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Francia és német 
hatások Concha Győző 

közigazgatás-tudományi 
munkásságában (Vázlat) 1

/. M etod o lógiai előkérdések

Jelen dolgozat célja az, hogy a Concha Győző akadémi
kus2 által alkotott közigazgatás-tudományi életműben 
-  vázlatos formában -  keresse a két nagy kontinentá

lis közigazgatás-tudomány: a francia és a német diszciplí
na hatásait, nyomait. (A topika egysége maga megkívánja 
tehát, hogy az angol-amerikai közigazgatási hatásokat 
ezúttal ne vizsgáljuk, bár Concha kifejezetten vonzódott 
az angol közigazgatáshoz. A Szovjetunió ugyan már lé
tezett Concha Győző életében, azonban a szovjet-orosz 
közigazgatás őreá már nem hatott, és a nagy közigazgatási 
rendszerek 'egyéb' címke alá sorolt rendszeralkotó köz- 
igazgatásai: a kínai, az indiai és a mohamedán/arab [adott 
esetben Fiqh/Sharia alapú] közigazgatási rendszerek és 
közigazgatás-tudományi irányzatok sem jöhetnek szóba.)

Fogalomhasználat: inspiráció, hatás, áthatás (német 
Uberwirkung), kreatív adaptáció, befogadás (recepció), 
oktrojáció. A magyar közigazgatás-tudományra, ponto
sabban az egyes művelőkre tett külföldi hatásokat vizsgál
juk (tanultság, külhoni peregrinatio academica), a tudós
ként tett külföldi tanulmányutakat, a hazai művelők által 
olvasott (recenzeált) külföldi szerzőket, a velük való sze
mélyes kapcsolatot, levelezést, illetve a külföldi hatások 
beépülését a müvekbe (egyszerű külhoni példa említésé
től a külföldi közigazgatási intézmények monografikus 
feldolgozásáig terjedően). De ilyen lehet a külföldi aka
démiai tagság vagy külhoni szaklapnál szerkesztőbizott
sági tagság. Az érem másik oldalát maga a jogi környe
zet megváltoztatása jelenti: ilyen Magyarország esetében 
-  tágabb idökörből vett példákkal élve -  az osztrák vagy a 
szovjet-orosz oktrojált jog jelenléte, amely magával hoz
ta az osztrák vagy a szovjet-orosz hatások felerősödését.
A fogalomhasználat körében említett fogalmakat erősor
rendben soroltuk fel, amely a leggyengébb kapcsolattól 
halad a legerősebb felé.

Inspiráción értjük azt a leggyengébb hatást, amikor 
valamely külföldi szerző vagy külhoni közigazgatás-tu
dományi iskola csupán érintőleges, attangentiv és gyenge 
impressziót gyakorol az azt közvetítő szerzőre.' Azaz az 
inspiráció sosem hatás, mindig gyengébb annál.

A hatás egy ennél erősebb impulzus, olyasféle gondo- 
_  latátvétel vagy gondolattársítás, amelynek alapja esetünk- 
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ben külhoni közigazgatás-tudós(ok)hoz vagy külállami 
közigazgatás-tudományi iskolá(k)hoz, vagy külföldi köz- 
igazgatási jog(ok)hoz köthető.

Az áthatás valaminő tartós hatást feltételez, olyat, ami
kor egy külföldi közigazgatás vagy annak csupán egyes 
elemei tartósan vagy egy adott ország kisebb területén ki
zárólagosan hat(nak). (A magyar közigazgatásban ilyen, 
hogy Fiumében, amely a Magyar Királyság csatolt része 
volt ['Fiume szabad város’], az anyakönyvezés olasz nyel
ven folyt, illetve a helyi közigazgatás nyelve az olasz volt.4 
Vagy a trianoni békediktátum eredményeképpen Lengyel- 
országhoz került 25 szepességi és Árva vármegyéhez tar
tozó községekben 1920-1922 között a magyar törvények 
voltak hatályban, sőt, a magyar magánjogi törvényjavaslat 
kötelmi jogi szabályait 1934. július 1-jén helyezte hatá
lyon kívül a lengyel törvénykönyv a kötelmekről.)5

Kreatív adaptáción azt értem, amikor egy külföldi ere
detű jogintézmény akár az átvétel során rögtön, akár idő- 
sültség folytán sajátos magyar színezetet kap. Ilyen lehet 
példának okáért a vármegye esete, amely frank-germán 
konstrukcióból (Szalay László) lett magyar jogintézmény- 
nyé. Az általunk kreatív adaptációnak nevezett jelenség és 
az áthatás kapcsolatához Miskolczy István közöl választ 
Erdélyi László egy észrevételére, amely számunkra nagy
becsű adalék. Ebben azt fejtegeti, hogy nem is egyszerű 
eldönteni, hogy mikor kell például egy adott intézményt 
külföldről átvettnek tekinteni, (mert erre ritkán van köz
vetlen bizonyíték), illetve mikor ad egy már csírájában 
meglévő magyar intézménynek lökést a külföldi viszo
nyok áthatása, vagy mikor van az, hogy a gondolat kül
földi, de a megvalósítás tipikusan magyar.6

A befogadás (recepció) valamely jogintézmény vagy 
jogi megoldás, esetünkben közigazgatási jogi jogintéz
mények, megoldások, de külföldi közigazgatási tudomá
nyos tanok átvételét jelenti. Ilyenként említhető a német 
közigazgatási dogmatika köréből a közigazgatás szabad 
mérlegelése, szabad belátása, 'diszkrecionális jogköre' 
(német freie Ermessen).1 A francia közigazgatási jogi dog
matika hasonlatos fogalma a service public,8 amely némi 
leegyszerűsítéssel a közösség szolgálatát, mint elvi tételt 
jelenti/jelentette. A fonction publique kifejezéshez ha
sonlóan jelenthet közszolgálatot, de ma már inkább csak 
közszolgáltatás értelemben használják. Utóbbi esetben a 
németben megfelelője a Daseinsvorsorge.

Az oktrojáció erőszakos és külsődleges, többnyire a 
jogrendszer egészére ható változás, amely a közigazga
tásban is érezteti hatását. Ilyen a szovjet tanácsrendszer 
ránk erőszakolása, de az alkotmányjogban hasonló pél
da az osztrák alkotmány Magyarországra oktrojálása a 
Bach-korszakban, vagy az 1936. évi szovjet sztálini-bu- 
harini alkotmány modifikációkkal történt ránk kényszerí
tése. A világtörténetben ilyen alkotmány volt még a mai 
német alaptörvény 1949-ből (német Grundgesetz); ez, 
minden sikertörténete ellenére is, oktrojált alkotmány, 
amelynek első fogalmazványát Sir Brian Robertson ka
tonai kormányzó dolgozta ki. Az (1946-tól hatályos) mai 
japán alkotmány (japán Nippon-koku-kenpó) is ilyen, 
amelynek tervezetét MacArthur tábornok adta át a japán 
megbízottaknak.
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III. Francia és ném et hatások  
a kö zig azgatási (közigazgatás
tudom ányi és k ö zig azgatási jogi) 
oeuvre-ben

Concha fö közigazgatási müve a Politika II. kötetének 
első fele: a Közigazgatástan. Amint már a 16. számú jegy
zetben jeleztük, a másodlagos közigazgatás-tudományi 
irodalom nem vett tudomást a munka három, helyenként 
eltérő szövegű kiadásáról. Jelen részben a releváns szö
veghelyeket vizsgáljuk meg a címben jelzett szempont
ból. A helyesírást korunknak megfelelően aktualizáltuk. 
Ha valaminő végső elméleti kimenetelt akarunk láttatni, 
akkor mindig az 1905-ös utolsó kiadás szövegére fogunk 
utalni. Ha egy Concha által idézett külföldi műre hivat
kozunk, mindig az általa használt kiadást tüntetjük fel. 
Megjegyezzük, hogy jelen tanulmány -  a teijedelmi ke
rete szabta határok miatt -  nem foglalkozhat valamennyi 
felmerülő kérdéssel. Előzetesen szükséges megjegyezni, 
hogy az 1872-1943 között élt Hegedűs Lóránt közgaz-

II. A z életm ű és v izsgáland ó részei

Jelen tanulmánynak nem célja Concha Győző életének 
részletekbe menő vizsgálata.9 Említendő tény, hogy bár 
a nyelvtudásról a kor közigazgatási szakemberei felöl 
csak impressziókra tudunk hagyatkozni, de Concha min
den bizonnyal kiválóan ismerte a francia10 és a német 
nyelvet (franciául előadott Párizsban, Bécsben pedig né
met nyelvű képzésben részesült, e két idegen nyelven 
egy-egy cikke is megjelent), továbbá tudott angolul és 
ismerte az olasz nyelvet11 (a Közigazgatástanban számos 
olasz utalás van, részben az olasz közelség miatt, illetve 
a professzor családi kötelékei okán is), de idegen nyelvű 
publikációinak száma mindössze kettő.12 (Ez nem meg
lepő a kor társadalomtudományában, a jog művelése 
ugyanis nálunk és gyakorlatilag másutt is nemzeti nyel
ven zajlott. A közigazgatási jogi írók közül rendszeresen 
talán csak Wlassics jelentetett meg francia, német, néha 
angol politikatudományi és vegyes jogi cikkeiből külön- 
lenyomatokat. A csúcsot ebben is Magyary Zoltán jelen
ti, gyakorlatilag máig húzó- 
dóan, akinek angol, francia 
és német önálló, illetve a 
német esetében részletei
ben tőle származó és általa 
főszerkesztett monográfiája 
jelent meg neves kiadóknál.
Ez a harmincas-negyvenes 
években kivételes dolog 
volt a magyar társadalom- 
tudományban.) Kevesek ál
tal ismert érdekesség: neki 
tulajdonítják, hogy Eöt
vös József állambölcseleti 
munkásságát túlzóan állí
totta nemzetközi mércével 
mérhetőnek,1-’ valamint az 
is, hogy neki tulajdonítják 
-  túlzóan -  a Szent Koro
na-tan piedesztálra állítá
sát.1'1 Mindenesetre tény, 
hogy a Ferenc József-i kor 
és a Horthy-rendszer első 
két évtizede egyik legna
gyobb hatású társadalom- 
tudósát tisztelhetjük benne,
akiben az ötvenes években Szabó Imre, később Száméi 
Lajos leküzdendő (politikai) ellenfelet látón. Concha stí
lusának alakulásában szerepet játszhatott, hogy hatással 
volt rá Hegel, akire Lorenz von Stein módszertanát épí
tette. Concha professzor közel 120 publikációt jelen
tett meg,15 itt csupán monográfiáit soroljuk fel (kivételt 
csak a két székfoglaló értekezés esetében teszünk).16 
Szükséges figyelemmel lenni arra, hogy gyakorlatilag 
maga Magyary Zoltán is Concha Győző utódának te
kintette magát. (Zsoldos és Récsi ekkorra el volt feled
ve, abszolút méltatlanul. Nemcsak azért, mert két aka
démikusról van szó, hanem azért is, mert munkásságuk 
valóban jelentős.)

dász akadémikus, az egyik Concha-nekrológ szerzője az 
alábbiakban jellemzi a Politika című mű, illetve Concha 
tudományos irányultságát. E szerint a meggyökeresedett 
felfogás Conchát Hegel és Stein követőjeként jellem
zi. Azonban Hegedűs szerint nagyban hatott rá a francia 
irány. (Ez alátámasztható a Charles de Montalembert-ről 
írt kötetével, illetve több francia tárgyú írásával.) Hege
dűs úgy látja, hogy egy belső szerkezetében francia gon
dolatépítés vett magára németes megjelenési formát, eb
ből adódik szerinte a mű nehéz érthetősége.17 Alapvetően 
első látásra ezzel a gondolattal, amelyet frappánsan úgy 
fogalmazhatnék meg, hogy francia elmélet német-osztrák 
ruhában, egyetértek. Hegedűs utal a latin gondolatstílusra

Concha Győző Zsákodi Csiszár János plakettje 
Concha Győzőről



(a franciával szembeállítva), amely Concha spanyol-olasz 
őseire is utalván, e mediterrán világot jeleníti meg. Azon
ban a Hegedűs Lóránt-i magyarázat nem kalkulál Concha 
erős fogékonyságával az angol (olykor USA-beli) intéz
mények, társadalmi jelenségek iránt.

A reálrendszer (német Realsytem) és a provinciálrend- 
szer (német Provinzialsystem) szempontjából a követke
ző, tárgyunkhoz tartozó tudomány- 
elméleti érdekesség ismerhető meg, 
csakis az első kiadás szövegéből:

„A két felosztási alap. a feladat- 
és történelmi fejlemény szerinti ta- 
gosulás (mai szóval tagozódás, fel
osztás -  K. Gy.), vagyis a reál- és 
provinciálrendszer szembe szokott 
állíttatni a közigazgatási tanokban 
egymással, és célszerűségi szem
pontból vizsgáltatik az egyik elő
nye a másiké felett.” (E főszöveg
hez kapcsolódó, csillaggal ellátott 
lábjegyzet szövege: „E controver- 
sia a német tudomány szülötte, a 
reálrendszerből kiinduló francia 
elmélet nem ismeri, hozzánk kellő 
alap nélkül implantáltatott volt; az 
olaszok helyesen a területi tagosu- 
lásnál tárgyalják a provincialismus 
kérdését”. Is) Ezzel a félmondattal, 
amelyet a két későbbi kiadásban 
nem találunk, egy fontos elmélettörténeti kérdést vilá
gít meg. A tét nem kicsi, maga a közigazgatás rendsze
re. A reálrendszer (rés, azaz dolog a szó eredete) tehát 
azt jelenti, hogy az egyes feladatokhoz külön szerveket 
és anyagi eszközöket rendelnek, továbbá funkciók és se
gédszervek is szükségesek a működéshez. A reálrendszer 
tehát a szakfeladatokat, a szakszerűséget testesíti meg. 
A reálrendszer tipikus szakigazgatási példájaként a hon
védelmi igazgatást hozza fel, mert a honvédelmi feladat 
megvalósítására minden eszközzel rendelkezik: katonai 
nevelőintézet, a katonai szolgálat során megrokkantak be
fogadására szolgáló és a katonák árváit összegyűjtő ház, 
illetve mindenfajta személyi és tárgyi feltétel rendelkezé
sére áll (legfeljebb az újoncozás és a nyilvántartás során 
szorulhat rá a honvédelmi igazgatás más igazgatási ágak 
segítségére19).20 A reálrendszer gyakorlatilag a feladatok 
mentén szervezett közigazgatást jelenti.21 A provinciál
rendszer eredete a latin provincia szóból származik. Míg 
a reálrendszer gondolatát a szerző szerint csupán új állam 
létrejöttekor vagy egy régi állam közigazgatásának gyö
keres átalakítása során lehet következetesen alkalmazni, 
addig a provinciálrendszer tekinthető az adott korban gya
koribbnak. A provinciálrendszer olyasféle államberen
dezkedés, amelyben az állam területének egyes részein a 
közigazgatás szervezetrendszere különböző, és egyazon 
feladatra a különféle területeken más-más szabályok vo
natkoznak. Tehát egyes országrészekben a közigazgatás 
önkormányzati, másutt hivatalnoki-bürokratikus (mai 
szóval: központi közigazgatási) szervekre van bízva. Le
hetséges, hogy a szegényügyeket az egyik országrészben

a közigazgatás intézi, egy másik országrészben pedig 
a magánjótékonyságra van bízva. Az is lehet, hogy egy 
adott országban a közigazgatás szervezete egyforma, de 
a szabályok azonban mások (erre Erdély és a Határőrvi
dék példáját hozza).22 Concha több külföldi közigazgatási 
rendszer közigazgatási íróinak nézeteit veszi górcső alá, 
itt csupán a német és a francia példákat hozzuk elő. A né

met szerzők23 közül elsőként Mal- 
chusszal24 foglalkozik, akinek mü
vét, a kor szokásainak megfelelően, 
rövidített címleírással idézi. A né
met közigazgatási irodalom Mal- 
chus müvének megjelenése óta arra 
helyezte a hangsúlyt, hogy egyfor
mák-e a közigazgatási hatóságok, 
és egyformák-e a rájuk vonatkozó 
szabályok az államban. Róbert von 
Mohi müve25 a két rendszert mint 
történetit (provinciálrendszer) és lo
gikait (reálrendszer) állítja szembe. 
Azonban Concha szerint a logikai 
rendszert, azaz gyakorlatilag az egy
séges állami közigazgatás és a szak- 
igazgatások kialakítása felé mutató 
reálrendszert Mohi nem vizsgálja 
kellő mélységben. Concha bírálja 
Lorenz von Stein26 Közigazgatástan 
című müvét, mert szerinte hibás az 
a nézet, amely szerint a provinciál

rendszer ellentétben áll a miniszteri felelősséggel, míg a 
reálrendszer a miniszteri felelősség belső alapját nyújtaná. 
A steini szöveg mélyebb kontextusismerete nélkül a vita 
nem eldönthető.27 Concha helyesen mutat rá arra a tény
re, hogy az alkotmányos kormányzás életbelépése sem 
Ausztriában, sem Poroszországban nem szüntette meg a 
provinciálrendszert. Poroszországban az adminisztráció 
1872-es rendezése után is fennmaradt a régi és a többi 
tartományok között a különbözőség közigazgatási tekin
tetben. A reálrendszerrel kapcsolatos rosszallás gyökereit 
Concha Franciaország211 példájával világítja meg. A 19. 
század elején a legtöbb európai államban hosszas törté
nelmi fejlődés szülte közigazgatási rendszerek álltak fenn. 
amelyeket rendi és területi kiváltságok tarkítottak. A fran
cia alkotmányozó gyűlés nemcsak a rendi különbségeket, 
hanem -  Concha által kárhoztatottan -  a nemzetiségek kü
lönbségeit is eltörölte, és ezzel együtt Bretagne, Gascogne 
és Picardie lakóinak kiváltságait is.29 Franciaország terü
lete ezzel département-dkra osztatott, amelyek egyenlő 
jogokkal és egyenlő kötelezettségekkel rendelkeztek.30 Az 
új közigazgatás tehát a feladatok, a hatóságok és a hatósá
gok területi elosztása tekintetében a népesség szükséglete
it vette figyelembe, azonban az egyenlőség elvének merev 
alkalmazása mellett. Különös figyelmet fordítottak tehát 
a hivatalnokok területileg egyenlő sűrűségű eloszlására.31

A szerző érdekes példával támasztja alá a korszakban a 
rendészeti és a honvédelmi igazgatás különbözőségét (ez 
a második és a harmadik kiadásban már nem szerepel): 
„...egy népcsődület szétrobbantása, melynél a határozat, 
hogy annak szét kell oszlani, a felhívás a szétosztásra, a
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felhívás sikertelensége esetén a rendőri közegek alkal
mazása, ezek elégtelensége esetén a katonai karhatalom 
igénybevétele. Az olasz közigazgatás ezen ágazatok meg
különböztetésére alapítja a közigazgatási szervezet elmé
leti felosztását, hasonlóképpen Franciaországban is a köz- 
igazgatási működés ezen ágazatai vétettek a közigazgatási 
szervezés alapjául (avis, déliberation, action)”32

Szerző a hatásköri összeütközések kérdésében szintén 
Steinnel száll vitába. (Ez a szemelvény csak az első ki
adásban található meg.) „Maga Stein Lőrinc [Lorenz von 
Stein -  K. Gy.] is beleesett ezen tévedésbe, s a szervező 
hatalom teendőjét látja abban fennforogni, midőn eldönte
tik az összeütközés a bíróság és a közigazgatás között.'’33 
Concha szerint a közigazgatási hatóság és a bíróság kö
zötti összeütközés nem hatalmak közötti összeütközés, 
mert a közigazgatási hatóság hatalomnak nem tekintendő, 
hanem egy oly orgánum, mely mindig az egyes dolgok
kal foglalkozik, nem az egész államra gyakorol befolyást. 
A mai elmélet szerint, bár ezen érvelés igen tetszetős, de 
a közigazgatás a végrehajtó hatalom része. A Közigazga
tástan második kiadásában ez a Steinnel való vita nem 
kerül elő. A harmadik kiadásban már más a vita iránya és 
irálya: „A hatásköri összeütközés összebonyolított, alap
jában oly egyszerű ügyét a modem közigazgatástan né
met nagymestere, Stein Lőrinc is bonyolította. Abból in
dult ki, hogy a hatáskörök rendezése a szervező hatalom 
dolga, mert a hatáskör meghatározása csak akkor válik 
szükségessé, ha különböző feladatú szervek létesíttetnek 
az államban. Mivel pedig a hatásköri összeütközésekben 
egyes szervek hatásköre fölötti vita folyik, annak a hata
lomnak kell az összeütközést elintézni, amelyet a szerve
ző hatalom, vagyis a végrehajtást teljesítő személyek ki
nevezése illet: a fejedelmet és kormányzót. Ez okoskodás 
hibája abban rejlik, hogy a szervező hatalomban rejlő két 
különböző teendőt, a konkrét személyek kiszemelését s a 
hatáskörök tárgyilagos szabályozását meg nem különböz
teti. A választás és a kinevezés esetről-esetre történő, egy 
konkrét embert kiszemelő, alanyi jogot teremtő ténykedés, 
ellenben a hatáskörök körvonalozása elvont szabály fölál
lítása, tárgyilagos jogalkotás; a hatáskörök az alkotmány- 
jognak legfontosabb részeit teszik; az alkotmányjog nagy 
részében hatáskör-szabályozás.”34 Érdekes szemlélni, 
miképpen lett kiforrottabb a professzor véleménye. Con
cha a második kiadásban rámutat a hatásköri bíróságok 
lexikai finomságaira: itt a német Compelenz-Gerichtshof,

_________Jós
lörténeti szem le^— ^

valamint a francia tribunal de conflit egy helyen, együtt 
jelenik meg,35 később a francia kifejezést az egyébként 
tökéletes 'hatásköri bíróság’ lexika helyett ’konfliktusi 
bíróság’ alakban fordítja, és a német elnevezés is a rövi- 
debb Competenzhof alakban jelenik meg,36 ugyanakkor a 
szerző helyesen hívja fel a figyelmet egy olyan jeles és 
nagybecsű francia mükifejezésre (terminus technieus), 
aminő az eleve le conflit’, amely annyit tesz, hogy a ren
des bíróság előtt folyó perekbe a fellebbezési bíróság íté
letét megelőzően a hatásköri bíróság beavatkozhatik, azaz 
'összeütközést támaszt’, „tagadja” ezáltal a rendes bíróság 
hatáskörét.37

Zárásképpen következzék egy olyan, csak az első ki
adásban meglévő szöveghely, amely Tocqueviile és Stein 
alapján a közigazgatás szerepével foglalkozik: „A köz- 
igazgatás közvetlenebbül törekszik intézményei által egy 
nép tökéletesedésének általa contemplált eszményére, a 
közigazgatás sokkal inkább behat a nemzet leikébe, szoká
saiba, mint a jogszolgáltatás, s ezért mondotta igen szépen 
Tocqueviile, hogy 'Közigazgatási intézményeink sokkal 
nagyobb befolyást gyakorolnak a nemzet eszméi, szo
kásai, cselekedetei, erkölcsei, szóval, egész sorsára, mint 
akár az alkotmányiak’ -  és helyesen fejtette ki Stein Lő
rinc, a modem közigazgatástan megalapítója, hogy nem 
a magán-, nem a büntetőjog, hanem a közigazgatás által 
válnak a népek tulajdonképpen szabaddá. Egy nép, mely
nek magán- és büntetőjogi intézményei a szabadságnak 
megfelelnek, nem szükségképpen szabad, mert lehetnek 
oly közigazgatási intézményei, melyek az illető állam pol
gárait magán- és büntetőjogi politikai szabadságuk dacára 
is függővé, korlátolttá, tehetetlenné teszik. A közigazgatás 
viszi keresztül az alkotmány általános elveit; azon alap
jogok (sic!), melyek az alkotmányban ki vannak mond
va, mind a vallás, sajtó, egyesülés, pályaválasztás (sic!) 
szabadság, tulajdon szentsége a közigazgatásra várnak, és 
ettől függ, vajon biztosíttatik -  egyesek részére a szabad 
mozoghatás (sic!) vagy sem?”38 Itt szerző megint olyan 
gondolatgazdagságról, éleselméjűségről és problémaér
zékenységről tesz tanúbizonyságot alapkérdéseket fesze
getve. mely kérdéseket ma már fel sem memek/akamak 
tenni a tudomány művelői. Ez az elmebeli fogékonyság 
adja Concha mai aktualitását, no meg az a hihetetlen, ta
lán olykor túlzó sokszínűség, amely azt mondatja velünk, 
hogy szerencsésebb lett volna, ha tehetségét csupán a köz
igazgatás-tudománynak szenteli.

Jegyzetek

1 A dolgozat Dr. Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár által tar
tott ‘Fejezetek az európai büntetőjog történetéből' elnevezésű dokto
ri iskolai tantárgy keretei között készült (SZE ÁJDI).

: Különösen jelentős akadémiai tagsága és 1922-1925 között betöltött 
MTA másodclnöki (alelnöki) posztja annak fényében, ha azt tekint
jük, hogy mely közigazgatás-tudósok, közigazgatási jogászok vagy 
e tudományszakkal (is) jelentős mértékben foglalkozó tudósok let
tek az MTA levelező, illetve rendes tagjai (időrendben): Zsoldos Ig
nác (1. 1837; r. 1838); Récsi Emil (I. 1858): Concha Győző (1. 1886; 
r. 1900); Grünwald Béla (1. 1888); Ereky István (1. 1921; r. 1934); 
Tomcsányi Móric (I. 1928: r. 1943); Lörincz Lajos (1. 1990; r. 1998), 
A felsoroltak közül kifejezett közigazgatás-tudományi, közigazga

tási jogászi életműve gyakorlatilag alig néhányuknak volt. Zsoldos 
Ignác váltójoggal, filozófiával és pedagógiával; Récsi Emil római 
joggal és alkotmányjoggal; Grünwald Béla elsősorban történettu
dománnyal: maga Concha Győző alkotmányjoggal, politikával (ez 
mai szóval inkább államelmélet, semmint politológia, bár a kora
beli diszciplína e kettő keveredése volt); Ereky István jogtörténettel. 
Tomcsányi Móric magyar közjoggal (mai szóval: alkotmányjoggal) 
is foglalkozott. (Az is tény ugyanakkor, hogy az államjogász Bihari 
Ottó akadémikus is foglalkozott tanácsjoggal, valamint Kovács Ist
ván akadémikus, államjogász is államigazgatási joggal, de életmű
vükben ennek aránya elenyésző fö diszciplínájukhoz képest.) A köz
igazgatás-tudományt. közigazgatási jogot (is) művelő akadémikusok



löfléneli szemle

közül Concha es a helyhatósági joggal foglalkozó Ercky. továbbá a 
kozigazgatas-tudomány nem jogi részeit és az összehasonlító köz- 
igazgatást figyelemben részeltető Lörincz életműve volt kompaktan 
közigazgatási. A közigazgatás-tudomány nemzetközileg ma is is
mert hazai művelője. Magyary Zoltán háromszori jelölése ellenére 
sem lett akadémikus. (0  döntően közigazgatás-tudós volt, részben 
irt azonban költségvetési jogról is.) A Magyar Tudományos Akadé
miának alapítása óta közel 2950 tagja volt. ebből 2230 tag elhunyt, 
718 cl. Valamennyi tag közül 1850 fő tudós hazai születésű és mű
ködésű. 53 tudós határon túli magyar. 224 tudós emigráns magyar, 
821 tudós a külföldi tag. Közülük (minden kategóriát egybevetve)
170 tekinthető jogásznak (vagy jogásznak is, idesorolva azt a tíz 
egyházjogászt, aki nem egyházjogászi működése folytán lett aka
démikus, és azokat a  jogászokat, akik nem jogtudósi működésükből 
kifolyólag leltek akadémikusok), amely arány az összes akadémi
kus létszámát véve alapul 5,76%-ot tesz ki. Az MTA közigazgatással 
foglalkozó tagjaira lásd: Kői Gyula: Adminisztratív komparatisztika 
tegnap, ma. holnap (Közjogi Szemle, 111., 2010. |„  44. p„ 15. láb
jegyzet). továbbá s listaszerűen a minden jogágra kiteijedő 170 ne
vet lásd az alábbiakban: Kői Gyula [’Legislator’ felhasználónéven] 
(összeáll.): Magyar jogász akadémikusok listája. In: http://hu.w i- 
kipedia.org/wiki/M agyarJo g á sz akadém ikusok listája  (befejez- 
ve: 2011. május 6., utolsó megtekintés: 2011. május 29.). Conchához 
hasonlóan magas posztot az MTA-n a jogász akadémikusok közül 
1945 előtt csupán két másodelnök: a polgári peijogász Plósz Sándor 
1913-1916 között, továbbá a büntetőjogász Balogh Jenő 1940-1943 
között töltőn be (utóbbi 1920-1935 közön az MTA főtitkára volt, 
akarcsak 1861-ben Szalay László). Az 1945 utáni jogtudósi nemze
dék tagjai közül Szabó Imrejogfilozófiis, az MTA Jogtudományi In
tézetének teljhatalmú igazgatója 1970-1976 közön volt az MTA al- 
elnöke. (Szabó azon kevés magyar tudós egyike, akit a Szovjetunió 
Tudományos Akadémiája is tagjai közé választott mégpedig akkor, 
amikor szovjet állampolgár jogtudósokat is a lehető legritkábban ért 
ez a megtiszteltetés.) Az MTA elnöki tisztségét csupán egyszer töl- 

? tötte be jogtudós: 1945-1946-ban a jogfilozófits MoórGyula.
1 Az inspirációról filozófiai nézőpontból, kimutatva, hogy az nem 

azonos a hatással, lásd: Varga Csaba: A jo g  helye Lukács György’ 
világképében (Magvető Kiadó. Budapest, 1981, 234-235. p.). Var
ga Csaba itt ama tér ki, hogy a jogászságról feltételezen ontológiai 
jclentöség-tulajdonítás során Lukács nem ismerte az angolszász és 
a skandináv jogi realizmust, számára az terra incognita volt. de az 
ezekre vonatkozó inspiráció (amely tehát nem hatás) Max Webertöl 
származhatott.

4 „Fiume város és kerületének hivatalos nyelve az olasz,” Eme lásd: 
Nagy Ferenc: Magyar városi jo g  (A rendezett tanácsú városok pol- 
gármestereinek országos egyesülete, Budapest. 1912,104. p.)
Eme lásd: Nizsalovszky Endre: A lengyel kötelmi törvénykönyv álta
lános rendelkezései (Első Kecskeméti Hírlapkiadó és Nyomda Rt., 
Budapest, 1935,30. p.)

6 Miskolczy István: Válasz Erdélvi László ..Észrevételeire" (Száza
dok. LXV11., 1933,480. p.)

' Szontagh Vilmos: A közigazgatás szabad belátása. Diszkrecioná
lis közigazgatás. Közigazgatásjogi dogmatikai tanulmány (Magyar 
Jövő Nyomdaüzem és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaság. Mis
kolc, 1928, XXIII, 253 p.); Molnár Miklós: A közigazgatás dönté
si szabadsága (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest. 1996,
126 p.). Az újabb német irodalomból: Held-Daab, Lilla: Das freie  
Ermessen (Duncker und Humblot, Berlin, 1996, 287 p.); GroB, Tho- 
mas: D ie deutsche Ermessenslehre im europaischen Kontext (Zeil- 
schriftfiir öffentliches Recht, Vol. 61., 2006,4.. 625-641. p.)

8 Valló József: A service public eszméje a m ai francia közigazgatási 
jogban  (A Magyar Közigazgatástudományi Intézet kiadványai No.
32. sz. Magyar Közigazgatástudományi Intézet. Budapest, 1940.
157 p.); Chevallier, Jacques: Le service public (Que sais-je? Vol. 
2359. Presses Universitaires de Francé, Paris, I9871, 2010S, 127 p.)

9 Concha Győző (Marcaltö, 1846. február 10. -  Budapest, 1933. áp
rilis 10.): jogtudós, egyetemi tanár, az MTA I. (1886. május 6.). r. 
(1900. május 4.), ig. (1914. május 6.) és t. tagja (1931. május 15.).

Katolikus vallású. Spanyol eredetű olasz családból származott. Fel
menői a 19. század elején Milánóból vándoroltak be hazánkba. Jogi 
tanulmányait a Pesti Egyetemen (1864-1868) és Bécsben (1869) 
vegezte. 1869-ben Pesten szerzett jogtudományi doktori oklevelet 
Bíróság, segédfogalmazóként (1869) és fogalmazóként (1870) is 
tevekenykedett a pesti ítélőtáblán. Alkotmány- és közigazgatás-po
litikát 1872-1892 között Kolozsváron oktatott, 1892-1928 között 
a budapesti egyetemen (ma: ELTE) pedig alkotmány- és közigaz
gatási jogot tanított. 1882-1883-ban, valamint 1889-1890-ben a 
Budapesti Egyetem Jog- és Államtudományi Karának dékánja. 
1903-1918-ban a Főrendiház tagja, 1927-től a Felsöház örökös 
tagja. 1913. április 23.—1919. október 22. között az MTA II. Osz
tályának elnöke volt. 1919. márciusa és júliusa között, a Tanács- 
köztársaság idején a bolsevikick nyugalmazták, letartóztatták majd 
házi önzetben tartották. 1922. május 11.-1925. május 7. között az 
MTA másodelnöke (alelnöke). 1927-ben a  Szegedi Egyetem tiszte
letbeli doktora. 1927-ben az Országos Legfőbb Fegyelmi Bíróság 
tagja. Külföldi szereplései közül számottevő, hogy Bolognába kül
döttséget vezetett, Párizsban pedig előadást tartott. Gróf Tisza István 
politikai eszméit vallotta magáénak. A konzervativizmus elköte
lezett támogatója, mélyen hívő katolikus, akiben a későbbi balol
dali rezsimek a Ferenc József-i kor és a Horthy-rendszer egyik fő 
támaszát es ideológusát látták. Tekintélyét növelte, hogy közel fél 
évszázadon át volt akadémikus, és hatvan év tudományos mozgal
mainak volt részese. A konzervatív organikus államelmélet igényes 
képviselője, akinek munkássága ugyan már életében vitát váltott ki, 
de szakmai-tudományos színvonala magas. Az alkotmányjogi és a 
közigazgatási jogi gondolkodás jelentős alakja és befolyásolja a 
marxista kritikák ellenére is. Ugyanakkor egy tágabb kontextusban 
szükségessé válik majd az életmű mérlegre tétele, mivel szóbeli be
szélgetések során egyes kollégák ma is 'légből kapottnak1 minősítik 
Concha akadémikus egyes nézeteit. -  Concha életrajzához és köz
igazgatás-tudományi, állambölcseleti munkásságának értékeléséhez 
időrendi sorrendben lásd az alábbi müveket: Rube József: Concha 
Győző (Társadalomtudomány. XIII., 1933.1-2. sz., 1-15. p.); Ereky 
István: Emlékbeszéd Concha Győző ig./azgatáságij és t.[iszteleti] 
tagról. In: Concha Győző ig.fazgalósági] és tfiszteleli] tag emléke
zete (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott 
emlékbeszédek XXII. kötet 10. szám. Magyar Tudományos Aka- 
démia. Budapest. 1935. 1-74. p.); Hegedűs Lóránt: Concha Győ
ző  politikája. In: Concha Győző ig./azgatósági] és t.fiszteleti] tag 
emlékezete (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött 
tartott emlékbeszédek. XXII. kötet, 10. szám. Magyar Tudományos 
Akadémia. Budapest, 1935, 75-97. p.): Szabó Imre: A burzsoá ál
lam- és jogbölcselet Magyarországon (Akadémiai Kiadó. Budapest, 
1955,305-306. p.); Száméi Lajos:/! magyar közigazgatástudomány 
(Magyar Tudományos Akadémia Igazgatástudományi Bizottsá
ga Közigazgatástudományi Szekció, Budapest, 1974, 28^10. p.); 
Száméi Lajos: A magyar közigazgatástudomány. In: Lörincz La- 
jos-Nagy Endre-Szamel Lajos: A közigazgatás kutatásának tudo
mányos irányzatai (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest,
1976, 395—400. p.); Csizmadia Andor: A magyar közigazgatás fej
lődése a XVIII. századtól a  tanácsrendszer létrejöttéig (Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1976, 18. p.); Szaniszló József: A közigazgatás
tudomány oktatásának és tanszékeinek története az ELTE Jog- és 
Államtudományi Karán 1777-1977 között. I. kötet (Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Államigazgatási 
Tanszék. Budapest. 1977, 212-221. p.); Száméi Lajos: A magyar 
közigazgatás-tudomány (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Bu
dapest 1977, 55-78. p.); Száméi Lajos: Államigazgatás-tudomány 
(Közigazgatás-tudomány). In: Szabó Imre (szerk.): Jogtudományi 
enciklopédia. I. kötet (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 
1980, 240-260. p.); Száméi Lajos: A közigazgatási dolgozók fogal
ma és jogállásuk szabályozása. In: Fonyó Gyula (szerk.): A közigaz
gatás személyi állománya (Tanulmányok az összetétel, az anyagi és 
erkölcsi megbecsülés köréből) (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
Budapest, 1980, 19-76. p.) Lövétei István-Szamel Katalin: A ma
gyar közigazgatás-tudomány klasszikusai 1874-1947. Szerk.: Lő-
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rincz Lajos (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1988, 
207-209. p.); Csizmadia Andor-Máthé Gábor-Nagy Endre: Magyar 
közigazgatás-történet (Államigazgatási Főiskola Házinyomdája. 
Budapest, 1990. 7-10. p.) Száméi Lajos: A polgári magyar közigaz
gatás-tudomány. In: Lörincz Lajos (szerk.): Közigazgatás-tudo
mányi antológia. II. kötet (Államigazgatási Föiskola-ELTE [ÁJK] 
Államigazgatási Jogi Tanszék, Budapest. 1996, 121-138. p.); Egy 
német nyelvű tanulmány: Fazekas Marianna: Győző Concha (Anna
les Universitatis Scientiarium Budapcstinensis de Rolando Eötvös 
Nominatae. Sectio Juridica. Tomus XLI-XLD. 2000-2001 [2002], 
235-241. p.); Markó László: Concha Győző. In: Balogh Margit- 
Burucs Komélia-Hay Diána-Markó László: A Magyar Tudomá
nyos Akadémia tagjai 1825-2002. 1. köt. Föszerk.: Glatz Ferenc 
(MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2003, 202-203. p.); 
Arczt Ilona: A „Politika tudományok " oktatása a budapesti egyetem 
(ETTE) Jogi Karán és elődintézményeiben (Rejtjel kiadó, Budapest. 
2004, 111-127. p.); Kői Gyula: A magyar közszolgálati jo g  kezdetei 
a jogirodalomban (Jogtörténeti Szemle, Vili., 2006. 2. sz., 49-59. 
p.); Száméi Lajos: A polgári magyar közigazgatás-tudomány. In: 
Lörincz Lajos (szerk.): Közigazgatás-tudományi antológia (HVG- 
Orac Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2007,327-350. p.); Nagy 
Endre: A polgári kori magyar közigazgatás-tudomány története. In: 
Nagy Endrc-Rácz Lajos: Magyar alkotmány- és közigazgatás-tör
ténet. Szerk.: Máthé Gábor (HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft., 
Budapest. 2007,452. p.); Egresi Katalin: Concha Győző konzervatív 
állameszméje (Jog Állam Politika, I., 2009. 1. sz., 77-107. p.)

10 Francia fordításai kezdő egyetemista korából: A kislány vánko
sa. [Marceline] Desbordes Valmore után (H. n„ 1862. k. n.); Pet- 
rik Géza: Magyar könyvészet 1712-1920. Petrik Géza rerospek- 
tiv bibliográfiája és a  pótlások. (Arcanum, Budapest 2003) című 
CD-kiadvány nem ismeri, valamint az általunk ismert világhálós ha
zai könyvadatbázisok sem hozzák. Feltehetőleg költeményfordítás, 
mivel a francia költönö zömmel romantikus verseket irt. Továbbá 
regényforditása franciából: Feuillct, Octavc: Szibill története (Kisfa
ludy Társaság, Pest, 1868', 1909!, 1910’, I9281, 368 p.)

11 A győri főgimnáziumban Ficba Lajos plébánostól tanult olaszul. 
Erre az adatra lásd: Ereky: i. m„ 4. p,

12 Concha két idegen nyelven készült müve az általa magyarul is vizs
gált dzsentrikérdésscl foglalkozó tematika francia és német megjele
nítése: Concha, Victor La gentry, sa genése el són röle en Hongrie. 
Pár Tictor Concha. (Athenaeum, Budapest, 1913. 73 p. = Külön
lenyomat a Revuc de Hongrie 1913. 1-5. számából). Ezt a müvét 
életrajzi bibliográfiái és az elektronikus adatbázisok nem ismerik, 
példányt csupán az OSZK és az Egyetemi Könyvtár őriz belőle. 
A másik mü, amelyet Ereky és az ö nyomán Arczt igen hiányos le
írással ad meg (még a német cim sem szerepel): Concha, Viktor: 
Die Gentry in Ungarn (Ungarisclie Rundschau Jiir Historische und 
Soziale Wissenschaften, Vol. I.. 1912, No. L, 525-550. és 821-841. 
p.). A folyóirat világhálós elérhetősége az alábbi: http:/Avww.archi- 
ve.org/stream/ungarischerundscO 1 mnuoft#page/n5/mode/2up. 
(Nem tudom megállni, hogy meg nejegyezzem: az amúgy Lipcsé
ben és Münchenben, de magyar tudósok közreműködésével kiadón 
folyóirat lapolvasó berendezéssel világhálón megjclenítcn példánya 
a pecsétek tanúsága szerint 1972 óta a Torontói Egyetem könyvtá
ráé, előtte pedig a kolozsvári m. kir. Ferenc József Tudományegye
tem példánya volt, azaz feltehetően román vagy magyar kezek jut
tatták külföldre a példányt.)

13 ..Recepciótörténeti vizsgálódása során Gángó Gábor világossá teszi, 
hogy Eötvös politikai gondolkodásának hatását eltúlozza a szakiro
dalom: Eötvösnek mint nemzetközileg elismert politikafilozófúsnak 
a képét Concha Győző formálta ki (Gángó eszmetörténészként hi
vatkozik rá), megkísérelvén a magyar elit kiegyezés utáni politikai 
felsöbbségét az Uralkodó eszmék szerzőjének vélelmezett tekinté
lyével alátámasztani.” Minderre lásd: Gángó Gábor: Eötvös József 
uralkodó eszméi: kontextus és kritika (Argumentum-Bibó István 
Szellemi Műhely, [Budapest], 2006.350 p.; fülszöveg)

14 „Hajnik tanítását, a szent korona egységének tanát Concha Győző 
juttatta diadalra a magyar közjogi irodalomban." Erre lásd: Eckhart

Ferenc: A Szentkorona-eszme története (új kiad. Attraktor, Máriabes- 
nyö-Gödöllö, 2003, 194. p.)

15 Valamelyest hiányos és könyvészetileg éppen csak beazonosításra 
alkalmas publikációs listája 117 tétellel: Ereky: i. m., 70-74. p.; en
nek szolgai utánközlése: Arczt: i. m., 246-250. p.

16 Időrendi sorrendben: Concha Győző: A közigazgatási bíráskodás az 
alkotmányosság és az egyéni joghoz való viszonyában (Athenaeum. 
Budapest. 1877, 123 p.); Concha Győző: Újkori alkotmányok. I-  
II. (MTA Kiadóvállalata, Budapest. 1884-1888); Concha Győző: 
Egyéni szabadság és parlamentarizmus Angliában. [Székfoglaló ér
tekezés MTA I. tagság elnyerése alkalmából, elhangzott: 1887. no
vember 7-én/ (Értekezések a társadalmi tudományok köréből IX. 
köt. 8. sz. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1888, 32 p.; 
újraközölve: Concha Győző: A konzervatív és a  liberális elv: válo
gatott tanulmányok. Sajtó alá rend.: Szegő Yvette. Attraktor Kiadó, 
Máriabesnyö-Gödöllő, 2005. 57-80. p.): Concha Győző: A[z ezer- 
hétszázjkilencvenes évek reformeszméi és következményeik. Iroda
lomtörténeti vázlat (Olcsó Könyvtár 195. Franklin, Budapest, 1885', 
1898% 243 p.; új [harmadik] kiadása: Concha Győző: A[z ezerhét- 
száz]kilencvenes évek reformeszméi és előzményeik: irodalomtörté
neti vázlat. Attraktor. Máriabesnyö-Gödöllő, 2005/ 182 p.); Concha 
Győző: Politikai jegyzetek, dr. Concha Győző kolozsvári m. k. tud. 
egyetemi nv. r. tanár úr előadásai után jegyezve. Kiadták a kolozs
vári m. kir. Ferenc Jó zsef Tudományegyetemi joghallgatók segélyező 
egylete által 1891. október hó 27-én és november hó 25-én tartott 
rendkívüli közgyűlések megbízásából Nyerges Zsigmond e.i. elnök 
és Harmatit Jenő e.i. könyvtárnok, mint a választmány állal kikül
dött bizottság tagjai. I. rész: Alkotmánytan. II. rész: Közigazgatástan 
(A kolozsvári m. kir. Ferenc József Tudományegyetemi joghallgatók 
segélyező egylcte-Közmüvelödés Irodalmi és Münyomdai Rt.. Ko
lozsvár, 1891', 264+141 p.; helytelen bibliográfiai adatokkal idézi:
Arczt: i. m., 192. p. 144. lábjegyzet; valamint Horváth Ignác: A ma
gyar irodalom 1891-ben. Magyar Könyvszemle, XVI. évf., 1891,
3-4. sz., 66. p. Arczt és Horváth leírását is pontosítani kellen, mivel 
előbbi nem ad meg teijedclmet, utóbbi pedig Nyerges szerzönévnél 
adja meg a művet, bár ők nem szerzők, a szerző Concha, és a cím
leírás mindkét esetben pontatlan, illetve Horváth tévesen csak 141 
oldalnyi teijedelmet ad meg. Egyik mü sem utal rá, hogy a Köz
igazgatástan része a monográfiának. E korai kiadás fellelése nagy 
segítséget adón Concha külföldi közigazgatások vonatkozásában 
felvázolható recepciótörténeti portréja elkészítésének kísérletéhez.
Az általunk ismert másodlagos szakirodalom sehol nem tér ki arra, 
hogy maga a Közigazgatástan három kiadásban létezik.) Hivata
losan az OSZK és a Debreceni Egyetem őriz példányt a kötetből, 
de valóságosan e  kenő közül csak az OSZK exempluma lelhető fel 
680.373. számú jelzeten (gerince sérült), és valóban tartalmazza a 
Közigazgatástant. is: Concha Győző: Politikai jegyzetek Nagys. dr. 
Concha Győző egyetemi ny. r. tanár úr előadásai nyomán. Jegyezte 
Semsey Kálmán joghallgató. I. rész: Alkotmánytan és társadalom- 
tan. Függelék: Társadalomtan. II. rész: Közigazgatásion (Politzer 
Zsigmond, Budapest, 1893-’, VIII, 374+65+163 p.). Arczt: i. m., 192. 
p. 144. lábjegyzet tévesen közli, hogy az 1893-as kiadás alkotmány- 
tani része 574 lap teijedelmü volna. Concha Győző: Politika. I. köt. 
Alkotmánytan. II. köt. (első fe le) Közigazgatástan. (Grill Károly, 
Budapest, [I. köt.] 1895', 19074, XII, 619 p.; [II. köt.] 1905', VII,
447 p,); Concha Győző: A rendőrség természete és állása a szabad 
államban. Székfoglaló értekezés [MTA r. tagság elnyerése alkal
mából]. Elhangzott az MTA II. Osztálya 1901. április 15-i illésén 
(Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1901, 48 p.); Concha 
Győző: Eötvös és Montalembert barátsága. Adalék a magyar katoli
kusok autonómiájának kezdeteihez (Szent István Társulat, Budapest,
19181, 1922- II, 333 (3) p.); Concha Győző: Hatvan év tudományos 
mozgalmai között. Concha Győző igazgató és tiszteleti tagnak ösz- 
szegyűjtött értekezései és bírálatai (Magyar Tudományos Akadémia, 
Budapest. 1928-1935, 293+317 p.; részben újraközölve: Concha 
Győző: A konzervatív és a  liberális elv: válogatott tanulmányok.
Sajtó alá rend.: Szegő Yvette. Attraktor Kiadó. Máriabesnyö-Gödöl- 
lö, 2005, 182 p.)
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17 H eg ed ű s : i. m ., 79 . p.
18 C o n ch a : 1891. i. m ., 6. p.

19 A közigazgatás és az egyes szakigazgatások felosztásának újabb 
problémáira lásd: Kői Gyula: Rendészeti igazgatás. Tansegédlet 
(Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudo
mányi Kar, Hadtudományi Alapozó Intézet, Honvédelmi igazgatási 
tanszék, Budapest, 2011 .40 p.; a témára különösen lásd: 1-12. p.; 
megjelenés alatt)

20 C o n ch a , 1893: i. m ., 5 -1 0 .  p .; C o n ch a . 1905: i. m ., 2 4 -2 6 .  p.
21 „R ea lsy stem : d ic je n ig e  R eg ie ru n g sw c ise , b e i d é r  d ie  z u  e in e m  S taa - 

te  v e re in ig ten  L a n d e r  u n d  d é ré n  B ew o h n e r in  g le ic h fö rm ig e r  W eise  
b e h an d e lt w e rd e n , im  G e g en sa tz  zu m  so g en a n te  P e rso n a lita tsp rin - 
z ip  (P e rso n a lita tssy s tcm ), d a s  m e h r  d ie  S ta m m e sv ersch ied en h e iten  
u n d  d ie  p e rsö n lic h en  E ig en tü m lich k e iten  d é r  B ew o h n e r b e rü ck - 
s ich tig t. U n te r  R ea lsy stem  d é r  B eh ö rd en v e rfa s su n g  v e rs teh t m án  
im  G e g e n s a tz  z u  P ro v in z ia lsy s tem  (s. P ro v in z) d ie  V erte ilu n g  d é r 
G e sc h a fte  n a ch  d é ré n  s a c h lic h e r  G lie d e ru n g  u n te r  o b e rs te  B eh ö rd en  
fú r d a s  g a n ze  L a n d ."  Meyers Grofies Konversations-Lexikon. B d. 
16. (B ib lio g rap h isc h es  In s titu t, L e ip z ig -W ie n , 19086, 6 5 1 . p .)

22 C o n ch a , 1905 : i. m ., 26 . p.
23 C o n ch a , 1905: i. m ., 2 9 . p.

24 Malchus, Cári August: Politik dér inneren Staatsvenvaltung oder 
Darstellung des Organismus dér Behörden fiir  dieselbe, m it Andeu- 
tungen von Formen fiir  die Behandlung und fú r  die Einkleidung dér 
Geschafte. vorziiglichjener in dem Gebiete dér inner Staatsvenval
tung (J. C. B. Mohr, Heidelberg. 1823)
M o h i, R ó b e r t v o n : D ie Polizei-Wissenschaft nach den Grundsatzen 
des Rechtsstaates. II. (H . L a u p p , T ü b in g en , 1 8 6 6 ', 5 6 9 . p .)

26 Az idézett mü: Stein. Lorenz von: D ie Venvaltungslehre. I. (Cotta, 
Stuttgart, 1869:, 255. p.). A mii legteljesebb kiadása: Stein. Lorenz 
von: D ie Venvaltungslehre. I-VIL (J. G. Cotta, 1865—1868*). A hét 
kötet négy könyvben került kiadásra. Egy érdekes különlenyomat 
magyar nevű szerző tollából a közigazgatás-tudomány létrejöttéről 
a szovjet szakirodalom tükrében: Majoros Ferenc: D ie Etablierung 
dér Venvaltungslehre in dér sowjetischen Fachliteratur (Bundes- 
institut fiir Ostwissenschafiliche und Internationale Studien, Köln, 
1970, 61 p.). (A  párhuzam azért indokolt, mert -  némi túlzással -  
Steint tartják a kontinentális közigazgatás-tudomány megalapító
jának, bár azért az 1790-es évektől volt valaminő szakirodalma a 
kérdéskörnek.)

27 S te in  m ü v e  é s  C o n ch a  sze rep e  k é rd é séh ez : „A  'K ö z ig a z g a tá s ta n ' 
n e m  e lső so rb a n  tá rg y á t tek in tv e , h an em  sze m lé le tm ó d ja , tu d o m á 
n y o s  m e g k ö ze líté se , m ó d sze re  m ia tt fo g la l e l  k ü lö n le g e s  h e ly e t a 
m a g y a r  k ö z ig a zg a tá s- tu d o m á n y  tö rtén e téb en . C o n c h a  e  m u n k á jáb an  
a  n a g y  m ester , L o ren z  v o n  S te in  k ö z ig azg a tá s- tan i e lm é le té t k ísé 
re lte  m e g  á tü lte tn i a  m a g y a r  k ö z jo g i tu d o m án y o s  g o n d o lk o d á sb a . E 
m e g k ö z e líté s  -  sze m b e n  a z  a d d ig  u ra lk o d ó  jo g i  s zem p o n tú  v iz sg á 
ló d ássa l -  a  k ö z ig a zg a tá s t -  m a  ú g y  m o n d an án k  -  k o m p le x  je le n sé g 
k é n t fo g ta  fe l."  A  n é m e t e red e tib en : " D ie  'V e n v a ltu n g s le h re ' n im m t

in dér Geschichte dér Ungarischen Verwaltungswissenschaft in ers- 
ter Linie nicht angesichts ihres Gegenstands, sondem eher wegen 
ihrer Anschauungsweise, ihrer wisscnschaftlichen Annaherung und 
Mcthode einen besonderen Platz ein. Concha versuchte in diesem 
Werk, die Verwaltungstheorie seines grossen Meisters Lorenz von 
Stein in das ungarische wisscnschaftliche Denken über das öffentli- 
che Recht umzusetzen. Dicse Annaherung fasst die Venvaltung -  im 
Gegensatz zu dér bis dahin vorherTschenden rechtszentrischen Be- 
trachtung -  als eine komplexe Erscheinung auf -  so würden wir cs 
heute sagen." Fazekas: i. m., 239. p.

28 Concha, 1905: i. m.. 30-32. p.
29 Erről bővebben: Hesse, Alcxandrc: L 'administration provinciale et 

communale en Francé et en Europe 1785-1870. (Slatkine-Megario- 
tis Reprints, Génévé, 1976. 800 p.)

30 Részletesebben: Aucoc, Léon: Les controverses sur la décentralisa- 
tion (Revuepolitique etparlémentaire 1895. avril-m ai.)

31 A kérdés kifejtése: Blúzét, Albert: Les attributions des sous-préfets 
(Berger-Levrault et cie, Paris-Nancy 1902. [Ili], 584 pp.)

32 Concha, 1891: i. m., 15-16. p.
33 Concha. 1891: i. m„ 33. p.
34 Concha, 1905: i. m„ 144. p. Concha közigazgatási bíráskodással kap

csolatos 1881-es véleményét idézi Patyi András PhD-értekezésének 
monografikus végső alakjában: Patyi András: Közigazgatási bírásko
dásunk modelljei. Tanulmány a magyar közigazgatási bíráskodásról 
(Logod Bt., Budapest 2002,24-27. p.). Az idézett mű: Concha Győ
ző: A közigazgatási bíráskodás szabályozásánál mely elvek legyenek 
irányadók a bírói szervezet, a  hatáskör és az eljárás tekintetében In: 
Concha Győző: Hatvan év tudományos mozgalmai között. Concha 
Győző igazgató és tiszteleti tagnak összegyűjtött értekezései és bírála
tai. I.köt. (MagyarTudományos Akadémia, Budapest, 1928,318-399. 
p.). Concha e munkájában helyesen hivatkozik a precizitás és szellem 
tekintetében a francia közigazgatás (sőt, a legteljesebb értelemben vett 
közjog) művelői között a mai napig is az első helyek egyikét magának 
tudó Ducrocq maximájára: „ítélni a közigazgatás felett annyi, mint 
igazgatni, és a közigazgatási bírói hatáskör szükséges kiegészítése a 
közigazgatási cselekvésnek." Eredetiben:. Juger le contenticux admi- 
nistrative, c'est encorc administrer, la jurisdiction administrative est 
le complément nécéssaire de Padion administrative." A híres francia 
munka legteljesebb kiadása közel 4000 oldalon: Ducrocq. Théophile: 
Cours de dm it administratif e t de législation frantyaise des finances 
avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit pub- 
lic. Vol. I—VII. (A. Fontemoing, Paris, 1897—1905.7 XXXVI. 540 p.; 
654 p.; 848. p.; 594. p.; 604. p.; 608. p.; 173+[3] p.). Az egyes külföldi 
közigazgatási peres eljárások elvi kérdéseiről lásd pl.: Concha. 1905: 
i. m., 125-135. p. skk. passim.

35 Concha, 1893: i. m.,51. p.
36 Concha, 1905: i. m., 135. p.
37 Concha. 1905: i. m.. 142. p.
38 Concha, 1891: i. m„ 77. p.
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