kollégium épülete régen toronnyal: Az Eperjesi Ág. Hitv. Ev. Kerületi Collegium 

Értesítője az 1894-95. iskolai évről, közli: Hörk József coll. igazgató, Kósch Árpád 

Könyvnyomtató-intézetéből, Eperjesen, 1895, 20. o. 

27. oldal: Kossuth Lajos fotója 1877-ből: dr. Sereg Péter magángyűjteménye. 

28. oldal: Greguss Ágost fotója: Magyar Akadémiai Album, A Magyar Tudományos Akadémia 

ünnepélyes megnyitásának emlékéül 1865. Schrecker Ignácz Fényképész Műterméből 

Pesten, magántulajdon. 

29. oldal: Kossuth Lajos fotója 1892. szeptember 20-án: dr. Sereg Péter magángyűjteménye. 

30. oldal: Vandrák András metszet: Vasárnapi Újság, Tizennegyedik évfolyam, 40-ik szám, Pest, 

1867. október 6., 489. o. 

33. oldal: Glósz Károly festménye: Az Evangélikus Országos Múzeum, mint letevőnek, a Mis-

kolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, mint letéteményesnél elhelyezett fest-

ménye 

35. oldal: báró Eötvös József fotója: dr. Sereg Péter magángyűjteménye. 

37. oldal: Az Eperjesi Kollégium nagy könyvtára és díszterme: Novák István: Az eperjesi–miskolci 

jogászifjúság diákélete. Ludvig István Könyvnyomdája, Miskolc, 1941, 152. o. 

38. oldal: Vécsey Tamás fotója: A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Eperjesi Collegiumának 

Értesítője az 1911–1912. iskolai évről, közzéteszi: Obetkó Dezső a Collegium e. i. 

igazgatója, Kósch Árpád Könyvnyomtató-intézetéből, Eperjesen, 1912, 1. o. 

42. oldal: Az Eperjesi Jogásztestület Becsületbírósági Esküdtszékének pecsétje: Evangélikus Or-

szágos Levéltár: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár által az Evangélikus Or-

szágos Levéltár részére átadott iratok, A Tiszai Ág. Ev. Egyházkerület Miskolci Jog-

akadémiájának iratai 1862–1949, Általános iratok 1874–1905, 1. doboz, 1899–1900. 

évi iratcsomó. 

42. oldal: Az Eperjesi Jogakadémia Jogász-Zene Egyletének tagjai az 1870–1871-es tanévben: 

álló sor balról jobbra: Mészáros Kálmán, Lányi Gusztáv, Raksányi Gyula, Skrovina 

Mátyás; ülő sor: Körtvélyessy Bertalan, Bollemán Lajos, Lányi Bertalan karmester 
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(1905 és 1906 között igazságügyi miniszter), Küffer Gyula és Clementisz Ferenc: No-

vák István: Az eperjesi–miskolci jogászifjúság diákélete. Ludvig István Könyvnyom-

dája, Miskolc, 1941, 152. o. 

44. oldal: Ferenc József fotója 1903-ból: dr. Sereg Péter magángyűjteménye. 

45. oldal: Vandrák András fotója: Magyar Akadémiai Album, A Magyar Tudományos Akadémia 

ünnepélyes megnyitásának emlékéül 1865. Schrecker Ignácz Fényképész Műterméből 

Pesten, magántulajdon. 

46. oldal: Vandrák András aláírása: Evangélikus Országos Levéltár: A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-

gyei Levéltár által az Evangélikus Országos Levéltár részére átadott iratok, A Tiszai Ág. 

Ev. Egyházkerület Miskolci Jogakadémiájának iratai 1862–1949, Vegyes iratok 

1862–1910, 11. doboz, 1879. évi iratcsomó. 

47. oldal: Arany János fotója: Magyar Akadémiai Album, A Magyar Tudományos Akadémia ün-

nepélyes megnyitásának emlékéül 1865. Schrecker Ignácz Fényképész Műterméből 

Pesten, magántulajdon. 

49. oldal: Lévay József fotója: dr. Sereg Péter magángyűjteménye. 

49. oldal: Vécsey Tamás festménye: Az Evangélikus Országos Múzeum, mint letevőnek, a Mis-

kolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, mint letéteményesnél elhelyezett fest-

ménye. 

61. oldal: Than Mór: Dessewffy Arisztid festménye: Novák István: Az eperjesi–miskolci jogászif-

júság diákélete. Ludvig István Könyvnyomdája, Miskolc, 1941, 256. o. 

61. oldal: Sélley Sándor festménye: Az Evangélikus Országos Múzeum, mint letevőnek, a Mis-

kolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, mint letéteményesnél elhelyezett fest-

ménye. 

62. oldal: Sélley Sándor aláírása: Evangélikus Országos Levéltár: A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-

gyei Levéltár által az Evangélikus Országos Levéltár részére átadott iratok, A Tiszai 

Ág. Ev. Egyházkerület Miskolci Jogakadémiájának iratai 1862–1949, Vegyes iratok 

1862–1910, 11. doboz, 1879. évi iratcsomó. 

63. oldal: Az Eperjesi Jogakadémiai pecsétje 1884-ből: Evangélikus Országos Levéltár: A Bor-

sod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár által az Evangélikus Országos Levéltár részére 

átadott iratok, A Tiszai Ág. Ev. Egyházkerület Miskolci Jogakadémiájának iratai 

1862–1949, Általános iratok 1874–1905, 1. doboz, 1894. évi iratcsomó. 

64–65. oldal: Az Eperjesi Jogakadémia órarendje 1883–1884-ból: Evangélikus Országos Levél-

tár: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár által az Evangélikus Országos Levél-

tár részére átadott iratok, A Tiszai Ág. Ev. Egyházkerület Miskolci Jogakadémiájának 

iratai 1862–1949, Vegyes iratok 1862–1910, 11. doboz, 1884. évi iratcsomó. 

68. oldal: Jogtanári gyűlések jegyzőkönyveinek borítóoldala 1884-ből: Evangélikus Országos Le-

véltár: A Tiszai Egyházkerület Jogakadémiája, Kari ülési jegyzőkönyvek I. (Eperjes), 

1879. december 4. – 1890. június 15. 

71. oldal: Szlávik Mátyás fotója: dr. Sereg Péter magángyűjteménye. 

71. oldal: Szlávik Mátyás aláírása: Evangélikus Országos Levéltár: A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-

gyei Levéltár által az Evangélikus Országos Levéltár részére átadott iratok, A Tiszai Ág. 

Ev. Egyházkerület Miskolci Jogakadémiájának iratai 1862–1949, Vegyes iratok 1862–

1910, 11. doboz, 1886. évi iratcsomó. 

72. oldal: Az Eperjesi Jogakadémia pecsétje 1895-ből: Evangélikus Országos Levéltár: A Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár által az Evangélikus Országos Levéltár részére 
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átadott iratok, A Tiszai Ág. Ev. Egyházkerület Miskolci Jogakadémiájának iratai 

1862–1949, Általános iratok 1874–1905, 1. doboz, 1895. évi iratcsomó 

73–74. oldal: Az Eperjesi Jogakadémiára beiratkozott hallgatók statisztikai kimutatása: Evangé-

likus Országos Levéltár: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár által az Evangé-

likus Országos Levéltár részére átadott iratok, A Tiszai Ág. Ev. Egyházkerület Mis-

kolci Jogakadémiájának iratai 1862–1949, Általános iratok 1874–1905, 1. doboz, 

1894. évi iratcsomó. 

76. oldal: Jókai Mór fotója: dr. Sereg Péter magángyűjteménye. 

78. oldal: Eperjesi Jogászkör pecsétje: Evangélikus Országos Levéltár: A Tiszai Egyházkerület Jog-

akadémiája, Kari ülési jegyzőkönyvek II., 1891. június 30. – 1900. június 11., 78. o. 

80. oldal: Az Eperjesi Jogakadémia pecsétje 1896-ból: Evangélikus Országos Levéltár: A Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár által az Evangélikus Országos Levéltár részére át-

adott iratok, A Tiszai Ág. Ev. Egyházkerület Miskolci Jogakadémiájának iratai 1862–

1949, Vegyes iratok 1862–1910, 11. doboz, 1896. évi iratcsomó. 

85. oldal: Horváth Ödön fotója: magántulajdon. 

86. oldal: Evangélikus Országos Levéltár: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár által az 

Evangélikus Országos Levéltár részére átadott iratok, A Tiszai Ág. Ev. Egyházkerület 

Miskolci Jogakadémiájának iratai 1862–1949, Kari jegyzőkönyv 1879–1890, 1885. 

március 26-ai ülés. 

86. oldal: Horváth Ödön királyi tanácsosi kinevezése: Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos 

Levéltára, K 19, Király Személye Körüli Minisztérium Levéltára, Királyi Könyvek, 

71. kötet, 146. o. 

87. oldal: Horváth Ödön festménye: Az Evangélikus Országos Múzeum, mint letevőnek, a Mis-

kolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, mint letéteményesnél elhelyezett fest-

ménye. 

88. oldal: Meliórisz Béla festménye: Az Evangélikus Országos Múzeum, mint letevőnek, a Mis-

kolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, mint letéteményesnél elhelyezett fest-

ménye. 

90. oldal: Ereky István festménye: Az Evangélikus Országos Múzeum, mint letevőnek, a Miskolci 

Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, mint letéteményesnél elhelyezett festménye. 

90. oldal: Eöttevényi Nagy Olivér festménye: Az Evangélikus Országos Múzeum, mint letevőnek, 

a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, mint letéteményesnél elhelyezett 

festménye. 

91. oldal: Teológiai diákotthon: A Tiszai Ág. Hiv. Ev. Egyházkerület Eperjesi Collegiumának 

Értesítője az 1905–1906. iskolai évről, közzéteszi: Csengey Gusztáv collegiumi igaz-

gató, Kósch Árpád Könyvnyomtató-intézetéből, Eperjesen, 1906, 24. o. 

92. oldal: Jogakadémiai tanrend 1906: A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Eperjesi Collegiumá-

nak kebelében fennálló Jog- és Államtudományi Kar tanrendje az 1905–1906. tanév 

második felére, Kósch Árpád Könyvnyomtató-intézetéből, Eperjesen, 1906 (a továb-

biakban: Jogakadémiai Tanrend 1906), 8. o. 

92. oldal: Eperjesi Kollégium épülete: A Tiszai Ág. Hiv. Ev. Egyházkerület Eperjesi Collegiumá-

nak Értesítője az 1905–1906. iskolai évről, közzéteszi: Csengey Gusztáv collegiumi 

igazgató, Kósch Árpád Könyvnyomtató-intézetéből, Eperjesen, 1906, 1. o. 

93. oldal: Bruckner Győző festménye: A Miskolci Jogászképzésért Alapítvány tulajdona. 
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98. oldal: Sztehlo Zoltán festménye: Az Evangélikus Országos Múzeum, mint letevőnek, a Mis-

kolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, mint letéteményesnél elhelyezett fest-

ménye. 

99. oldal: Moór Gyula festménye: Az Evangélikus Országos Múzeum, mint letevőnek, a Miskolci 

Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, mint letéteményesnél elhelyezett festménye. 

99. oldal: Horovitz Simon: A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Eperjesi Collegiumának Értesí-

tője az 1916–1917. iskolai évről, közzéteszi: Maléter István collegiumi igazgató, 

Kósch Árpád Könyvnyomtató-intézetéből, Eperjesen, 1917, 1. o. 

100. oldal: Az Eperjesi Kollégium Főgimnáziumának érettségit tett tanulói az 1914–15-ös tanév-

ben: A Petrasovszky család tulajdona. 

105. oldal: Flórián Károly festménye: Az Evangélikus Országos Múzeum, mint letevőnek, a Mis-

kolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, mint letéteményesnél elhelyezett fest-

ménye. 

106. oldal: Flórián Károly leckekönyve: A Miskolci Jogászképzésért Alapítvány tulajdona. 

108. oldal: Mikler Károly fotója: Novák István: Az eperjesi–miskolci jogászifjúság diákélete. Lud-

vig István Könyvnyomdája, Miskolc, 1941, 248. o. 

109. oldal: Mikler Károly aláírása: Evangélikus Országos Levéltár: A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-

gyei Levéltár által az Evangélikus Országos Levéltár részére átadott iratok, A Tiszai Ág. 

Ev. Egyházkerület Miskolci Jogakadémiájának iratai 1862–1949, Vegyes iratok 1862–

1910, 11. doboz, 1898. évi iratcsomó. 

112. oldal: Geduly Henrik: A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Eperjesi Collegiumának Értesí-

tője az 1910–1911. iskolai évről, közzéteszi: Gamauf György tanítóképző tanár, a 

Collegium e. i. igazgatója, Kósch Árpád Könyvnyomtató-intézetéből, Eperjesen, 

1911, 4. o. 

114. oldal: A Rudolf laktanya átalakítási terve jogakadémiává: dr. Sereg Péter magángyűjteménye. 

116. oldal: Biztosítási kötvény: Evangélikus Országos Levéltár: A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-

gyei Levéltár által az Evangélikus Országos Levéltár részére átadott iratok, A Tiszai 

Ág. Ev. Egyházkerület Miskolci Jogakadémiájának iratai 1862–1949, Általános ira-

tok 1906–1922, 2. doboz, 1920. évi iratcsomó. 

116. oldal: Horovitz Simon festménye: Az Evangélikus Országos Múzeum, mint letevőnek, a 

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, mint letéteményesnél elhelyezett 

festménye. 

118. oldal: Csengey Gusztáv fotója: A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Eperjesi Collegiumának 

Értesítője az 1916–1917. iskolai évről, közzéteszi: Maléter István collegiumi igaz-

gató, Kósch Árpád Könyvnyomtató-intézetéből, Eperjesen, 1917, 1. o. 

119. oldal: Miskolci Jogakadémia leckekönyvének borítópecsétje: dr. Sereg Péter magángyűjte-

ménye. 

120. oldal: A Miskolci Jogakadémia Kossuth címeres pecsétje az államosítást követően 1949-ig: 

dr. Sereg Péter magángyűjteménye. 
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A kötet szerzője 

 

Dr. Sereg Péter jogász, okleveles 

közgazdász, pénzpiaci szakjogász 

Miskolcon született 1993. július 24-

én. 2012-ben kitűnő érettségi vizsgát 

tett a miskolci Földes Ferenc Gimná-

ziumban. Ezt követően 2012 és 2017 

között a Miskolci Egyetem Állam- 

és Jogtudományi Kar nappali tagoza-

tos joghallgatója volt. Az egyetemi 

évek alatt négy tanéven keresztül a 

Jogtörténeti Tanszék demonstrátora 

volt. 2016-ban megkapta a Köztársa-

sági Ösztöndíjat és az Igazságügyi 

Minisztérium Nemzeti Kiválósági 

Jogászösztöndíját. 2017-ben első he-

lyezést ért el a XXXIII. Országos 

Tudományos Diákköri Konferencián 

a Magyar Királyi Curia tárgyában írt 

dolgozatával. 

2017-ben szerezte meg jogi diplomáját „Kitüntetéses Summa Cum Laude” mi-

nősítéssel. 2019-ben levelező tagozaton végzett a Miskolci Egyetem Gazdaság-

tudományi Karán nemzetközi gazdaságelemző okleveles közgazdászként, dip-

lomájának minősítése kitűnő. 2021-ben szerzett LL.M. fokozatot a Miskolci 

Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar pénzpiaci szakjogász képzésén. 

Jogi szakreferensként kezdett el dolgozni 2017. december 1-jén a Nemzet-

gazdasági Minisztériumban, jelenleg az Igazságügyi Minisztérium Kiemelt Jogi 

Ügyek Főosztályának főosztályvezetője. Munkájának elismeréseként 2020-ban 

Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott. 


