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BORS EMIL

„…ily országban gyökeres reformokat 
bármely téren ugyan ne várjon senki.”1

Kérdések, 
problémafelvetések

„Nemcsak a politikai világ kormányoztatik 
kevés bölcsességgel, a tudományos világ némely 
birodalmairól is joggal mondható ez, a legtöbb 
joggal pedig a teológiai, filozófiai és az ún. jog –és 
államtudományokról.” - írja Bors Emil 1904-es 
tanulmányában.2 Nyilvánvaló, hogy nagy meg-
ütközést váltott ki a cikk, hiszen a pécsi jogász 
professzor saját hivatását, szakmai elitjét veszi 
górcső alá, és nem zárkózik el az egyház(ak) bírá-
latától sem, valamint a korabeli politika káros 
következményeinek részletezésétől sem. A husza-
dik század elején vagyunk, amikor is a jómódú, 
szabadelvű publicista és oktató fittyet hányva a 
társadalmi normákra szembeszáll mindenkivel, 
aki döntéshozó helyzetbe kerülhetett, tiltott pár-
bajban vesz részt, kemény kritikával illeti az ország 
kultúr-és oktatáspolitikáját, rendkívül élesen 
bírálja tudományos szempontból nem megfelelő 
szinten teljesítő (pesti) kollégáit, miközben alig 
várja, hogy igazi, rangos egyetemi tanári katedrát 
kaphasson (Kolozsvárott vagy Pesten). 

Hogyan jutott el az antiklerikális magatartásá-
ról nevezetes tudós addig, hogy villáját a katolikus 
egyháznak adja el? Miért is Pestújhelyen próbálja 
megteremteni magának a fővárostól annyira 
idegen nyugalmat, a Pécsett megszokott vidéki 
hangulatot? Hogy veszi pártfogásába a polito-

lógust Ady Endre, Hermann Ottó mellett sok 
más híresség? Miért is lesz Bors Emil parlamenti 
interpelláció tárgya? Sok más mellett ezekre is 
keresi a választ a holland szerző, aki Bors Emil 
dédunokája, aki már felnőttként, diplomás poli-
tológusként szerez tudomást a dédapa szakmai 
múltjáról, és aki nagy lelkesedéssel és alaposság-
gal próbálja feltárni a kettejük között észlelhető, 
véletlenszerűségnek semmiképpen sem ítélhető 
lelki, morális és politikai szemléletbeli kapcsola-
tot, hasonlóságot. 

Családi háttérrajz

Bors Emil született 1846. február 2-án szü-
letett Baranya megyében, Német-Ürögön, ami 
Pécs egyik elővárosa volt.3 A gimnáziumot is 
Pécsett végezte, jogi tanulmányait 1863-ban 
Bécsben kezdte el, majd Budapesten fejezte be. 
Ezt követően 1867-68-ban tett hosszabb utazá-
sokat  Német- és Franciaországban. 1869-ben 
kinevezték a kereskedelmi minisztériumba hiva-
talnoknak; itt dolgozott 1874-ig, mely idő alatt 
megszerezte a jogtudori, ügyvédi, honvéd-hadbirói 
s táviró-tiszti okleveleket is. Ezt követően kerül a 
pécsi jogakadémiához. Bors Emil 1872-től kezdett 
rendszeresen publikálni. Családi körülményeiről 
keveset tudunk. A bécsi tanulmányok, utazások 
jómódú polgári/ nemesi hátteret sejtet. 1875-ben 
vette feleségül a Drávatamásiból származó  Thassy 
Jolánt ( Jolanta), aki Thassy Julius és Pongrátz Klára 
bárónő lánya volt. 4 Emilnek és Jolánnak a családi 
szájhagyomány szerint tíz gyereke született, akik 
közül kettő, Emil és Károly maradt életben.5  

írta: Teszelszky, Kees 

1  Bors Emil: A jog-és államtudományok állapota és művelése p. 20.
2  Bors Emil, A jog-és államtudományok állapota és művelése
3  Születési anyakönyv. (Magángyűjtemény.) Bors Emil életpályáról, lásd: Szinnyei József,  Magyar írók élete és munkái, CD-ROM, és 
Gulyás Pál, Magyar írók élete és munkái, CD-ROM, Várady Ferencz, Baranya multja és jelenje, I, Pécs, 1896, 422.
4  Házassági kivonat. (Magángyűjtemény.)
5  Gulyás Pál, Magyar írók élete és munkái, CD-ROM, haláljelentések. Bors lakott Pécsett a Király utca 23 (1887) és a Sörház-utca 5 
(1891).
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A jómódú családfő az 1895- 1897 között a 
város legtöbb adót fizető polgárai között a 61. 
helyen volt.6

Az oktatói munka

1874-ben, 28 évesen nevezték ki Bors Emilt 
a pécsi jogakadémián a politikai tudományok 
egyetemi tanárává neveztetett ki. A jogaka-
démia egyházi intézmény volt, 72 diákkal.7 

Szeredy József, egyházi írókanonok vezette ezt 
az intézetet. A magyarországi egyházak tevé-
kenységének a dualizmus korában jelentős és 
növekvő súlyú részét alkotta az oktatás, ezen 
belül a felsőoktatás.8 A katolikus egyház – amely 
elveszítette államegyház jellegét, a polgári fej-
lődés követelményeihez csak nehezen tudott 
alkalmazkodni, és a kiegyezés utáni években a 
kormányzat liberális politikájával gyakori össze-
ütközésbe került – befolyását, pozícióit jelentős 
mértékben az oktatás terén kívánta erősíteni.  

6  „Dr. Bors Emil, jogtanár 1894: 328,61 Ft (61. helyen). 1897: 354,48 Ft (61. helyen)” idézve:  Bérdi György, „Pécs legnagyobb 
adófizetői, 1887–1901”, in: Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 20-21 (1975-76) (Pécs, 1977) 122
7  Várady Ferenc, Baranya múltja és jelenje, I, Pécs, 1896. 398.
8  Ladányi Andor, „Az egyházak és a felsőoktatás a dualizmus korában”, in: Századok 138(2004) 3.

Pestújhely jeles épülete, 
Bors professzor villája a mai Ady Endre 

és Szűcs István utca sarkán
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Az 1874-75. tanévtől a királyi jogakadémiák és 
a pécsi jogakadémia egyenjogúak lettek a buda-
pesti tudományegyetem jogi karával, a négy 
szakon összesen nyolc tanár tanított.9 Bors Emil 
politikatudományt, magyar államjogot, és jogi 
enciklopédiát tanított.10 Népszerű lehetett a diá-
kok között, hiszen egyik művét is nekik ajánlotta: 
„E művemet A Pécsi jogacademiai ifjuságnak 
ajánlom emlékül és hálás viszonzásul azért a hű 
ragaszkodásért és becsülésért, a mellyel ezek a 
derék fiuk nékem közel 30 éves tanárkodásom 
alatt oly sok örömöt szereztek, annyi vigaszt és 
elégtételt nyujtottak és soha egy keserű perczet 
nem okoztak. Az Igazság szeretete, a minden 
Jóért és Nemesért való lekesedés Geniusa vezé-
reljen benneteket továbbra is éltetek minden 
utjain. A legjobb barátotok a szerző.”11 

Schweitzer Gábor szerint a Pécsi jog akadémia 
oktatói közül többen – miként Kossutány Ignác 
és Bors Emil – szabadelvű nézeteket vallottak, 
bár a klérus elleni csípős megjegyzések in kább 
Borsnak tulajdoníthatók.12 Az egyházjogot és 
jogtörténelmet liberális szellemben oktató Kos-
sutány 1897-ben, 21 évi pécsi tartózkodás 
után a pozsonyi királyi jogakadémiára, utóbb 
a kolozsvári tudományegye temre távozott, a 
közjogász Bors pedig 1907-ben – éppen a libe-
ralizmusa miatti támadások következményeként 
– nyugdíjba kényszerült. Az időpont több szem-
pontból is támadható. A korabeli országgyűlési 
jegyzőkönyvek alapján Borsot már 1906-ban 
kényszernyugdíjazták.13 

Publicisztika

Bors Emil sokat foglalkozott azzal a kérdés-
sel, hogyan kell átszervezni a jogi szakkézést 
Magyarországon. Ezt mutatja be az 1882-
ben megjelent Zur Frage der Rechtsakademien 
Budapesten című tanulmánya is a Pester Lloyd 
hasábjain.14 Három évvel később készítette el 
a Szakvélemény és indítvány a jogi szakoktatás 
reformja kérdésében című tanulmányát.15 Ezt a 
munkát a magyar jogászgyűlés állandó bizott-
sága megbízásából készítette és a 9. magyar 
jogászgyűlés elé terjesztette. Bors maga a 
tíz évés tapasztalatával indokolja a felkérést 
cikke bevezető és záró részében.16 Két prob-
lémakörből indul ki a szerző: 1. Kivánatos- e 
és milyen irányban a jogi szakoktatás a jogi 
szakoktatás reformja, tekintettel egyetemi és 
akadémiai oktatásunk tan- és vizsga-rendsze-
rére? 2. Kivánatos-e különösen annak gyakorlati 
irányát emelni és biztosítani s ha igen – mily 
intézmények behozatala és mily változtatások 
eszközlése által? A kitűzött két kérdés elejére 
általánosságban az a válasza, hogy „minálunk 
jogi szakoktatás egyáltalában nem is létezvén, 
- azt nem reformálni, hanem teremteni kell”.17 
Bors lázít, meghökkent, de mindezt saját 
megyőződése szerint teszi: „Véleményemet a 
szőnyegen forgó kérdéseről saját tapasztalati 
meggyőződésem alapján és minden tekintet nél-
kül a meleg fészkeikből felzavart tudós „karok és 
rendek” előrelátható vészkiáltásaira és a hosszu-
képü tudományoskodás nevetségesen komoly 

9  Magyar Katolikus Lexikon
10  R. Kukula és K. Trübner szerk., Minerva. Jahrbuch der Universitäten der Welt. I. Strassburg, 1891-1892. 508
11  Bors Emil, Állami eszélytan (Politika) mint a helyes államszervezés és államkormányzás tudományának tankönyve irta Dr. Bors 
Emil a politika tudományok ny. R. tanára a Pécsi Püspöki Joglyceumban. Pécsett, 1904.
12  Schweitzer Gábor, „Egy régi alma mater emlékezete. A pécsi püspöki joglyceum tanárai és diákjai a 19–20. század fordulóján”, in: 
Állam- és Jogtudomány, 1-2(2006) 322.
13  Főrendiházi irományok, 1910. V. kötet • 155-206. sz. • 1910-206 (1910-V-338)
14  Bors Emil, Zur Frage der Rechtsakademien. Bp., 1882. (Különnyomat a P. Lloydból.)
15  Bors Emil, Szakvélemény és indítvány a jogi szakoktatás reformja kérdésében. Bp., 1885. (Különnyomat a M. Jogászgyűlés IX. 
Évkönyvéből.)
16  Uo., 6, 48.
17  Uo., 5.
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mandarinjainak szörnyűködéseire, ama kegyet-
len nyíltsággal fogom előadni, melyet a „magas 
szinvonal” culturemberei alantas race-belitől 
csak természetesnek találhatnak.”18 A jogaka-
démiák 1874. óta tönkre reformáltak, és az 
egyetemek a tudományok egyedül üdvözitő 
egyházai; Allah il Allah! Mahomed rezul Allah! 
[Nincs Isten, mint Allah, Muhammad Allah 
hírnökje: KT]19 

Bors állítása szerint elengedhetetlen, hogy a 
tanár tanítványait személyesen ismerje, azokkal 
folytonos és közvetlen kapcsolatban legyen. A 
300-400 hallgatónak szóló bécsi , pesti előadá-
sokat üres formalitásnak, komédiának értékeli…20 
Bors szerint a nagy egyetemi létszám és túlzott 
szabadság is oka annak, hogy időnként utcai zavar-
gások és politikai demonstrációk törnek ki, nem 
véletlen, hogy a legtöbb forradalmom az egyete-
misták köréből indult.21 Bors nem bízik abban, 
hogy a korabeli helyzetet, problémákat egy gyors 
reformmal orvosolni lehetne Magyarországon: 
(…) látszik valamennyi párt (legalább hallga-
tag) egyetérteni, hogy Magyarország közélete 
továbbra is Verbőczy „populus”-a dillentantismu-
sának és hatalmaskodásának maradjon kiváltságos 
dominiuma, melyből a munka és szakértelem 
demokratikus elemei továbbra is lehetőleg kizárva 
maradjanak: ily országban gyökeres reformokat bár-
mely téren ugyan ne várjon senki.22

Miután a politikában és a jogtudományban 
tapasztalható problematikát felvázolja a szerző, 
megoldást is kínál, konkrét javaslatot is tesz. 
Bors a kisebb, szakosodott szellemi műhelyekre 

(akadémiák) teszi le a voksát, és nem hisz a min-
dent elnyelő, mindenre képzést nyújtó, arc nélküli 
egyetemi oktatásban. Szerinte ez az oktatási rend 
a szintézise az önálló fakultásokból álló francia 
decentralizált rendszernek, ill. a német egyetemi 
rendszernek, ahol a megfelelő  tan-, vizsga- és 
fegyelmi rend az egymással rokon és csak külsőleg 
összefüggő fakultásokon belül önálló szakakadé-
miákból állanának.23

Fontos, hogy ezek az intézmények államiak 
legyenek. A tanárok tudósok és szakembe-
rek legyenek és ne a társadalmi kapcsolataik 
révén kerülhessenek pozíciókba:  Mint nálunk 
a legtöbb – ugy ezen a pályán is a minden 
hivatásszerű szakképzettség nélkül kenyér 
után futkosó nyers dilettantismus és szüknad-
rágu, sarkantyus csizmáju magyar familiáris 
nepotizmus occupálta a tért (…) 24 A szakról 
szóló  kimerítő elemzés után a vidéki tanárok 
anyagi megbecsülését taglalja, valamint felhívja 
a szakmában tapasztalható igazságtalanságokra, 
inkorrekt helyzetekre: „(…) nagyon jól illenék 
azon „nagyszabásu” férfiakhoz odafenn, akik 
a nyomorult fizetésű vidéki tanártól minden 
alkalommal irodalmi tevékenységet követel-
nek ugyan, de azért mégis, mióta az ország 
kormánya bölcseségükre van bizva, jogaka-
démiai tanárt budapesti egyetemi tanszékre 
ki nem neveztek, annak daczára, hogy a jogi 
szakirodalomnak épen ezen vidéki tanárok a 
legtevékenyebb munkásai.”25

Borsnak ez a tanulmánya a közéletben is nagy 
port kavart, még az országgyűlésben is komoly 

18  Uo., 6.
19  Uo..
20  Uo., 18.
21  Uo., 19.
22  Uo., 20.
23  Uo., 25.
24  Uo., 28-29.
25  Uo., 46.
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megütközést váltott ki a képviselők között. 
Herman Ottó és Szilágyi Dezső képviselő urak 
vitáját (1886. július 8-i parlamenti ülésen) a 
felső tanintézetekről és különösen a jogtanítás 
helyzetről a következő sorok érzékeltetik. Az 
elhangzott érvelésekből nem akartunk kivágni, 
teljes terjedelmében közöljük azokat, érzékeltetve 
a korabeli stílust, politikai hátteret, presztízshar-
cokat, retorikai stratégiákat, a probléma szőnyeg 
alá seprését… 

„Herman Ottó: „De t. képviselőház, én isme-
rek egy szakvéleményt, melyet dr. Bors Emil 
a pécsi jogacademia tanára a IX. jogászgyülés 
megbízásából a jogi szakoktatás reformalása 
tekintetében előterjesztett, melynek első része 
bírálat alá veszi a budapesti egyetem dolgát. 

T. képviselőház, én csak egy passust akarok 
felolvasni abból, a mit dr. Bors Emil a jogász-
gyülés megbízottja mond: „Nem kíméletből, 
hanem mert szégyenlem leírni, ugrom át egye-
temi életünk ezen partié honteuse-t – tudniillik 
a tanpénzt – és csak azt az egyet említem fel, 
hogy tudok egy egyetemet Európában egy 
nagy folyam közelében, a melyen a hallgatók 
állítólag percentekre fogadott ágensek által 
formaliter toho-roztatnak, fogdostatnak.” 

T. ház! Ama szakvélemény első részében a ver-
seny-cathedrák ugy vannak bemutatva, mint 
azok a régi időbeli acrobata-mutatványok, a 
hol az egyik acrobata a másikkal versenyez, 
hogy a közönség zsebéből a pénzt kicsalja. A 
legsúlyosabb vádak ezek, a melyek egyálta-
lában emelhetők és melyeket közéletünkben 
senki, sem egyén, sem intézet meg nem tűr 

huszonnégy óráig sem. És nekem fájdalommal 
kell constatalnom azt, hogy mikor egy egye-
temi tanár nevének teljes kiírásával bocsát ki 
egy röpiratot, melyben a tanpénz összes fer-
deségeit tárgyalja, melyben méltányos alapon 
követeli azt, hogy a tanárok egyenlők legye-
nek, ugy a tanpénzre való tekintetben, mind 
a tudomány, sőt a magyar állam sarkpontja a 
jogegyenlőség tekintetében. Ha ezen vádak a 
jogász-gyűlésen is világgá bocsáttatnak, meg-
beszélés tárgyát képezik és erre az egyetem 
még csak meg sem mozdul: ez a saját maga 
bűnösségének elismerése. (Ugy van! a szélső 
baloldalon)26

Közben Herman Ottó átveszi teljes passzusokat 
Bors cikkéből a beszédben: 

„A budapesti tudomány-egyetem jogi kará-
ban van öt tanár, a ki egyáltalán nem irt 
munkát, az öt tanár közt létezik kettő, ki még 
csak hírlapi czikket sem irt. (Derültség.) Én 
a hírlapi czikket nem gúnyból hoztam fel, 
hanem constatalásául annak, hogy a buda-
pesti egyetemi tanév eredményének némely 
kimutatásaiban a tanárok egy része legalább 
a tárczairodalomban elért eredményeket is 
kimutatta; de köztük kettő van, a ki általában 
semmit sem irt. A jogi munkák, tankönyvek 
és nagy jogi kérdések megfejtésének összeál-
lításából kitűnik, hogy a budapesti egyetem 
jogi karának tanárai irodalmi productio 
tekintetében általában nem versenyezhetnek 
a vidéki jogi academiák tanáraival és hogy a 
szakirodalomnak körülbelül két harmadrésze 
a vidéki jogi academiák tanárait illeti és csak 
egy harmadrésze esik a budapesti egyetem jogi 
karának tanáraira. A jegyzék felolvasásával nem 

26  Országgyűlés képviselő naplója, IX, Bp., 1886, 47-48.
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akarom kimeríteni a t. ház figyelmét, megta-
lálom a helyét annak, hogy ez összeállítást 
közölhessem.”27

Szilágyi Dezső így reagált Herman Ottóra:

Szilágyi DezSő: (…) A képviselő ur azután egy 
nyomtatásban is megjelent rágalmat említett 
itt fel, nem mint a maga állítását, de a melyet 
itt felemlíteni csak ily könnyedén, nézetem 
szerint, nem volt helyes. (Halljuk/ Halljuk!) Én 
magam is hallottam azt, hogy Bors Emil tanár 
valahol azt irta volna. 

Herman Ottó: Szakvéleményt! 
Szilágyi DezSő: Megvallom, magam nem 

olvastam ezen szakvéleményt – mondom 
– azt irta, hogy a pesti egyetem jogi kara 
körében percentre fogdossa némely tanár a 
hallgatókat. 

KöröSi SánDOr: Csak egy nagy folyó mellett irta. 
(Általános zajos derültség.) 

Szilágyi DezSő: Ez sokkal komolyabb dolog, 
hog ysem én megengedhetném, hog y 
elhu-morisalják! Azon kapcsolatban, a mint 
a képviselő ur felhozta, ennek nem volt más 
értelme, minthogy a pesti egyetem jogi karára 
akarta alkalmazni. (Ellenmondások a szélső 
baloldalon.) Legalább a mint felhozatott, a 
háznak nem egy tagjára azt a benyomást tette. 
Ha más értelme volt, föl fog állani a képviselő 
ur és azt fogja mondani: ő azt ugy hozta fel, 
hogy nem a budapesti, hanem valamely más 
egyetemre vonatkozik. De ha és a mennyiben 
azon összefüggésben, azon gondolatra jöhet-

nénk, hogy arra értetik és arra van mondva, én 
szorosan utána jártam, hogy történt-e? És én 
semminemű ily ténynek nyomára nem tudtam 
jönni. És miután itt senki megnevezve nincs, 
sem közvetve, sem távolról valami körülírás 
által semmi útmutatás nem adatott, kire vagy 
kikre volna érthető, ugy abban a nyomtatvány-
ban foglalt és felhozott állítást mindaddig, a 
mig az egyén és az intézet megnevezve nem 
lesz, a mennyiben a budapesti egyetem jogi 
karára, melynek én is tagja vagyok, netalán 
értetett volna, tartom egy általános rágalom-
nak, mely megvetést érdemel. (Nagy zaj és 
nyugtalanság a szélső baloldalon.) 
És igen sajnálom, hogy a képviselő ur ezt 
igy könnyedén, habár csak felemlítette, mert 
kettő közül egyik lett volna kötelessége: vagy 
utána járni, lehet-e ténynyel igazolni és ebben 
az esetben azután magam azon vagyok, hogy 
egy ily tény a legszigorúbban vizsgáltassák 
meg és a legkérlel-hetlenebbül büntettessék 
meg; (Élénk helyeslés a jobb- és báloldalon) 
mert csak nem fogja képzelni, hogy tisztessé-
ges és józaneszíí ember ily szennyet bármely 
testületen, a melyhez tartozik és a melynek 
tisztességét minden körülmények közt fenn 
kell tartani, túrni akarna. (Zajos helyeslés a 
jobb- és báloldalon.) 

De mig amaz állítás csak általánosságban 
oda vetve van, anélkül, hogy concret tény és 
egyén legtávolabbról is kijelöltetnék: addig 
én azt tartom, helyesebb az ily vádaskodás-
nak felemlítésétől, mely czélzatosnak tűnhetik 
fel, tartózkodni. Miért? Mert vádolni ugyan 
nemcsak szabad, de bizonyos állásokban 
kötelesség is. De az azután egy vád igazsága 

27  Uo., 48. Vö. Bors Emil, Szakvélemény és indítvány 46.
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mellett nem bizonyít, hogy nyomtatva van, 
mert általános rágalmat nyomtatni lehet. És 
ha a parlamentben meg volna engedve, hogy 
általános rágalom, olyan, a mely felhozott, 
tényekkel támogatva nincs, felhozható csupán 
azért, mert nyomtatva van, végtelen kapu tárat-
nék a beszennyezésre. (Helyeslés.) 

Ismétlem, magam legjobban fogok örülni, ha 
csak egyetlen egy kis tény e tekintetben fel fog 
említtetni a mi a vizsgálat alapját képezheti 
és magam leszek azután ~ természetes az én 
csekély hatáskörömben — azon, hogy ezen 
ténynyel szemben olyan eljárás történjék, a mi 
az ilyen visszaélést örök időkre lehetetlenné 
teszi. (Élénk helyeslés).28

Utána Herman Ottó visszatér Bors iratára:

Herman Ottó: T. képviselőház! Személyes kér-
désben kérek szót. (Halljuk!) 
A t. képviselő ur, ugy mint tavalyi felszólalásá-
ban, (Halljuk!) ez alkalommal is, kettőre fektet 
különös súlyt: hogy constatalja az én nagy 
felületességemet és a mint most tett külö-
nösen, hogy a rágalommal, rendkívül erős 
kifejezésekkel dobálózik. De a t. képviselő ur 
nem vette észre, hogy midőn ő azt, a mit én 
abból a röpiratból felolvastam, mint rágalmat, 
oly czélzatossággal dobja felém, hogy rajtam is 
ragadjon valami, egyszersmind bevallja, hogy ő 
azt a jogi szakvéleményt nem is olvasta. 

Hát t. képviselőház, én nem vádolom őt felü-
letességgel, nem, mert én hozzá vagyok szokva 
az ő részéről ilyen eljáráshoz, hanem t. ház, a 
mit én a magam becsületére nézve okvetetlenül 

consta-talni kénytelen vagyok, az az, hogy én 
imént mondott beszédemben szóltam először 
általánosan az egyetem ügyéről és kiemeltem 
a következőket: hogy én betegnek tartom azt 
a szellemet, mely eltűri, hogy az egyetemnek 
egyik tekintélyes nevű tanára adjon ki röpi-
ratot, a melyben ő sérelmet lát a tanpénzek 
kezelésében, sőt ez már annyira megy, hogy 
palám eí publiee kinyomatva oly dolgok jelen-
nek meg, mint az a jogi szakvélemény, melyben 
az egyetemről még a percentre való fog-dosás] 
is állíttatik, a nélkül, hogy az ellen az egyetem 
bármi lépést tegyen. (Igaz! Ugy van! a szélső 
baloldalon. Zaj. Halljuk!) 
Hát a t. képviselő urnak teljességgel nincs 
igaza, hogy én magam állítottam volna vala-
mit, a minek alapja nincs; mert most a sajtót és 
annak termékeit mindig teljes nyilvánosságnak 
szoktuk venni és beteg az a szellem, mely egy a 
9-ik jogász-nagygyűlés megbízásából készített 
jogi szakvéleményre egyáltalában nem reagál. 
(Helyeslés a szélső baloldalon.) Erre fektettem 
én súlyt. Én azt a czélzatosságot, melyet a t. 
képviselő ur velem szemben kifejtett, midőn 
felületességről és rágalomról beszélt, egyszerűen 
visszautasítom. (Helyeslés a szélső baloldalon.)29

Szilágyi DezSő: T. ház! (Halljuk!) Én részem-
ről soha semmi körülmények közt nem fogok 
habozni határozottan fellépni olyan ellen, 
amelyet én helyes eljárásnak nem tartok. A 
t. képviselő urnak nem azt mondtam, hogy ő 
rágalmaz, hanem azt, hogy egy ily tartalmú 
nyomtatványra hivatkozva, azt is ez által ugy 
állította oda, mint komolyan figyelembe veen-
dőt, mert annak, a ki ilyet irt, kötelessége lett 
volna tényekkel substantialní állításait. 

28  Országgyűlés képviselő naplója, IX, Bp., 1886, 49-50.
29  Uo., 51.
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Herman Ottó: Hiszen itt van, tessék! 

Szilágyi DezSő: Kérem, nem arról van szó, hogy 
nincsen a zsebében a képviselő urnak a nyom-
tatvány; az ott lehet, (Derültség) de arról, hogy 
vannak e tényekkel substantialva az állítások, 
meg vannak-e nevezve az egyének. 

Herman Ottó: Azt derítse ki a vizsgálat. (Zaj.)

Szilágyi DezSő: Ezt, t. ház, én nagyon helyes ész-
revételnek tartom, nagyon helyesnek; de nem 
képzelhető ember, a ki egy ily kifejezés alap-
ján, józanul tudjon vizsgálatot eszközölni; (Ugy 
van!) mert kérem, hacsak a „vizsgálat” szóval 
dobálózni nem akarunk, hát legalább megkö-
zelítőleg tudnunk kell, hogy ki ellen és mely 
tényért legyen vizsgálat; (Ugy van!) legalább 
egy concret ténynek kell felhozva lennie, mert 
azt csak nem lehet vizsgálni, hogy mit érthe-
tett az illető ezen kifejezés alatt. Már most, 
mondom, én nagyon helyesnek tartom, ha 
valaki visszaéléseket hoz fel, de tessék azokat 
a visszaéléseket eoncret tényekkel támogatni! 
Még abban az alakban is felhozható, hogy: 
nem vagyok elég bizonyos benne, de nekem 
bona fidesem és elegendő tisztességes okom 
van nagyon valószínűnek tartani ezt a tényt; 
igy is lehet felhozni; ha igy van felhozva, akkor 
is lehető a vizsgálat. 

A mi épen a szakvélemény nem olvasását illeti, 
hát figyelmeztetem a t. képviselő urat, hogy 
engem a „szakvélemény” pomposus czíme 
soha sem csábít el. (Derültség.) Én szoktam 
olvasni a szakomba tartozó dolgokat és pedig 
nagy figyelemmel; hanem ha azután válogatást 

is teszek köztük és egyiket teljes figyelemre 
méltatom, a másikat pusztán azért, mert egy 
általános becs-mérelés foglaltatik benne, azért 
nem tartom szükségesnek részletesen olvasni, 
ezt, gondolom, mindenki csak helyeselheti. 
(Helyeslés.) 

Egyébiránt figyelmeztetem a t. képviselő urat. 
hogy ugy vagyok értesülve,hogy ott, a jogász-
gyülés osztályülésében a karnak egy tagja 
által, de még más oldalról is ez nyilvánosan 
rágalomnak lett nyilvánítva és fel lett szólítva 
az illető, substantialja tényekkel; nem tudom, 
jelen volt-e, vagy nem volt, de ez nyilvánosan 
történt az egész osztályban és az illető mind-
eddig a tényekkel való bizonyítással adós 
maradt. 

Ez az, a mit mondani akartam. (Elnök csenget. 
Zaj. Halljuk a szónokot!) 

A képviselő ur azt is mondja – és ugy lát-
szik, mintha személyének érintését, helytelen 
parlamentaris kifejezést látna abban – hogy 
felületeseknek neveztem bizonyos észrevéte-
leit. 

Én ebben, t. ház – legyen szabad ezen szavai-
mat megmagyaráznom – semmi egyebet nem 
látok, mint az igaznak megmondását parla-
mentáris alakban, (Derültség) mert én nem 
kívánok senkit sérteni, abba a hibába mindenki 
beleeshetik, de attól leginkább kell óvakodni 
annak, a ki egy erős vádbeszédet tart. 

Herman Ottó: Én vádat nem hoztam fel, csak a 
tényeket! 
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Szilágyi DezSő: Mert ha a felületességet a vizs-
garendszernek említésére és a kar tagjai tanári 
működése megítélésére alkalmaztam . . . 

Herman Ottó: Nem arról volt szó! 

Szilágyi DezSő:... és azt mondtam: hát csak 
felületes eljárás az, a mely a pesti egyetemet, 
a hol évi vizsgák vannak, olyan egyetemmel 
akarja összehasonlítani vizsgák tekintetében, 
a hol nincsenek sem évi, sem másodévi köte-
lező vizsgák! Ezért mondtam, hogy ez felületes 
eljárás s ez állításomat továbbra is fentartom. 
(Élénk helyeslés több oldalról.) 

elnöK: T. ház! Megjegyzem, hogy a képviselő 
ur a házhoz szólott, a midőn rágalomról 
beszélt és nem Hermán Ottó képviselő úrra 

vonatkozólag használtáé kifejezést, különben 
kénytelen lettem volna én is közbeszólani. 

T. ház! Szólásra többé senki sincsen feljegyezve.30

1902-ig Bors Emil még egy viszonylag 
ismeretlen jogtanár volt Magyarországon. A 
hazánkban tapasztalható szinte kizárólagos fővá-
ros központúságról szóló tanulmányával rövid idő 
alatt országos ismertségre tett szert, és bekerült 
a politikai csatározások középpontjába. Még egy 
nagy feltűnést keltő cikke jelent meg a Huszadik 
Század című folyóiratban a jogi és politika-tanul-
mányok  tudományos színvonaláról, ami óriási 
botrányt keltett. .31 Mindez Bors katedrájába 
került, ugyanis 1907-ben Pécsről elbocsátották, 
kényszernyugdíjazták.32

30  Uo., 52.
31  Bors Emil, „A jog- és államtudományok állapota és művelése. A villamvonatok, kormányozható léghajó, drótnélküli távírás 
stb. korában és a »liberalismus« világában”, In: Huszadik Század, 5 (1902), 304-321.
32  Schweitzer Gábor, „Egy régi alma mater emlékezete. A pécsi püspöki joglyceum tanárai és diákjai a 19–20. század 
fordulóján”
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