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V É L E M  É N Y E S  J E L E N T É S E

báró dr. PETRICHEVICH-HORVÁTH EMIL úrnak, a „politikai 
tudomány története“ c. tárgykörből egyetemi magántanárrá leendő 

képesíttetése végett bemutatott irodalmi dolgozatairól.

Tekintetes Jog- és Államtudományi Kar!

Báró Petrichevich-Horváth Emil úr, a jog- é s ' államtudomá
nyoknak egyetemünkön felavatott doktora, oki. ügyvéd s jelenleg 
a népjóléti- és munkaügyi m. kir. minisztérium államtitkára, a 
tekintetes Kartól a „politikai tudomány története“ c. tárgykörből 
magántanárrá képesíttetését kérvén, kérése alapjául tervezett elő
adásainak vázlatát s több tőle nyomtatásban is megjelent irodalmi 
dolgozatot mutatott be, melyeket a szóbanforgó képesítés szem
pontjából leendő véleményezés végett méltóztatott a tekintetes Kar-

A tekintetes Kartól nyert e megbízatás alapján báró dr. 
Petrichevich-Horváth Emil úr benyújtott dolgozatait s előadási 
tervezetét, megjelenésük időrendjében, van szerencsém az alábbiak
ban ismertetni és véleményezni:

1. Földtulajdon és Demokrácia. (Doktori értekezés az állam
tudományok köréből.) Kézirat gyanánt. Dés, 1903. 8°) 43 1.

Bevezetésben szerző a „szociális probléma“ jelentőségére s 
e probléma megoldásában a földnek, mint termelési ill. jövedelmi 
tényezőnek, fontosságára mutatva reá, vizsgálódásai közelebbi prob
lémájául azt a kérdést veti fel, hogy „van-e összefüggés a föld- 
tulajdoni rendszer, ill. az ingatlanra vonatkozó tulajdon mai alakja 
és a demokrácia politikai szisztémája között“ s azt a további fel-

nak, egyik bírálóként, csekélységemhez utalnia.
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adatot tűzi maga elé, hogy amennyiben a részéről felvetett kérdésre 
igenlő a válasz, reform-eszméket adjon a mai szabadtulajdon 
rendszere és a politikai egyenlőség elve közötti ellentétből előálló 
s egyre nagyobb méreteket öltő veszélyek elhárítására. (3 — 5. 1.)

A kitűzött problémához s a vállalt feladathoz képest szerző 
a munka során a) a demokrácia lényegének, b) a tulajdon és c) 
speciálisan a földtulajdon mibenlétének, majd d) a szabadtulajdon 
és a demokrácia összeütközései kérdésének s e) az ellentétek ki- 
egyenlítése mikéntjének szán egy-egy fejezetet.

A demokrácia lényegét szerző főkép Laboulaye-t követve, az 
egyén függetlenségében, az életviszonyok egyenlőségében, a választó
jog általánosságában, a parlamentek útjáni törvényhozásban, a kor
mányzat felelősségében, a népbíráskodás és az önkormányzat intéz
ményeiben, a szabadságjogok széleskörű kiterjesztettségében s 
általában abban látja, hogy „a demokrácia politikailag egyenlő 
egyéneket követel“, „ideális, mondhatni mathematikai egyéneket 
kíván“. (8. 1.)

Minthogy a demokrácia egyenlőségi követelményével szemben 
az emberek között az egyenlőtlenség oly tény, melyet elsősorban 
a vagyoni állapotok idéznek elő, e vagyoni állapotokat viszont még 
nem-agrikol államokban is elsősorban a földtulajdon befolyásolja, 
szerző indokoltnak látja a tulajdonnak és a földtulajdonnak mai 
lényegén keresztül azt a kérdést tenni további vizsgálódása tárgyává, 
hogy a földtulajdon mai quiritárius jellege megfelel-e a demokrácia 
alapeszméjének. (9. 1.)

A tulajdon lényegét vizsgálva szerző elsőben is azokat a 
jelentősebb elméleteket vázolja, melyek a tulajdon mibenlétét, 
illetve alapját magyarázzák s kritikájuk alapján arra a konklúzióra 
jut, hogy oly egyetemes elvet, melyből a tulajdon mai rendszere 
kizárólagosan magyarázható és levezethető lenne, helyesen konsta
tálni nem lehet. „A mai tulajdon a lehető legtöbbféle alakzatokból 
keletkezett s csak a törvények által hozzájuk kötött egyenlő joghatály, 
a legális következmények voltak azok, amik a tulajdon különféle 
forrásokból eredt typusait egyenlő nívóra hozták.“ (21. 1.) „A 
tulajdon nem öntudatos jogi alkotás, melynek létrejöttében valamely 
vezérlő gondolat dominált volna“, hanem „tényleges állapot“, 
melynek mindenkori forrásait egyszer a foglalásban, máskor a 
munkában, egy helyt az erőszakban, más helyt a csalásban, tegnap 
az úri jogban, ma a börzejátékban, a mindenkori történelmi kör
nyezet állapította s állapítja meg. (23—24. 1.)
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A tulajdonnak s benne a földtulajdonnak mai szabadságából 
az egyik oldalon s a demokráciának az egyén egyenlő függetlenségét, 
egyenlő szabadságát és egyenlő tehetőségét is követelő alapelvéből 
a másik oldalon következik, hogy a földtulajdon mai szabad rend
szere, mely a szabadon kialakulható nagybirtoktól egész tömegeknek 
existentiáját s ebben egyszersmind elemi és politikai szabadságát 
is a legerősebb függésbe hozza, a demokratikus egyenlőséggel 
voltakép homlokegyenest ellenkezik s a demokráciát a maga beren
dezkedéseinek fenntartásában oly elhibázott eszközök igénybevéte
lére, vagy legalább is tűrésére kényszeríti, melyek az anarchia, vagy 
a szociáldemokrácia, vagy a kommunizmus formájában, a tulajdon 
mai alakját és a demokráciát is előbb-utóbb elsöprik. Mivel a 
szabadtulajdon és a demokrácia közötti ellentmondásból várható 
„vigasztalan helyzet“ nem a demokrácia lényegéből fakad, hanem 
a szabadtulajdon intézményének reávaló hatásából ered, szerző 
szerint a kérdés a z : „megér-e a demokrácia annyit, hogy érette a 
szabadtulajdont korlátozzuk ? !“ (28—33. 1.)

E kérdést illetőleg szerző anélkül, hogy a demokráciának, 
mint politikai rendszernek, örökértékűségét elfogadni s magának a 
demokráciának fenntartása vagy elejtése mellett állástfoglalni akarjon, 
arra az eredményre jut, hogy a demokrácia fenntartható, de csakis 
abban az esetben, ha a vagyon egyenlőtlen eloszlását elősegítő 
földtulajdon megköttetik oly formákban, melyek az illető helynek, 
időnek és egyéneknek legmegfelelőbbek. (35—36. 1.) A tulajdon 
e megkötésére sokféle út és mód kínálkozik, közülük azonban csak 
az tekinthető megfelelőnek, mely úgy az egyéni szabadrendelkezés 
elvével, mint az egyén materiális exislentiája biztosításának elvével 
s úgy a tulajdon lényegében fekvő, mint a köz szempontjából 
fontos momentumokkal egyaránt számol.

Ez az út szerző szerint az állam általános elővásárlási jogá
nak statuálása mellett az örökbérlet intézménye, melynek a múlt
ban fölmerült alakjait röviden ismertetve s alkalmazhatóságát 
különösen az életviszonyok egyenlősítését előmozdító hatásával 
indokolva, szerző azzal a végkonkluzióval zárja munkáját, hogy 
miután az örökbérlet intézményében alkalmas eszköz áll rendel
kezésre a demokráciát veszélyeztető szabad földtulajdonnak meg
felelő átalakítására, elhibázott lenne, ha a demokrácia védelmezői ezt 
az eszközt a demokrácia megmentésére igénybe venni elmulasztanák.

Ami szerző e munkájának tudományos értékét illeti, bár a 
dolgozat szerzőnek doktori felavató értekezésül készített első tudó-
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mányos irodalmi- kísérlete, az az ilynemű jobb munkálatok tudo
mányos színvonalát is meghaladja. A földtulajdon szabadsága és- 
a demokrácia közötti ellentét kérdésének felvetésével és vizsgálá- 
sával nem jött ugyan elő szerző valamely új problémával és valaminő 
új eredménnyel, ezeknek az ellentéteknek a be- ill. kimutatása 
azonban egészen sikerültnek mondható. Szerző érvelései általában 
helytállóak, konklúziói, melyekben önállóságra is törekszik, a pre
misszáknak megfelelőek s érdemileg sem helyteleníthetek. A dolgozat 
felépítése logikus, a kérdéshez vágó irodalom ismerete és értéke
sítése, a munka terjedelméhez s a szerző akkori tudományos fel- 
készültségéhez képest kielégítő, a munka stílusa formás, jó és 
fordulatos.

2. Alkotmánybiztositékok Hazánkban és Angliában. Budapest, 
1905. 8°, 34 1. Különlenyomat a Jogállam 1905. évfolyamából.

A dolgozatban szerző annak kimutatását tűzte maga elé, hogy 
az államhatalom megosztására vonatkozó Montesquieu-féle elvnek 
túlzott keresztülvitele a mai alkotmányos élet terén miféle vesze
delmes örvényeket nyit meg s hogy mik az igazi alkotmánybiz
tosítékok. (4. 1.)

Egy állam van, melynek alkotmányából az alkotmány igazi 
biztosítékaira nézve meríthetünk, Anglia.

Az angol alkotmány biztosítékait, egyfelől a parlament szuve- 
rénítása, másfelől a jog uralma képezik.

A parlament szuverénitása azt jelenti, hogy az a fizikai és 
erkölcsi lehetőség határain belül teljesen szabadon hozhatja vég
zéseit s azoknak érvényt szerezhet. E szuverénitás következményei, 
hogy az összes alkotmányos faktorok között a parlament bir a 
legnagyobb súllyal, minden más alkotmányos tényező fennállásának 
s működésének köre a parlamenttől függ s hogy munkájának 
semmiféle ú. n. alaptörvény sem áll útjában.

A magyar parlament jogállása, egybevetve az angol parla
mentnek szerző által érintett szuverénitásával, csorbákat mutat. 
Az 1867. évi XII. t.-cikknek a delegációk hatáskörére és szerveze
tére vonatkozó intézkedései jelentős irányokban csökkentik a magyar 
parlament szuverénitását. A parlamenti határozathozatalnak tárgyi 
korlátlansága azonban egyébként nálunk is épugy adva van, mint 
Angliában, mert a szó formális értelmében vett alaptörvényeink 
nekünk is époly kevéssé vannak, akár az angoloknak. Sem az 
1723. évi I—III., sem az 1848. évi III., sem az 1867. évi XII.





t.-cikkek, sőt még a magát kifejezetten alaptörvénynek nevező 1868. 
évi XXX. t.-c. sem tekinthetők alaptörvényeknek. (8— 12. 1.)

Ám ha ilykép a magyar parlament jogállása a határozás 
tárgyi korlátlansága szempontjából megközelíti is az angol parla
ment helyzetét, a mi parlamentünk szuverénitásának nem kis vesze
delmét képezik az ú. n. felségjogok, különösen pedig a hadügy 
körüliek. Mert ha e felségjogoknak s köztük a hadügyi felségjognak 
nemzeti eredete elismertetett is, e jogok gyakorlásának parlamenti 
ellenőrzését, főleg pedig a hadügyi felségjogok gyakorlásának 
a felelős kormányzat körébe való bevonását illetően a parlament 
szuverenitásának erős csonkaságával állunk szemben.

A magyar parlamentnek a hadügyek s a hadsereg feletti 
rendelkezés tekintetébeni megkötöttsége nagyon hátrányos a nemzet 
szempontjából. Jogunk alakulásának e tekintetben is az angol példát 
kellene követni, hol az évenkint parlamenti tárgyalás alá kerülő 
Mutiny-Act révén a hadsereg feletti rendelkezés helyesen és teljesen 
a parlament körébe tartozik. (13—20. 1.)

De a parlament a tényleges döntő factor Angliában az állami 
élet fennállása másik alapfeltételének, az anyaginak, a pénznek 
tekintetében is. A kontinentális államok parlamentjeinek budget-joga 
s az angol parlament budget-joga között igen nagy tényleges 
különbség van. Míg ez a jog Angliában oly tényleges valóság, 
melynélfogva ott az állam jövedelmeivel valóban a parlament ren
delkezik, addig a kontinentális államokban s közöttük nálunk is, 
a budget-jog szinte illuzorius formalitás, mert a költségvetés 
megtagadásával az állami jövedelmek legnagyobb hányadának 
befolyása s e hányad fölött a kormány tényleges rendelkezhetése 
nálunk meg nem akadályozható. Nekünk nincs egy Comptroller 
and Auditor General-unk, mint az angoloknak, ki ellenjegyzésének 
megtagadásával megakadályozhatná, hogy a kormány az ex-lexben 
befolyó jövedelmeket felhasználhassa. (21—25. 1.)

Ami az angol alkotmány másik alapbiztosítékát, a jog uralmát 
illeti, e téren is sokat tanulhatnánk az angoloktól.

Angliában, a parlament lege artis hozott végzeményeitől elte
kintve, a bíróság jogosítva van az angol jog tartalmi és alaki 
érvényességét bármely viszonylatban és bárkivel szemben vizsgálat 
alá venni. A végrehajtó hatalom minden ténykedése felett ott áll az 
arbiter, kezét külön „hatásköri“ törvények nem bénítják. Érdekes 
és az alkotmányosság szempontjából igen jelentős vonása az angol 
jognak, hogy ott a személyes szabadság felett minden vonat-
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kozásban az angol bíró ítél, akár hivatalnok, akár katona, akár pap,, 
akár közigazgatásilag, akár rendőrileg letartóztatott egyén legyen is. 
az érdekelt s a letartóztatás okának bírói felülvizsgálását nemcsak 
a letartóztatott egyén, hanem ennek bármely rokona s barátja is 
követelheti s a jogtalanul letartóztatott a bíró e megállapítására 
nyomban szabadon bocsátandó.

Jellemzi a jog uralmát Angliában az is, hogy ott a hatóságok 
minden ténye felett az ország közönséges joga szerint ítél a bíróság. 
Ott sem ú. n. hadi jog, sem külön ú. n. közigazgatási jog nincsen.. 
Az angol felfogással szemben a kontinensen s nálunk is az ügyek 
igen nagy és fontos csoportja ki van véve a köztörvények s főleg 
a rendes bíróságok illetékessége alól s külön közigazgatási útra van 
utalva. Ez egyáltalán nem szerencsés, mert a polgári szabadságot 
és az alkotmányt biztosítani épen nem eléggé alkalmas berendez
kedés. A polgárok legszentebb kincse lévén az alkotmány, annak 
védelmére annyi fegyvert kell felhalmozni, amennyi egyáltalán csak 
felhalmozható. (24—34. 1.)

A dolgozat jó összefoglalása és szemléletes bemutatása azoknak 
a fontosabb intézményeknek és intézkedéseknek, melyek az angol 
alkotmányban egyfelől a parlamentnek a többi állami főszervek 
feletti túlsúlyát biztosítják, másfelől a polgárok ú. n. alapjogait, 
kiváltképpen a személyes szabadságot védik. Szerzőnek ama fejte
getései is, melyekben a magyar viszonyokat, ill. a magyar parlament' 
helyzetét, különösen az 1867. évi XII. t.-c.-re és a hadügyi felség
jogokra tekintettel, az angol parlament helyzetével szembeállítja, 
szintén sikerültek. Hogy a hatalom túlzott és merev megosztása a 
polgári közszabadságok s az alkotmány védelme szempontjából 
nem előnyös, szintén megáll. Azt a különben számos közjogász 
által vallott tételt, melyet szerző is magáévá tesz, hogy t. i. a polgári 
ú. n. szabadságjogok mennél kiterjedtebb elismerése lenne és lehetne 
legfőbb garanciája az alkotmánynak, kevésbbé oszthatjuk. A szabad
ságjogok az alkotmánynak épen folyományai, következményei s mint 
ilyenek, ők függnek a mindenkori alkotmánytól, nem pedig az 
utóbbi függ tőlük. Annyi mindenesetre áll, hogy amennyiben ú. n. 
szabadságjogaiknak tartalmával a polgárok meg vannak elégedve,, 
nem fogják bolygatni akarni azt az alkotmányt, mely nekik ezeket 
a jogokat megadta.

Szerző a maga gondolatainak kifejezésében egy-két helyt 
kevésbbé szabatosterminusokat használ s egy-egy kisebb jelentőségű 
ténybeli tévedésbe is esik. A francia köztársasági elnök nem „szén-





7

tesiti“ a francia parlament határozatait, hanem csak publikálja 
azokat. A „törvényhozás“ és a „parlament“, ez utóbbinak minden 
fölénye mellett sem teljesen azonos fogalmak Angliában s így e 
terminusok egymást nem mindig helyettesíthetik. A parlament 
szuverénitása és a törvényhozás szuverénitása ott, ahol a törvény- 
alkotásnak az államfő is egyik factora, mint a monarchikus álla
mokban általán, nem teljesen azonos tartalmúak.

E, különben a dolgozat lényegébe nem vágó s bizonyos fokig 
a könnyed stílusra való törekvéssel is menthető fogyatkozások nem 
érintik a munkálatnak azt az érdemét, hogy az a tökéletesebb angol 
és a kevésbbé tökéletes magyar állapotok között a lényegeseknek 
felismerésével és sikerült kidomborításával von párhuzamot s jelöl 
meg egyes helyes irányokat, amelyekben alkotmányunk, főként a 
dolgozat keletkezésének idejében fennállott helyzettel szemben, 
tökéletesítendőnek mutatkozott.

3. A Magyar Ügyvédség. Kolozsvár, 1910. 8°, 18 1. (Külön
lenyomat az Erdélyrészi Jogi Közlönyből.)

Szerző e dolgozatában egyfelől azoknak az okoknak elem
zésével foglalkozik, melyek következtében a magyar társadalom az 
ügyvédi hivatás és foglalkozás iránti régebben előnyös felfogását 
megváltoztatta, másfelől azokkal a reformokkal, melyek révén az 
ügyvédi kar tekintélye a maga régi magaslatára visszahelyezhető 
lenne.

Az ügyvédi tekintély hanyatlásának igazi okát szerző nem 
abban a sokszor hangoztatni szokott körülményben látja, hogy az 
ügyvédek közül egyesek hivatásukkal visszaélve nyílt vagy titkos 
delinkvensekké lesznek, hanem az intézmény gyökereiben. Más 
élethivatások követői is követnek el ugyanoly, sőt nagyobb szám
ban ú. n. branche-beli bűncselekményeket, anélkül, hogy ez az 
illető élethivatások ellátói iránt egyébként fennforgó társadalmi 
megbecsülés mértékét hátrányosan érintené. Az ügyvédi kar tekin
télyének hanyatlását is valójában nem a létért való küzdelemben 
elbukott egyes ügyvédek okozzák, hanem egyfelől az ügyvédek túl 
nagy száma, másfelől az, hogy az ügyvédi kar számos tagja nem 
ügyvédi, hanem ennél úgy ethikai, mint intellektuális tekintetben 
alsóbbrendű munkából él, mely munka, ép ezen ethikai és intellek
tuális inferioritásánái fogva, csökkenti a belőle élők szociális faj
súlyát és leszállítja társadalmi helyzetét. (5. 1.)

A bajok okainak felderítése után szerző az orvoslás miként
jének fejtegetésére tér át. Az orvoslást szerző egyfelől a helyesen





8

és méltányosan megkonstruált ügyvédi numerus claususban, más
részt az ügyvédi szervezeti rendszernek megfelelő átalakításában 
látja. A numerus clausus legyen a keretei közé esőkre nézve a 
tisztességes megélhetés biztosítéka, az ügyvédségre készülőknek 
ügyvédjelölti anciennitásuk sorrendjében nyújtson az érvényesülésre 
lehetőséget, az egyszer fegyelmileg elmozdt'tásra ítélt ügyvédek soha 
többé rehabilitálhatók ne legyenek. A szervezeti rendszer az ügy
védektől követelendő kaució intézményével egészíttessék ki, bizo
nyos időn át kifejtett ügyvédkedés után minden ügyvéd a köz
jegyzőével egyértékü okiratfelvételi hatáskörrel is ruháztassék fel, 
a felsőbb bíróságok — hogy gyakorlatuk a modern élet fejlődésével 
mennél jobban lépést tarthasson — mennél nagyobb mértékben 
nyerjenek az ügyvédi karból kiegészítést, maga az ügyvédképzés 
pedig a tényleges gyakorlat szigorú ellenőrzésével és megfelelő 
számú nyilvános tárgyalásokon való kötelező részvétel előírásával 
s az ügyvédi vizsgának szóbeli próbatárgyalássai leendő kiegészí
tésével tétessék a mainál alaposabbá. (6—18. 1.)

Ha szerző e dolgozata a kért habilitáció tárgyköréhez csak 
közvetett vonatkozásban áll is, a magántanári képesítés szempont
jából annyit mindenesetre ez a dolgozat is mutat, hogy szerző a 
maga kérdéseit világosan tudja beállítani, hogy írói munkásságát 
a tárgy szeretete s a tárgy mennél alaposabb kimerítésére való 
törekvés hatja át s hogy szerző a maga álláspontjának igazolásához 
a megfelelő érveket szerencsésen meg tudja választani s úgy forma, 
mint tartalom tekintetében megnyerőén tudja felhasználni.

4. A mentelmi jog határai. Budapest, 1912. 8°, 40 1. Külön
lenyomat a Jogállam XI. évfolyamából.

Szerző jelezve, hogy a magyar országgyűlések történetében 
két korszakot, t. i. a rendiség és a népképviselet korszakát kell 
megkülönböztetnünk, értekezése tárgyára vonatkozóan leszögezi a 
tételt, hogy a mentelmi jogot nálunk csak úgy lehet megérteni, 
ha az a történelmi fejlődés is figyelembe vétetik, melynek gyökerei 
a rendiség idejébe nyúlnak vissza.

Ha a mentelmi jogra vonatkozó mai államjogi felfogás nem 
azonos is azzal, melyet a régi magyar közjogászok a követek 
szólásszabadságáról és salvus conductusáról vallottak, a szólás- 
szabadságnak az a korlátlan elismerése mégis, mely a mentelmi 
jog mai felfogását jellemzi, csak úgy a megyék alkotmányvédő 
küzdelmének s a nemesi szólásszabadságnak történelmi fejleménye,
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mintahogy a „zaklatás" elleni védelemnek is rudimentáris alakja 
a régi követek által birt salvus conductus volt.

E bevezető tételek után szerző, arra tekintettel, hogy az 
országgyűlési tagok mentelmi joga főleg a gyakorlat által szente
sített jogszokáson alapul, a mentelmi jognak, mint magyar jogin
tézménynek, alapelveit meghatározandó, azokat a tipikus preceden
seket veszi részletesebb vizsgálat alá, melyekből az említett alapelvek 
levezethetők.

Evégből vizsgálja az ú. n. barsi esettel kapcsolatos királyi 
rescriptumot s az alsó tábla által e rescriptumra nézve elfogadott 
felirati javaslatot, mely utóbbiból világos, hogy már a rendi ország- 
gyűléseken is közjogi elvnek tekintetett, hogy amit az országgyűlés 
tagja az országgyűlésen mond, azért csak azon tábla által vonható 
felelősségre, amelyen az illető üléssel bir s hogy a szólásszabad
ságnak az a joga, amelyet említett elv involvál, nem az egyes 
országgyűlési tagok személyes joga, hanem magáé az országgyűlésé.

Majd az 1812,-i ú. n. Dessewffy-esetnek ismertetésére tér át, 
mely a követek salvus conductusának, illetve a mentelmi jognak 
főleg publikus jelentőségét, azt domborítja ki, hogy az nem egyéni 
személyes privilégium volt, hanem az országgyűlés egyetemének 
kijáró alkotmányos szabadság az ország ügyeinek minden korláttól 
mentes intézése végett. (9. 1.)

Mint a mentelmi jog szempontjából az 1848. előtti jogállapot 
megérthetésére nézve jelentősét, kiemeli még szerző Tagen János 
nagyváradi követ esetét, melyből a már előbb ismertetekkel egybe
vetve a mentelmi jog tartalmára nézve azt a konklúziót vonja le, 
hogy az a szabad tanácskozás és a marasztaló ítélet előtt való le 
nem tartóztathatás jogában állott, a követ működésének ideje alatt az 
ő személyére, lakására, vagyonára kiterjedő teljes oltalommal. (12. 1.)

Vázolt történeti fejtegetéseket a dolgozat további során a 
Böszörményi esettel kapcsolatos bizottsági jelentésnek ismertetése 
s annak a kiemelése követi, mellyel említett bizottsági jelentés a 
mentelmi jog mai tartalma szempontjából bir. Közben kitérés tör
ténik a mentelmi jog angol értelmezésére is a magyar és angol 
felfogás közti rokonvonásoknak és eltérőségeknek érintésével. 
(13-25. 1.)

Ez összehasonlító s elsősorban a szólásszabadságra vonatkozó 
részletek után szerző a parlamenti tag „sérthetetlensége“ tartalmának 
s hatálya kezdő és végződő időpontjának kérdéseivel, majd különösen 
a parlamenti tag letartóztathatósága körüli vitákkal foglalkozik,
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végül pedig bizonyos a mentelmi jogot célszerűbb és hatékonyabb 
védelemben részesíteni alkalmas reformintézkedéseket hoz javaslatba. 
(26-40 . 1.)

Dolgozatában szerző többhelyt is sikerrel mutat reá egyes 
fogyatkozásokra és egyes tévedésekre, melyek a parlamenti tagok 
mentelmi jogának hazai felfogását és értelmezését jellemzik. Hogy 
a mentelmi jog megsértőivel szemben maga az érdekelt Ház bíróilag 
eljárni nem tud, hogy nincs gondoskodás róla, mikép a parlamenti 
tagság megszűnése után megkísérelt feleletrevonás miatt főleg a 
kormányhatalommal szemben megfelelő védelem nyújtassék, hogy 
a mentelmi jog felfüggesztése tekintetében a Házat illető jogot a 
parlament szünete alatt a minisztérium gyakorolja, a magyar men
telmi jognak szerző által époly helyesen felismert fogyatkozásai, 
mint amily helytállók ama fejtegetései, melyekben mások vélekedé
sével szemben sikerültén vezeti le, hogy a parlamenti tag letartóz
tatása nálunk a Ház előzetes engedélye nélkül kizárólag csak a 
tettenérés esetében tekinthető jogszerűnek s hogy a Bp. 141. §. 
1—5, pontjaiban általában a letartóztathatóságnak a tettenérés mellett 
elősorolt egyéb címeit a parlamenti tagokra a Ház előzetes enge
délye nélkül alkalmazni jogosan nem lehet. A dolgozat általában 
a kérdés minden lényeges oldalára kellően kiterjedő munkálat, mely 
szerzőjének a kérdések lényegének felismerésében való képességeit, 
jogászi gondolkodását, elemző és érvelő készségét előnyösen 
mutatja be.

5. A politikai tudomány fejlődése. Tanulmány az államtan 
köréből. Első rész. Budapest, 1912. 8°, 190. 1.

Munkája kiindulásában szerző, a politika és a többi tudo
mányok XIX. századbeli fejlődése között párhuzamot vonva, meg
állapítja, hogy míg a többi tudományok a jelzett idő alatt hatalmas 
lépésekkel jutottak előbbre, a politika, mint tudomány, nem volt 
ily szerencsés. Nagyszámú művelői közül mindmáig hiányzik az a 
providenciális elme, kinek — szerző szerint — hivatása lenne e 
magas tudomány új korszakát bevezetni s lezárni azokat a kétezer
éves kísérleteket, melyeknek célja Aristoteles államtanának a fejlődő 
korok változott viszonyaihoz való alkalmazása. Bár napjainkban 
már e téren is észlelhetők bizonyos kezdeményezések, ezek azonban 
még csak alig észrevehető nyomokat hagytak a politikának, mint 
tudománynak, fejlődésében. (3. 1.)

Műve célját szerző a közelmúlt és a jelen ama kiválóbb 
politikai tudósainak méltatásában jelöli meg, kik valamely irány-





'zatnak zászlóvivőiként jelentkeznek, kiknek tanítása határozott 
individuális jelentőségű, miért is mellőzni kívánja azoknak a külön
ben még oly kiváló egyéniségeknek méltatását is, kiknek tanítása 
nem önálló, hanem vagy csak régebbi felfogások parafrazirozásában, 
vagy egyes irányzatok összeegyeztetésében áll. (4. 1.)

Rendszerét illetőleg kiemeli szerző, hogy előbb müve tárgyának, 
a XIX. század során kialakult államfogalomnak történetét, majd 
annak kritikáját kívánja tárgyalni, kerülni óhajtva a különféle 
államfelfogások osztályozásában különösen a németeknél divó 
kicsinyeskedést, egyrészt azért, mert szerinte az ily osztályozgatások 
felett állandóan Prokrustes szelleme lebeg s azok rendszerint vagy 
a szisztémának, vagy az elméletnek rovására mennek, de másrészt 
amiatt is, mert a szokásos osztályozások alapja, vagy az állam * 
keletkezésének, vagy az állam céljának a szempontja szokott lenni, 
már pedig az ezekre vonatkozó tantételek a modern államtannak 
csak egy elenyésző s szerző szerint nem is legfontosabb részét 
képezik s így igen gyakori az eset, hogy az említett osztályozási 
szempontok egyike vagy másika alapján oly tudósok kerülnek egymás 
mellé, kik az államtudomány egyéb kérdéseiben egészen távol 
állnak egymástól. Nagyjában s egészében szerző is bizonyos közös 
zászlók alatt kívánja ugyan felvonultatni s vonultatja is fel az állam
tudomány képviselőit, kiemeli azonban, hogy a lokális együtt- 
tárgyalást nem akarja rendszerbeli összefüggéssé tenni, mert sokkal 
jobban becsüli az egyéniségben rejlő különféleség teremtő erejét, 
semhogy osztályozási szempontok érdekében a dolog érdeme ellen 
véteni akarjon. (4—6. 1.)

A mű céljának s az anyag tárgyalási egymásutánjára nézve 
fennebb ismertetett elveknek bevezető körvonalazása után szerző a 
maga célja és a maga szempontjai alá tartozónak minősített anyagot 
müvében a következő címek alatt tárgyalja: A jogállam (7— 10. I.). 
Stahl Gyula. A theokratikus elmélet (11 — 19. 1.). Marx (20—32. 1.).
A történelmi materializmus tévedései és hibái (33—37. 1.). Walter 
(38—43.1.). Gneist (44—48.1.). Az organikus államelmélet (49 65.1.).
A nemzetállam rendszere (66—79.1.). Frantz Konstantin (80—88. 1.). 
Scháffle (89—97. 1.). John Stuart Mill (98 -110. 1.). Spencer 
Herbert (111 —137. 1.). Mohi Róbert (138—151. 1.). Tocqueville 
(152—167. 1.). Proudhon (168—171. 1.). Bakunin (172—177. 1.). 
Krapotkin Péter herceg (177—179. 1.). Stirner (180-182. 1.). 
Kritikai észrevételek e tanok (t. i. az anarchizmus) felett (183—186.1.).
A fejlődés irányai (187—190. 1.).

11
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Miként az elősorolt címek is mutatják, szerző az egyes címek 
alatt részéről tárgyalt anyagban, majd egyes államfelfogásokat külön 
ismertet és kritizál (mint a jogállamról, a theokratikus államelmé
letről, a történelmi materializmus tévedéseiről, az organikus állam- 
elméletről, a nemzetállam rendszeréről s az anarchizmus kritikájáról 
szóló fejezetekben), majd az államtudomány egyes képviselőinek 
felfogásában s életük, működésűk és nézeteik méltatásában mutat 
be részint az ez államtudósokra sajátosan jellemző, részint pedig, 
a szerző által egy más fejezetben még általánosan is tárgyalt vagy 
kritizált irányzatokat.

Munkájának céljában, szempontjaiban s menetében imént 
ismertetett első és nyomtatásban már megjelent részét szerző, a 
magántanári habilitáció iránti kérelme egyik mellékleteként, a mű 
befejező s ez idő szerint még csak kidolgozás alatt álló részének 
tervezetével is kiegészítette. Ez a mü befejező kötetének várható 
tartalmát és tagozatát a következő főpontokban ad ja : A politika 
viszonya a társadalomtudományokhoz. Az állam lényege. Az állam 
indokoltsága. Az állam célja. Az állam keletkezése. Az. állam meg
szűnése. Az állam, mint történeti fejlődés eredménye. Vizsgálódások 
a modern államról (különösen a szuverénitás, az alkotmány, az 
államhatalom megoszlása, az önkormányzat, az államformák).

Szerző e munkája nemcsak terjedelmére nézve a legtekinté
lyesebb, de a kérelmezett habilitáció tárgyköréhez is a legszoro
sabban odavágó. A kritikák, melyekkel szerző a részéről ismertetett 
áiiamtani felfogásokat, ill. államtani írókat bevezeti vagy kíséri, 
általában szerző önállóságra törekvéséről, több helyt eredetiségéről 
tesznek tanúságot s sikerültek. Más kérdés az, hogy az eredeti
ségnek és egyéniességnek az a szempontja, mely szerzőt művének 
bevezetése szerint az anyag kiválasztásában vezette, épen csak a 
szerző által tárgyalása körébe bevont államtudósokra vonatkoztat
ható-e s hogy azok az államtudományi írók, kikkel szerző a műben 
foglalkozik, csakugyan valamennyien oly eredetiek-e, mint azt szerző 
véli. E tekintetben szerző álláspontját ép oly kevéssé tehetem ma
gamévá, mintahogy nem oszthatom szerzőnek azt a felfogását sem, 
melyet műve rendszerének felépítésében a munka bevezetése során 
hangoztat. Arról ugyan lehet vitatkozni, mert abban lehet válogatni,, 
hogy valaki valamely tudomány történetét miféle rendszerbe foglalva 
írja meg s az meg mindig értékes és tiszteletreméltó, ha valaki a 
maga gondolatainak kifejtésében, kellő megalapozással mennél: 
önállóbb s egyénibb rendszerre törekszik s ilyet kiépít. Azt a né-
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^etet azonban, mely, miként szerzőé is, a mindenféle rendszernek több
kevesebb tökéletlenségére való hivatkozással az anyag kiválasztását 
s elhelyezését szinte kizárólag attól az erősen szubjektív szempont
tól kívánja függővé tenni, hogy az egyes politikai írók, kikről 
szólni akarunk, a maguk tanaival mennyiben tűnnek fel előttünk 
eredetieknek s különlegeseknek s mennyiben nem, azt a felfogást 
tehát, mely ilykép egy munka rendszerének alapjává azt az ellent
mondó elvet akarja megtenni és teszi meg, hogy nem törekszik 
rendszerre, helyesnek nem tarthatom. Hogy szerző munkájának már 
-régebben megjelent első kötetében erre a hibás álláspontra helyezke
dett, nagyban enyhítheti és enyhíti ugyan az a körülmény, hogy szerző 
a politikának és a politika történetének mások részére történő köz
vetítésével gyakorlatilag még nem foglalkozván, kevésbbé válhatott 
előtte világossá az a nagy jelentőség, mellyel a rendszer általában 
minden ismeretközlés szempontjából bir, — ez azonban a munká
nak említett fogyatkozását teljesen még sem mentheti. Munkálatának 
e gyengéjét egyébként szerző a mű első részének megjelenésétől 
eltelt idő óta maga is felismerte, mert a mű tervezett második 
részében a maga részéről elmondani kívántakat már bizonyos tárgyi 
szempontok szerint csoportosítja, azaz rendszerezi. Ez a rendszer 
nem mondható ugyan a legszerencsésebbnek, de mindenesetre 
rendszer, mely, ha az anyag egymásutánjának a munka első részé
ben követett szempontjával nincs is összhangban, megfelelő meg- 
-okolás mellett még bizonyos helytállósággal is bírhat. Ki kell kü
lönben emelnem, hogy szerző a munkájában történetileg s részben 
kritikailag is ismertetett anyaggal a politikai tudományos irodalom
ban való tájékozottságát kellőkép igazolja s meg vagyok győződve 
róla, hogy ha szerző azt a több irányban is megnyilvánult előnyös 
képességét, mellyel a mások nézeteiben jelentkező gyenge pontokat 
könnyen és jól tudja felismerni és korrigálni, önmagára nézve is 
értékesítette volna, művének azt a fogyatkozását, melyet a kritikában 
minden immanensségre törekvésem mellett is fennebb érintenem 
kellett, bizonyára eliminálta volna.

6. A Parlamenti Választójog. Budapest, 1912., .8°, 198 1. 
Első kötet. A választójog történelmi fejlődése az egyes államokban.

A munka a parlamenti választójog fejlődését célozza „politikai 
és jogászi szempontból“ megvilágítani. Evégből m ára bevezetésben 
utal a választójog kérdésének nagy politikai jelentőségére s azokra a 
gyakorlati konzekvenciákat is magukban hordó elméleti vitákra, melyek 

..a választójog közjogi minősége s általánossága tekintetében kialakultak.





14

Szerző álláspontja szerint a választójog minden állampolgárt 
megillet ex causa publica, akinél nem forognak fenn oly kizáró
okok, melyek annak gyakorlását az államélet szempontjából lehetet
lenné teszik. A választójogból való kizárás csak büntetés alakjában 
lehetséges, mint akár államellenes, akár megbecstelenítő cselekvések 
mellékbüntetése. Mindez így van, illetve így kell legyen azért, mert 
az állami élet csak úgy teljes, ha abban az összes önrendelkezéssel: 
hiró egyének részt vesznek s mert az egyesnek nem függvén 
egyéni tetszésétől az, hogy akar-e állami életet élni vagy sem, az 
állam és egyén közötti e kényszerű kapcsolatból nemcsak az követ
kezik, hogy a polgár az állam terhei hordozásában vehessen s 
vegyen részt, hanem az is, hogy az állam a maga életét a polgárok 
aktiv részesedésével élje, ami viszont a törvényhozást illetően a 
parlamenti választójogot s ennek a már ismertetett értelembeni 
általánosságát involválja. (9—10. 1.)

Miután így szerző a választójog általánosságának és jogi jelle
gének alapvető kérdéseiben a maga álláspontját rövid megokolássaf 
leszögezte, a munka további során a választójog történeti fejlődé
sének fejtegetésére tér át. Elsőben is az angol választójog 
történeti alakulását ismerteti, úgy amint az I. Eduárdtól, különösen 
pedig VI. Henrik 1429,-i választási törvényétől kezdve az 1832-i 
első, az 1867.-Í második és az 1885,-i harmadik reform biíl-en 
keresztül szerző müvének megjelenése idejéig eljutott. Az angol 
viszonyok ismertetéséta francia választójog alakulásának részletezése 
követi (32—43. 1.), kezdve az 1792.-ik évi aug. 11.-i törvényen s. 
folytatva az 1795,-i ú. n. directoriumi, majd a napóleoni első és 
második alkotmánynak, a restauráció s a júliusi forradalom alkot
mányának, a második köztársasági, majd a második császárság!, 
alkotmánynak s a harmadik köztársasági alkotmánynak a választó
jogra vonatkozó rendelkezésein. A francia választójog részletezése 
után a munka a már érintettekhez hasonló áttekintésben a német 
(45—66. 1.), az ausztriai (67—100. 1.), a magyar (101 — 182. 1.),, 
az olasz (183—189. 1.), a belga (190—194. 1.), majd egészen rövid 
összefoglalásban (195 —198. 1) a hollandi, svájci, spanyol, portugall,.. 
-norvég, svéd, dán, bolgár, román, szerb, görög, török és az Észak
amerikai Egyesült Államok választójogának történeti alakulását 
vázolja, különösen súlyt fektetve annak kimutatására, hogy a tárgyalt 
államokban az állampolgárok mily feltételek mellett bírnak aktiv s- 
passzív választójoggal, minő az arány a polgárok összlétszáma és 
a választójoggal felruházott egyének létszáma, valamint ez utóbbi
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és a mandátumok száma között. A jelentősebb államokat, különösen 
pedig Magyarországot illetően, szerző a maga fejtegetéseit részletes 
statisztikai kimutatásokkal is szemléletessé tenni törekszik s ismerteti 
azokat a reformokat is, melyek munkájának megjelenése idejében 
a választójog szabályozását illetően szőnyegen voltak.

Szerző e munkálatában is tanúságot tesz kritikai képességei
ről s határozott írói készségéről, a valamely rendszerhez való 
alkalmazkodást, illetve az anyagnak bizonyos elvi szempontok 
szerinti rendezését azonban kerüli. A munkálatról egyébként azon
kívül, hogy belőle szerzőnek a tárgyban s a tárgy irodalmában 
való jártassága megállapítható, érdemi kritikát adni nem lehet, 
mert a műnek az a része, melyet szerző eddig nyomtatásban 
közreadott, a tervezett egésznek csak a választójog tételesjogi ala
kulását tárgyaló történeti anyagát adja, mig a választójognak az a 
politikai és jogászi megvilágítása, melyet szerző a munka céljául 
maga elé tűzött, mint a mű még meg nem jelent második kötete 
számára fenntartott anyag, ez idő szerint nem volt betekinthető.

7. A Választójogi Reform és Erdély. Politikai tanulmány. Dés, 
1913 , 8. 46 1.

Szerző e tanulmányában a hazai választójog 1913.-i reformja 
során a választójog általánossá tételére nézve megindult törek
vésekkel kapcsolatban különösen azt a kérdést kívánta vizsgálódás 
tárgyává tenni, hogy mennyiben alapos az a hazafias aggodalom, 
mely a választójog általánosságától Erdély jövő sorsát félti, illetve 
azt, hogy miképen lehetne Erdélyben a magyarság politikai vezető
szerepét a választójog reformja során oly módon biztosítani, hogy 
azért a jogfejlődés ama kétségtelen irányával, mely mindenütt a 
választójog általánosítása felé halad, ellentétbe ne kerüljünk.

Minthogy az akkori magyar parlamenti szövetkezett ellenzék, 
és — szerző szerint — minden illetékes politikai, gazdasági f és 
társadalmi tényező megegyezett abban, hogy a magyar választójog 
reformja csakis az általános és egyenlő választójog megvalósítása 
mellett képzelhető el, szerző véleménye szerint ettől az alapelvtől 
eltérni Erdély kedvéért nem lehet. Erdély is époly integrans része 
az államnak, mint az ország egyéb területei s egyébként is sokkal 
okosabb dolog az általános jogfejlődéssel összhangba hozni faji 
törekvéseinket, mint ezeket oly elvekkel helyezni szembe, melyeket 
a müveit Nyugat már helyeseknek elfogadott. ( 1 - 5 .  1.)

Ez általános szempontokon belül már most szerző az 
erdélyi magyarság politikai vezetőszerepének biztosítására azt ajánlja,
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hogy önálló, ú. n. városi kerületek alakíttassanak, a vidéki kerü
letek hozassanak összhangba a magyarság geográfiái helyzetével, 
az analfabéták a választójogból zárassanak ki, a városi kerületekben 
a szavazás tétessék titkossá, végül, hogy a magyarság és a szászság 
együttes politikai akciója teremtessék meg.

Javaslatainak megfelelő gyakorlati alkalmazása szempontjából 
és érdekében szükségesnek tartja szerző Erdély ethnikai helyze
tének tüzetes megvizsgálását, Erdélyben a faji népmozgalmak 
irányainak megfigyelését s ez alapon egy megfelelő választójogi 
geometriát. E választási geometria főfeladatát az kell képezze, hogy 
a magyar nyelvszigeteket oly módon kapcsolja egymásba és tömö
rítse választókerületekbe, hogy a magyarság politikai túlsúlya mennél 
több kerületben jusson érvényre. (6—7. 1)

E szempontból Erdélynek különösen ama hét megyéjében kell 
a választójogi geometria alakulására figyelni, melyekben a magyarság 
a nemzetiségekkel oly arányban keveredik, hogy helyes beosztás 
mellett számára a majoritás úgy a városi, mint a vidéki kerüle
tekben biztosítható.

E megyékben a cél oly kerületek alakítása kell legyen, 
melyekben a nemzetiségi elem számba nem jövő kisebbséggé válik, 
annak dacára, hogy a választójog feltételeiül az akkori ú. n. szövet
kezett ellenzéknek az általános szavazatjogra törekvő javaslatában 
foglaltak kell képezzék a kiindulás alapját. (9. 1.)

Minthogy szerzőnek a vidéki és városi kerületek elkülönítésére 
s a szavazók száma tekintetében egyenlőtlen nagyságú választó- 
kerületek alakítására vonatkozó javaslata a választójog általános
ságának, ill. egyenlőségének elve szempontjából ellenvetésekre 
nyújthatna alapot, szükségesnek véli szerző a német birodalmi 
(porosz, bajor, szász), az ausztriai (cseh, alsóausztriai, galíciai) s az 
angliai választói rendszerekből kiemelt példákon utalni arra, hogy 
a javaslataiban foglaltak más államok gyakorlatában is érvénye
sülnek, még pedig oly államokéban, melyekre a jogegyenlőség és 
szabadelvűség példái gyanánt szokás hivatkozni. (10—20. 1.)

Dolgozata további folyamán már most szerző a megfelelő 
nemzetiségi statisztikai adatoknak s a részéről alapul vett választó- 
jogi tervezetnek felhasználásával részletesen sorra veszi azt a hét 
erdélyi vármegyét (Torda-Aranyos, Kolozs, Szolnok-Doboka, Alsó- 
Fehér, Kisküküllő, Hunvad, Brassó-m.) s e megyék egyes vidékeit, 
melyekben megfelelő kerületi beosztással a magyarság politikai 
fölénye a választásoknál annak dacára biztosítható lenne, hogy e
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területeken a magyarság igen jelentős nemzetiségi csoportok közé 
ékelve él kisebb-nagyobb medencékben. (21—46. 1.)

Bár szerző e munkálata inkább gyakorlati irányú, mint tudo
mányos dolgozat, szerzője írói képességeiről, valamint arról, hogy 
szerző a maga elé tűzött gyakorlati célok és elvek kellő megala
pozása és kivitele végett a szükséges elméleti ismereteket mennyiben 
tudja áttekinteni és értékesíteni, mindenesetre előnyös bizonyságot 
tesz s mint ilyen veendő számításba.

8. Der Schutz der Minderheiten. (Megjelent az Österreichische 
Rundschau 1920. évi XLIII. évfolyamának 55—66. 1. 4°.)

A cikk az akkor még csak tervezetet képezett trianoni béke- 
szerződésnek a magyarság igazát sértő s egész Európa békéjét 
veszélyeztető pontjaival általában, főkép és elsősorban pedig e 
szerződéstervezetnek a nemzeti kisebbségek jogállására vonatkozó 
részeivel foglalkozik s egy az államélet idevágó vonatkozásaira 
kiterjeszkedő szinoptikus összeállításban bemutatja, hogy a nemzeti 
egyenjogúságról szóló 1867. évi XLIV. magyar törvény s a nem
zetiségi nyelvhasználat tárgyában 4044/1919. sz. a. kiadott magyar 
kormányrendelet mennyivel szélesebbkörű s mennyivel hatályosabb 
garanciák alatt álló szabadságot adnak anyanyelvűk használatában 
az idegen ajkú magyar állampolgároknak, mint amekkora és aho
gyan garantált ily szabadságot a trianoni szerződéstervezet s álta
lában az ú. n. kisebbségi szerződések az egyes államokon belül 
éiő nemzeti kisebbségek tagjainak adnak, illetve adni akarnak.

Szerző e rövid, de igen szemléletesen megszerkesztett és a- 
nemzetiségekkel szemben követett magyar álláspontnak mindenkori 
nagylelkűségét sikerültén kidomborító cikke lényegében azonos 
szerzőnek ama hivatalos munkálatával, melyet, mint a Békeelő
készítő Iroda B) Csoportjához annak idején beosztva volt állam
titkár, a trianoni béketervezet Erdélyt érintő részére magyar oldalról 
adandó válasz egyik függelékeként kidolgozott s mely szerzőnek 
szerkesztői és kritikai képességeit époly előnyösen mutatja be, 
mint az említett válasznak ama többi erdélyi vonatkozású függelé
kei, melyeknek szerkesztésében szerző résztvett s melyekre habili- 
tációs kérése során mint tudományos és politikai készültségét 
bizonyítani szintén alkalmas munkálatokra utalt.

9. Jelentés az Országos Menekültügyi Hivatal négy évi műkö
déséről. Budapest, 1924., 8°, 35. 1. és 8. 1. statisztikai függelék.

A Jelentés arról az arányaiban is hatalmas, jelentőségében 
pedig még fontosabb tevékenységről számol be, melyet az ország
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ellenséges megszállás alá került részeiből közel félmilliónyi szám
ban a csonka Hazába menekülni s itt magának új otthont terem
teni kényszerült magyarság súlyos problémáinak megoldásában 
az e célra annak idején szervezett Országos Menekültügyi Hivatal, 
folyamodó báró dr. Horváth Emil úrnak vezetése alatt, a mene
külteknek támogatása, lakással, ruhával ellátása, élelmezése s 
munkaalkalmakkal segítése, valamint jogsegélye terén kifejtett. 
Ezt a tevékenységet a maga eredményeiben és érdemességében 
alig kellhet részletesebben méltatnom a tekintetes Kar előtt, hisz 
e munkának magunk is szinte mindnyájan aktiv és passzív részeset 
voltunk s otthonából száműzött egyetemünk fenmaradásának és 
Szegeden történt letelepítésének ténye is az említett intézménynek 
és vezetőségének nem kis mértékben képezi a magyar kultúra 
és tudomány integritásának megmentése szempontjából érdemét.

Bár ez a Jelentés a maga tárgyánál fogva nem tudományos 
publikáció, benne mégis az anyag feldolgozásának logikussága, 
a statisztikai kimutatások és grafikon szemléletessége, valamint 
a stilus könnyedsége és világossága a Jelentés közlőjének írói 
és szerkesztői készségéről oly előnyös tanúságot tesznek, hogy 
ezeket a momentumokat akkor, mikor folyamodónak, ki a szóban 
forgó jelentést közölte, épen a könyvírásban és szerkesztésben is 
kellő jártasságot igénylő és feltételező magántanári képesítéséről 
van szó, e helyütt kiemelni el nem mulaszthattam.

Végezetül röviden meg kívánok még emlékezni folyamodónak 
kéziratban beterjesztett előadási tervezetéről is.

Ez a tervezet általában jó s a szükséges anyagot felöleli. 
Bizonyos rendszertelenség, illetve a rendszer kiforratlansága meg
látszik rajta. Mert akár kronologikus, akár egyéb, tárgyi szempon
tok figyelembevételével, akár pedig, mit a magam részéről 
a leghelyesebbnek tartok : a politikának, mint tudománynak, men
nél nagyobb mértékben önmagunkban kiforrott rendszerét követve 
akarjuk is a politikának nevezett tudomány történetét, illetve fejlő
dését összefoglalni és ismertetni, — egyes anyagrészek, melyeket 
szerző a maga tervezetében egyéb anyagrészletek közbevétele által 
egymástól tényleg elválaszt, vagy mint időrendileg, vagy mint 
logikailag összefüggők, közvetlen kapcsolati egymásutánba fognak 
jutni és kell jussanak egymással. Erre különben folyamodót 
választott tárgykörének csak néhányszori előadása is rá fogja vezetni.

Összegezve már most mindazt, mit folyamodó tudományos 
irodalmi munkásságának értékéről az evégből ismertetett munkála-
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tokkal kapcsolatban külön-külön előadni szerencsém volt s kiegé
szítve azt azzal az általános benyomással, melyet folyamodónak 
végzett tanulmányai s tudományos müvei egészileg keltenek, 
véleményem és meggyőződésem az, hogy folyamodó, a részéről 
megjelölt tárgykörből, úgy a szak egészének és választott körének 
irodalmi ismerete, mint a szaknak és tárgykörének tudományos 
irodalmi művelése tekintetében az egyetemi magántanártól elvárt 
kellő készültséggel és készséggel rendelkezik s képességeitől a 
tudomány önálló kezelése és előbbrevitele teljes alappal remélhető. 
Ezért is van szerencsém a tek. Karnak javasolni, hogy báró Pet- 
richevich-Horváth Emil dr. úrnak az előzőkben véleményezett 
tudományos irodalmi munkáit és munkásságát, a „politikai tudo
mány története“ c. tárgykörből, az egyetemi magántanári képesítés 
alapjáúl elfogadni méltóztassék.

A tekintetes Kar iránt mély tisztelettel
Szeged, 1925. évi január hó 15.

Dr. SZANDTNER PÁL,
nyilv. r. tanár.




