
A Jelölt végül kitért a 12 évig tartó kutatás mód
szereire, forrásaira, a szakirodalomra, utalva az 
1945 utáni német államok alkotmányjogi szabályo
zásának eredetiben való. teljes részletességű tanul
mányozására, tekintélyes német jogtörténészek -  
véleményét és szemléletét alakító -  munkáira, kor
társ politikusok, történészek és politológusok mo
nográfiáira, az 1940-es évekből származó jegyző
könyvekre stb. Az értekezés alapjául szolgált a 12 
év alatt összegyűjtött német nyelvű szakirodalom 
(többek között Rudolf Gmür, Reinhard Mussgnug, 
Heinrich M itteis, Heinz Lieberich, Dietmar 
Willoweit. Reihold Zippelius, Manfred Görtemaker, 
Eckart Thurich, Hans Georg Lehmann, Maunz- 
Dürig, Wolfgang Schmidt, Hans-Peter Schneider, 
Frank Pfetsch és Werner Matz munkái), a Magyar- 
országon is fellelhető, vonatkozó kelet- és nyugat
németjogszabályok, alkotmánybírósági határozatok, 
valamint a dolgozat tárgyában megjelent -  szekun
der forrásnak bizonyuló -  magyar nyelvű munkák 
(Dezső Márta, Bragyova András, Harmathy Attila, 
Inotai András, Kukorelli István, Lövétei István, 
Nagy Katalin tudományos művei).

A disszertáció főbb téziseinek bemutatása után az 
opponensi bírálatokra és kérdésekre (Kajtár István: 
Miért akadályozta a „totális kapituláció” formula a 
„hátbadöfést” a casablancai konferencia kapcsán? 
Stipta István: Nem tartja-e anakronisztikusnak a 
Mitteis-Liebrich-féle jogtörténet közjogi megállapí

tásait?) a Jelölt megnyugtató módon válaszolt. Az 
opponensek a Jelölt válaszait elfogadták. A vitához 
hozzászólt még Szabó István (PhD) egyetemi docens 
és Szigeti Péter elnök is.

A bizottság véleménye szerint Szigeti Magdolna 
összegző bemutató jellegű dolgozata hézagpótló a 
magyar alkotmánytörténet-tudományban. A német 
tudományosságban alaposan kidolgozott, de Ma
gyarországon a jogtörténetben még kevésbé ismert 
a jelenkorkutatás. A dolgozat alkotmányjogi, jog- 
történeti és politológiai módszereket alkalmazva, 
multidiszciplináris módon integrálja ismeretanya
gát. Az elemzés metodikája és szempontjai jól ér
vényesülnek a Jelölt munkájában. Szemantikai bi
zonytalanság nélkül, a szaknyelv biztos uralásával 
fejtette ki kutatási eredményeit. Imponáló forrás
anyagra támaszkodott, és tételesen jellemezte a té
mát, az újraegyesítés folyamatát. Az egyesülésről 
szóló elemzését tartalmazó tizenkettedik fejezet 
tartotta a bizottság az értekezés legkidolgozottabb, 
tudományos munkát tartalmazó részének. A bizott
ság az opponensi vélemények hangsúlyos figye
lembevételével tett javaslatot a Szerzőnek a munka 
publikálására.

A bíráló bizottság zárt ülésen cum laude minősí
téssel javasolta a Jelölt számára a PhD fokozat oda
ítélését.

+E. L.
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2007. július 3-án tartotta az ELTE Állam- és Jogtu
dományi Kar Kari Tanácstermében. A bíráló bizott
ság elnöke: dr. Ficzere Lajos professor emeritus 
(ELTE), a bíráló bizottság tagjai: dr. Máthé Gábor 
egyetemi tanár CSc. (KGRE), valamint dr. Stipta Ist

ván egyetemi docens (ME). A Doktori Tanács által 
felkért hivatalos bírálók: dr. Kajtár István egyetemi 
tanár DSc. (PE), valamint dr. Szente Zoltán PhD, tu
dományos főmunkatárs (Magyar Közigazgatási Inté
zet).

Pálvölgyi Balázs jelenleg a Győri Széchenyi Ist
ván Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi 
Karán a Jogtörténeti Tanszék egyetemi adjunktusa. 
Abszolutóriumát az ELTE Állam- és Jogtudományi 
Doktori Iskolájában, 2006-ban szerezte.

A magyar közegészségügyi közigazgatás intézmény- 
rendszere (1867-1914). Kiépülésének és működésének 
vizsgálata a kolera, a himlő, a trachoma és a tbc elleni 
küzdelem, valamint az elmebetegügy fejlődésének tükré
ben című dolgozatának konzulense dr. Mezey Barna 
CSc., az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, 
egyben az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti 
Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.

Pálvölgyi Balázs röviden összefoglalta a PhD-dol- 
gozat téziseit, amelyeket a nyilvános védésen jelen
lévők nyomtatott formában is megismerhettek. A 
Szerző a dolgozatot jogtörténeti munkának szánta, 
mely nem merül ki a jogi megoldások ismertetésé
ben, hanem a közegészségügyi szakkérdéseket is tár
gyalja. A disszertáció alapvetően két részre osztható; 
az első rész az igazgatási és az ellátórendszer eleme-



Jog
inek bemutatásával, valamint a strukturális hibák is
mertetésével foglalkozik, míg a második részben a 
feladatellátásra koncentrált oly módon, hogy nem 
hallgatta el a strukturális hibákat sem. A dolgozat 
foglalkozik a közegészségügy -  mind állami, mind 
önkormányzati keretek közötti -  működésével, az 
egyesületi, illetve magánkeretek közötti feladatellá
tással azonban csak akkor, ha az szorosan kapcsoló
dik az előbbihez.

A releváns forrásanyag összegyűjtése jelentősen 
megnehezítette a Szerző munkáját, hiszen gyakran 
hiányos, töredékes (pl. a Belügyminisztériumnak a 
Magyar Országos Levéltárban őrzött anyaga) vagy 
nagy részben leselejtezett anyagokról (pl. a Földmű
velésügyi Minisztérium forrásai) van szó. A dolgo
zat jellemzően a történeti módszert alkalmazza, 
amelynek okán a Szerző a felhasznált forrásokat és 
irodalmat többszintű csoportosításban ismerteti, fő
csoportként a forrásokon belül a jog-, a levéltári, va
lamint a nyomtatott forrásokat, míg a szakirodalmon 
belül az egykorú anyagokat és a modem irodalmat 
megjelölve.

A Jelölt az elért tudományos eredményeket az 
alábbiakban foglalta össze.

A címben megjelölt időszakban a modern köz- 
egészségügy és közigazgatási struktúra alapjainak 
lerakása egyaránt megtörtént. Az orvostudomány 
fejlődésével, az egészségügyi képzés, a finanszíro
zás és az ellátórendszer szerepének kijelölése útján a 
20. század elejére egy működő közegészségügyi 
rendszer jött létre.

A korszak igazgatási rendszerében a központosí
tás és decentralizáció (vármegyei hagyományok esz
méje) vitája tekinthető a fő kérdésnek. Ez -  a kiegye
zés kori kompromisszumos időszakot követően -  az 
„államosítás” időszaka volt, amelyet egyrészt az 
1875-ben kormányt alakító Tisza Kálmán, másrészt 
-  igaz, sikertelenül -  a lex Szapáry fémjelez. A kor
szak intézkedései között említhető az állami utalvá
nyozás rendszerének megtartása, valamint az a tény, 
hogy növekedett a megyei tisztikar függése.

Az állami igazgatás benyomult az önkormányzati
ság szférájába, mely folyamat a dualizmus igazgatá
si reformjainak sorába illeszkedett. A közegészség- 
ügyi rendszer változásai egyrészt kapcsolódtak az 
egész igazgatási rendszer fejlődéséhez, másrészt 
egyes részterületek (pl. a biztosítási rendszer) szabá
lyozásához.

A vizsgált időszak végén következhettek csak be a 
szakigazgatási reformok, amelyek gyakran egy-egy 
konkrét járvány után váltak égető fontosságúvá; erre 
példaként említhető az 1872/73. évi kolerajárvány 
után a közegészségügyi törvény megalkotása 1876- 
ban. A közegészségügy reformjára ható tényezők 
(pl. a politikai és a gazdasági környezet, az aktuális 
közegészségügyi problémák) egymást erősítő hatása, 
időpontbeli egyezése esetén volt csupán lehetőség 
előremutató szabályozás megalkotására, hiszen a 
közéletben az éppen aktuális közegészségügyi prob

léma megoldását követően jelentősen alábbhagyott a 
téma iránti érdeklődés, amelyet a korabeli sajtó- és 
országgyűlési anyagok egyaránt igazolnak.

Az 1876. évi közegészségügyi törvény remek al
kotás volt, csak éppen a korabeli viszonyok között 
végrehajthatatlannak bizonyult.

A közegészségügyi korrekcionális reformok első 
csoportja elválaszthatatlan volt az igazgatási kérdé
sektől, így az 1886. és az 1893. évi változások során 
kerülhetett sor a fizetési rendszernek, a törvényható
sági szereplők egymáshoz való viszonyának és a fe
lelősségi viszonyoknak a rendezésére. A második 
csoportba a szűk értelemben vett egészségügyi prob
lémák tartoztak (pl. az oltási ügy megoldása 1887- 
ben), amelyek jelentős része az orvostudományi ku
tatások előrehaladását követően vált a reformcsoma
gok részévé (pl. 1884-ben program kidolgozása a 
trachoma kezelésére).

A közegészségügy hiányos működésének struktu
rális okai között említhető az, hogy a központi irá
nyítás nem volt kellően összefogott, amelynek kö
vetkeztében igény mutatkozott egy önálló „egész
ségügyi minisztérium” létrehozására, mely a jobb ér
dekérvényesítés reményével is kecsegtetett.

Noha a közegészségügy közvetlenül a Belügymi
nisztérium önálló osztályához tartozott, más minisz
tériumok is foglalkoztak egészségügyi kérdésekkel. 
A társminisztériumok mindazon kérdésekben egyez
tettek a Belügyminisztériummal, amelyek a köz- 
egészségügyet érinthették (rendeletek megszövege
zése, intézmények irányítása).

A végrehajtási rendszer középső és alsó szintjén a 
törvényhatóságot, valamint a községet találjuk. Eme 
két szerv anyagi tehervállaló képességétől nagyban 
függött a közegészségügyi ellátórendszer, annak el
lenére. hogy a vármegyei törvényhatóságok műkö
dési költségeinek egy részét utalványozta az állam, 
ugyanakkor a személyi állomány jóval kevésbé füg
gött a központi igazgatástól.

A strukturális hibák példájaként említhető a ható
sági orvosi teendők községi és járási orvosokra tele
pítése. a községi irányítás hiányosságai, valamint a 
községek és orvosaik kapcsolatát hátrányosan érintő 
fizetési és választási rendszer. Mindezek hosszú ide
ig akadályt jelentettek a professzionális egészség- 
ügyi végrehajtás kialakításában. A rossz orvosellá
tottság, az egészségügyi személyzet földrajzilag 
aránytalan elhelyezkedése, a községi orvosok gyors 
cserélődése sem javított a fenti helyzeten. Az önálló 
városi személyzet, valamint a vármegyétől való rela
tív jogi és anyagi függetlenség kedvezőbb feltétele
ket teremtett a törvényhatósági jogú és a rendezett 
tanácsú városok számára.

Tekintettel arra, hogy a községi orvosok javadal
mazása 1908-ig kizárólag az adott település teljesítő
képességétől függött, az orvosok jelentős része szor
galmazta a városba költözést, amire csupán egy 
1908-as törvénycikk reagált oly módon, hogy ren
dezte a községi orvosi fizetéseket.
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Az egészségügyi végrehajtást számos egyéb té
nyező is nehezítette, melyek főként a járványügyi 
(elkülönítési, fertőtlenítési, köztisztasági), szülészeti 
és élelmiszer-biztonsági területen jelentettek problé
mát. A vizsgált korszakban a laikus orvoslás, a ku- 
ruzslás egyszerre jelentkezett az érintettek ellenállá
sával és tudatlanságával, valamint az előítéletek ter
jedésével.

Az egészségügyi jogszabályok értelmezési nehéz
ségei, a szerteágazó törvényi, rendeleti és szabály
rendeleti jogforrási szintek egyaránt komplikálták a 
végrehajtást. Nehézséget okozott a jogszabályok 
gyakori módosítása, valamint az egyes jogszabályok 
eltérő fogalomhasználata (pl. kuruzslás).

Problémaként jelentkezett a szabályozás aszinkro- 
nitása -  az a jelenség, amikor az alapkódex nem kö
vette a joganyag bővülését, a szereplők igazgatási 
rendszerbeli helyének módosulását s nem volt 
pontos a feladatkörök elhatárolása sem. Egészen a 
Chyzer-féle gyűjteményig várni kellett arra, hogy az 
egészségüggyel kapcsolatosan egy használható jog
szabálygyűjtemény álljon rendelkezésre.

Az olykor pontatlan, egyenetlen, nem egyértelmű 
szövegezésen túl nehezítette a végrehajtást az is, 
hogy az egyazon életviszonyra vonatkozó jogsza
bályoknál eltérő szerkesztési célokat érvényesítettek 
(például a szegényügyben követendő eljárást szabá
lyozó, valamint a szegényügy rendezéséről szóló 
1872. évi rendeletek).

A korszak összefoglaló értékeléseként elmondha
tó, hogy a közegészségügyi rendszer komoly fejlő
désen ment keresztül, a kórházi ágyak száma meg
sokszorozódott, és szinte minden szinten állami fel
adattá vált az egészségügyi rendszer működtetése. A 
társadalombiztosítás, valamint az önálló minisztéri
um létrehozása azonban a dualizmus korában már 
nem volt lehetséges.

Az eredmények hasznosításának lehetőségeként a 
Szerző akként fogalmaz, hogy az jog- és orvostör
ténészi érdeklődésre tarthat számot. A magyar igaz
gatástörténet dualizmuskori fejezetének egy szak- 
igazgatási ág aspektusából való, primer forrásokon 
nyugvó feltárását végezte el, amely kapcsolódhat a 
jelenkor reformterveinek kidolgozásához.

A tézisek ismertetését követően dr. Szente Zoltán 
tudományos főmunkatárs, az ELTE ÁJK tiszteletbe
li tanára ismertette opponensi véleményét. A mai 
közigazgatás-történeti kutatások szerény voltára te
kintettel szerencsésnek minősítette a témaválasztást. 
Az információk jelentős része csak levéltári kutatás 
során szerezhető meg, valamint csak komplex elem
zéssel valósítható meg a téma feldolgozása, így a 
kérdésfelvetések csak tudományos módszerekkel vá
laszolhatók meg. Kritikai észrevételként hozzátette, 
hogy bővebb indokolást igényelt volna az a módszer, 
miszerint négy betegségfajta elleni küzdelem bemu
tatásán keresztül mennyire ábrázolható az egész köz
egészségügyi intézményrendszer. Módszertanát te
kintve a Jelölt dolgozatát alapvetően deskriptív,

részben pedig elemző módszerűnek minősítette, ál
láspontja szerint a kifejtés részletessége a realista-le
író irányzat alkalmazását tanúsítja.

Az opponens véleménye szerint a jogszabályok is
mertetésén túl a Szerző gyakran szemléletes példák
kal illusztrálta gondolatmenetét, olykor talán túl 
részletezően, még egy mai szakágazati szakértő igé
nyeit is meszsze meghaladva, pl. a részletes hatáskö
ri listák ismertetésénél, valamint az egyes szervezeti 
egységek közötti hatáskörmegosztások kifejtésénél. 
Szente Zoltán szerint a Szerző olyan aprólékos rész
letességgel mutatta be a tárgyalt témát, hogy a terje
delmi korlátok miatt a jogi és igazgatási környezet 
részletes elemzésére csak az általa legfontosabbnak 
ítélt témáknál vállalkozhatott. A Jelölt gazdag for
rásanyagot dolgozott fel, a hivatkozások jól illesz
kednek a Szerző gondolatmenetébe.

Pálvölgyi Balázs a témát jogi és institucionalista 
felfogásból közelíti meg, hatékonyan mutatja be a 
releváns jogszabályi és intézményi változásokat. Az 
alaki, formai követelményeket illetően az értekezés 
az opponens álláspontja szerint a tudományos közle
ményekre vonatkozó szabályoknak megfelel, a Szer
ző pontosan és gondosan megjelölte idézeteinek for
rását, valamint szabatos volt a forráshelyek megjelö
lése is. A dolgozat szerkezete áttekinthető és logikus, 
hiszen az 1. fejezet átfogóan tárgyalta a közegészség- 
ügyi közigazgatási jog- és intézményrendszert, míg a 
további fejezetek a címben is említett négy betegség 
elleni fellépést mutatják be.

A Jelölt mind a korabeli, mind a mai szakmai ter
minológiának megfelelő fogalomhasználattal dolgo
zott, bár néhol adós maradt a korabeli kifejezések 
magyarázatával. A kutatási tárgynak és célnak meg
felelő módon a dolgozat komoly pozitívuma a köz- 
igazgatási jogi-szakmai, valamint a jogtörténeti 
szempontok párhuzamos és egymást erősítő, arányos 
terjedelmű alkalmazása, mely alapján kijelenthető, 
hogy a Szerző alapos tudással rendelkezik mind a 
közigazgatási szervezetrendszer felépítésével, mind 
pedig a jogforrási hierarchiával kapcsolatban. A jog- 
történeti írásmód hozományaként a vizsgált időszak 
jogi tényeit és körülményeit legpontosabban rögzítő 
jogszabályok közül számosat hosszasan idézett, 
amely a források feldolgozása szempontjából nélkü
lözhetetlen, bár a szöveg olvashatóságát jelentősen 
nehezíti. A Szerzőnek sikerült teljesítenie vállalt cél
kitűzéseit, a vizsgált téma bemutatása és elemzése 
során értékes megállapításokkal gazdagította a kor
szak generális közigazgatásfejlődésének ismeretét.

Az Opponens alternatív javaslatot tett a dolgozat 
I. fejezetének tagolására, álláspontja szerint ugyanis 
célszerű lett volna a gyakorlati szempontok háttérbe 
szorításával dogmatikai alapon a hatósági-igazgatási 
szervek és az ellátást végző intézményrendszer szer
vei szerinti felosztást alkalmazni. Szente Zoltán ki
fejtette. hogy a munka egyaránt plasztikusan mutatja 
be az állami cselekvés szakmai szándékait és korlá
táit, így mind a hazai közigazgatásijog-történetírási,



történeti szemle

mind pedig a hazai társadalomtörténeti diskurzus 
számára jelentős értéket képviselő a dolgozatról van 
szó, mely a PhD-értekezéssel szemben támasztott tu
dományos kritériumoknak mindenben megfelel.

Dr. Kajtár István tanszékvezető egyetemi tanár 
opponensi véleményében kifejtette, hogy a dolgozat 
a PhD-fokozattal szemben támasztott követelménye
ket meghaladva eléri a kandidátusi értekezések szín
vonalát is. A Jelölt mind a közigazgatás-történet, 
mind pedig az egészségtudományok történetének 
avatott ismerője. Ismeretanyagát kiválóan hasznosí
totta a választott téma interdiszciplináris jellegére is 
figyelemmel. A munka összességében több mint het
ven korabeli nyomtatott forrást dolgoz fel, és csak az 
első részben közel száz levéltári tételre hivatkozik, 
emellett a szakirodalom-jegyzék 660-nál is több tételt 
tartalmaz, amelyből akár szakirányú kézikönyvtár is 
lehetne. A dolgozat összes fejezetét önálló publiká
lásra is alkalmasnak találta az Opponens, az I. feje
zetet monográfia, a későbbi fejezeteket pedig kismo
nográfia alakban kiadva.

Kajtár István álláspontja szerint A Közegészség
ügyi közigazgatás szereplői című I. részben a Jelölt 
igen mélyen és részletesen taglalta a szereplők sorát, 
amely a törvényhatóságokon, községeken át az orvo
sokig. a kórházi ellátórendszerig és a segélypénztá
rakig a teljes palettát felölelte.

A járványtani ismeretek és a kolera elleni küzde
lem kapcsolatát értékelve az Opponens találónak 
és figyeiemfelkeltőnek minősítette a II. rész mottó
ját: „a kolera egyike az emberiség legnagyobb jó 
tevőinek”. A Szerző ismertette az elmebetegek 
helyzetét a tébolydától az elmegyógyintézetig, s 
nemcsak az akkori állapot leíró értékelését adta, 
hanem ezen túl a reformtervek szabatos ismerteté
sét is. Pozitívumként értékelte az Opponens a Szer
ző azon szerkesztési megoldását, miszerint minden 
egyes betegségfajta elleni küzdelmet részletező fe
jezet végén önálló fejezeti összefoglalás található, 
melyeket a VII. részben végső összegzésben szin
tetizált.

Kajtár István formai észrevételként hozzáfűzte, 
hogy az értekezés egyéni módon rövidíti a törvénye
ket és rendeleteket, ezért célszerű lenne a visszake
reshetőség miatt mellékelni a rendeletek után a Ren
deletek Tára vonatkozó számát is. Az Opponens kri
tikai észrevételeit nem is magának a dolgozatnak 
szánta, hanem már a későbbi megjelentetés előtti át
dolgozásra kívánt muníciót adni a Szerzőnek, így fi
gyelmébe ajánlotta a polgármesteri és alispáni jelen
tések, valamint a 19. század végétől a kormányjelen
tések elemzését is. Szintén tanulmányozásra érde
mesnek tartotta az opponens a későbbi bővítés szem
pontjából A magyar városok statisztikai évkönyve. I. 
(Budapest, 1912) című kötetet, valamint Récsi Emil 
Közigazgatási törvénytudomány kézikönyve című 
munkájának III. kötetét, az utóbbinak különösen az 
egészségügyi vagy orvosi rendőrségről szóló 29-108. 
oldalát. Opponenciáját zárszóként dicsérő szavakkal 
zárta, melyben utalt arra, hogy amennyiben a mű je 
len formájában kéziratban megjelenne, úgy „Pálvöl- 
gyi-monográfia” néven, míg továbbfejlesztve, könyv 
alakban „A Pálvölgyi” néven emlegetnék.

Kajtár István végezetül -  kijelentve, hogy 
Pálvölgyi Balázs dolgozatában megalapozott követ
keztetéseket tett, valamint új tudományos eredmé
nyeket ért el a szakirodalom alapos elemzése után -  
javaslatot tett a PhD-fokozat odaítélésére.

A 316 oldalas, német nyelvű összefoglalóval ellá
tott PhD-értekezést teljes terjedelmében, bekötött for
mában is kezébe vehette a jelenlevő szépszámú 
közönség. A bíráló bizottság tagjai, valamint a kö
zönség részéről kérdés nem merült fel, így a bíráló 
bizottság visszavonult a dékáni dolgozószobába, s tit
kos szavazás végeredményeként a doktori értekezést 
summa cum laude eredménnyel minősítette és fogad
ta el, s egyhangúlag javasolta Pálvölgyi Balázs részé
re a PhD doktori tudományos fokozat odaítélését.

A dolgozat iránt érdeklődők a Kari Doktori Ta
nács titkárságán tekinthetik meg az értekezést.

Vermes Attila

A z Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Karának Tanácstermében 
2006. június 8-án rendezték meg Dr. Rácz 

Lajos egyetemi docens habilitációs előadását. Az 
esemény előzményeként már korábban elhangzott a 
hallgatók számára tartott előadás is, amelyet min
den véleményező a legmagasabb pontszámmal ér
tékelt.

Az előadás alapját a habilitáns Állam -egy- 
ház-közigazgatás címmel írt habilitációs értekezése 
képezte, amelyet korábban nemcsak a bírálók és a 
véleményformálók, hanem a jelenlévők közül is töb
ben érdeklődéssel és elismeréssel fogadtak. A 14

Dr. Rácz Lajos 
habilitációs előadása
órakor kezdődő előadás nagyszámú érdeklődőt von
zott, akik között a jogi szakma és a tudományos élet 
szinte valamennyi csoportja képviseltette magát. A 
feldolgozott téma és a habilitációs értekezés színvo
nala méltán tarthatott számot nagy érdeklődésre, a 
jelenlét gesztusa azonban legalább annyira szólt a 
habilitáló személyének, megbecsültségének, mint az 
előadás témájának.




