
RÁCZ LAJOS
KANDIDÁTUSI ÉRTEKEZÉSÉNEK VÉDÉSE

A Tudományos Minősítő Bizottság rendezésében 1985. december 20-án a Magyar Tu
dományos Akadémia tanácstermében került sor dr. Rácz Lajos: A főhatalom jogi kor
látái az erdélyi fejedelemségben (XVI-XVI1. sz.)című kandidátusi értekezésének nyil
vános vitájára. Az értekezés két opponense Kállay István egyetemi tanár és Vargyai 
Gyula egyetemi tanár volt.

Rácz Lajos történet- és jogtörténetírásunk régi adósságát rótta le tanulmányával. 
A főhatalom átruházásának tipikus középkori formáját eddig ugyanis csak a királyi ha
talomra vonatkozóan vizsgálták történészeink, jogtörténészeink. Az erdélyi fejedelmi 
hatalommal kapcsolatos kutatásokat mellőzték, holott pl. Bethlen Gábor úgy szervezte 
meg Erdély kormányzását, hogy az már szinte az alkotmányos monarchia perspektívá
ját sugallta.

Erdély kormányzatának vizsgálata azért is érdekes, mert a királyi Magyarország poli
tikai és jogi szövetsége a Habsburgokkal sajátos helyzetet teremtett. Ezzel szemben az 
erdélyi állam, bár szintén jelentős külpolitikai korlátokkal kormányoz, mégis képes 
arra, hogy a két nagyhatalom találkozási pontján fennmaradjon. További sajátosság: 
mivel nem alakult ki örökletes hatalom, a fejedelemválasztások mindenkor lehetővé 
tették, hogy ajelölt elé új feltételeket állítsanak.

A disszertáns mindezt három szakaszban vizsgálta. Először arra keresett választ, 
hogy miképpen alakult ki a főhatalom átadása a Mohács előtti Magyarországon, ho
gyan történt a főhatalom-átadás jogi megalapozása, illetve az átadás kapcsán milyen 
formaságok érvényesültek a magyar hatalmi szimbolika nomád gyökerei és a fejedel
mek megerősítő jelvényeinek tekintetében is. A második rész a közjogi politika kiala
kulásával és hazai fejlődésével foglalkozott, különös tekintettel az egyház által közvetí
tett hatásokra. Foglalkozott azzal, hogy kik jogosultak a szerződéskötésekre, hogyan 
bővült a résztvevők köre, kik ellenőrizhetik a közjogi paktum betartását. A harmadik 
egység azokat a közjogi garanciákat (az esküt és a választási conditiókat) részletezte, 
amelyek révén jogi intézményesítést nyert az uralkodói hatalom korlátozása. Erőteljes 
hatalomkorlátozási irányokat rajzolt meg a hatalommegosztás garanciáira való tekintet
tel.

Kállay István opponensi hozzászólásában történészi indíttatású megközelítésben ele
mezte az értekezést. Mint mondotta, különösenbfelkeltette figyelmét a magyar szim
bolika nomád gyökereivel foglalkozó fejezet. Az értekezés fontosabb gondolatainak ki
emelése és a főbb szempontok átgondolása után megállapította, hogy Rácz Lajos széles 
körű forrásanyagra támaszkodva új ismeretekkel gazdagította a magyar jogtörténet
tudományt. Módszere megfelel a modern követelményeknek, de a formai előírásoknak 
is. Témaválasztása helyes és fontos, mert Erdély történetének jobb megismerését segíti 
elő. Mindezeket figyelembe véve javasolta a kandidátusi fokozat odaítélését.
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A másik opponens, Vargyai Gyula, amellett, hogy szintén jónak tartotta a tanul
mányt, hiányolta a külföldi (többek között a török és román) publikációk, források, 
családi levéltári anyagok feldolgozását, valamint a szomszédos román fejedelemséggel 
való összehasonlítást.

Ezután a disszertáns válaszolt a felvetett gondolatokra és kérdésekre. Megköszönte a 
bírálók lelkiismeretes munkáját, majd arról beszélt, hogy mi indította ennek a témának 
a vizsgálatára. Ennek során elmondta, hogy érzése szerint az erdélyi fejedelmi hatalom 
olyan erősen koncentrált, nagyon is személyes jellegű hatalom, amely középkori körül
ményei ellenére a központi kormányzat és adminisztráció tekintetében európai szintű 
volt. A fejedelmek aktív gazdasági és pénzügyi tevékenységet folytattak a birtokokra és 
monopóliumokra támaszkodva, s emellett személyesen rendelkeztek a hadsereggel is. 
így válhatott lehetővé, hogy az ország maradékán a két nagyhatalom között nemcsak 
gazdasági fejlődésre és újjáépítésre voltak képesek, hanem ügyes politikával még terü
letgyarapításra is, majd később megkísérelhették a régi Magyarország újraegyesítését is.

Vargyai Gyulának adott válaszában elmondta, hogy a magánlevéltárakból esetlege
sen előkerülő anyagok csak színesíthették, de alapvetően nem módosíthatták volna az 
erdélyi főhatalomról rajzolt képet. A török források feldolgozásánál a kutató nyelvi 
akadályokba ütközött, a két román fejedelemség központi kormányzatát feldolgozó 
forráskiadvány pedig mindeddig még nem készült.

Az opponensek indítványára a bíráló bizottság javasolta a Tudományos Minősítő Bi
zottságnak a kandidátusi fokozat odaítélését.

Szabó Mária
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