
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.



Jog
A rendezvényt dr. Tamás András, a Budapesti 

Corvinus Egyetem egyetemi tanára, a Bíráló Bi
zottság elnöke nyitotta meg a Bizottság további 
tagjai: dr. Stipta István egyetemi tanár (Miskolci 
Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar) és dr. 
Kajtár István egyetemi tanár (Pécsi Tudomány- 
egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar) jelenlété
ben. A rendezvény első és egyben legfontosabb 
mozzanataként a habilitáns megtartotta előadását, 
amelyben ismertette dolgozatának legfontosabb 
gondolatait, megállapításait.

Az Állam-egy ház-közigazgatás című habilitációs 
értekezés Rácz Lajos hagyományos kutatási és pub
likációs területén a középkori magyar államszerve
zet és hatalmi szimbolika témakörében szolgál új 
adalékokkal, és az ahhoz végzett kutatásokat szinte
tizálja. Az értekezés nagy érdeme, hogy a középkori 
magyar területi igazgatás legtöbbet kutatott területei 
(vármegyék, Erdély) helyett a szakirodalomban ke
vésbé, a jogtörténeti irodalomban pedig kifejezetten 
ritkán érintett témaköröket emel vizsgálódása közép
pontjába. A területi kormányzatok nomád vagy 
törzsszövetségi gyökereinek továbbá a határvédelmi 
igazgatásnak újszerű bemutatása, az egyházi és a te
rületi kormányzatok összehangolásának ábrázolása 
egyaránt fontos adalékokkal, szakmailag és tudomá
nyos tekintetben is új kutatási eredményekkel gazda
gítják a jogtörténet szakirodalmát.

A habilitáns előadásában az egyházszervezet és az 
államigazgatás párhuzamainak történelmi példáit 
vette sorra. A keresztény egyházszervezet és az álla
mi intézményrendszer első, közismert történelmi 
példája a Római Birodalom Constantinus utáni igaz
gatása, amely szervezetileg is realizálta az állam és 
az egyház niceai zsinaton deklarált együttműködé
sét. A negyedik század egyetemes szinódusain kiér
lelt rendszerben a területi igazgatás legalsó szintjei, 
a provinciák egyben egyháztartományok is voltak, a 
püspökök (episcopi) központjai egybeestek a kor
mányzókéval. A második fokon, a dioecesisek szint
jén is érvényesült az összekapcsolás elve, mivel a 
„polgári” vicaruisok által igazgatott területeken egy 
érsek (circhiepiscopus) látta el az egyházkormányzat 
ügyeit. A birodalmi igazgatás legfelsőb szintje, a 
praefecturák igazgatását azonban már nem sikerült 
összehangolni az egyházszervezet magas egységei
vel.

A 395-től véglegesen kettévált birodalom két része 
két-két praefecturát foglalt magában: Nyugaton 
Mediolanum (majd Ravenna) és Augusta Treve- 
rorum (majd Arelatum) székhellyel. Keleten Sir- 
mium (majd Thessalonica) és Konstantinápoly köz
ponttal. Ez az arányosság az egyházszervezet terén 
nem érvényesülhetett, mivel a térítés és a tekintély jo 
gán a római patriarchátus az egész Nyugat feletti el

lenőrzésre igényt tartott és tarthatott a pátriárkák so
rában való elsőbbség mellett. A keleti területeken há
rom főpapi székhely osztozott: Alexandria, Jeruzsá
lem és Antiochia, sőt melléjük utóbb csatlakozott a 
nyilvánvalóan politikai célzattal ilyen rangra emelt 
Konstantinápoly is. amely hamarosan a legrangosabb 
„keleti” patriarchátussá lett nyilvánítva. A konstanti
nápolyi pátriárka hatalmi súlyának növekedése és a 
másik három főpapi székhely későbbi (arab hódítás 
miatti) pusztulása megbontotta az egyházi és világi 
igazgatás felső szintjének párhuzamosságát.

Az igazgatásszervezés tehát csak egyrészről jelen
ti az általános elvek és szervezési koncepciók alkal
mazását, annak kialakításában legalább ennnyire 
fontos szerepet játszanak a konkrét politikai viszo
nyok, a történelmi realitások. Jól példázzák ez utób
bi megállapítást a habilitációs értekezés azon fejeze
tei is, amelyek a délvidéki határvédelem, egyházi 
igazgatás és állami kormányzatok viszonyát, kap
csolatrendszerét tárják fel nagy alapossággal. Külö
nösen figyelmre méltó a szerző elmélete, amely az 
Európában meglehetősen ritka két érsekség alá szer
vezett magyar egyházi igazgatás létrejöttének okait 
taglalja.

A habilitáns előadásának második részében a ke
reszténység felvételének politikai és államszervezeti 
kérdéseit vázolta. A habilitációs értekezésnek is fi
gyelemre méltó értéke, hogy nem mellőzi a honfog
lalás és az államalapítás közötti -  roppant fontosságú 
-  száz esztendő vizsgálatát a magyarság történetében 
oly nagy jelentőségű történések okainak elemzése
kor. Az előadó ezúttal is meggyőző erővel mutatott 
rá arra a nem mindig kimondott tényre, hogy ezen 
száz esztendőben a kereszténység két formája és az 
azok mögött álló hatalmi tényezők igazi alternatívát 
jelentettek, és csak hosszas mérlegelések, kiérlelt 
döntések sorozata eredményezte végül a mai napig 
ható nagy jelentőségű döntést, a nyugati keresztény
séghez való csatlakozást.

Az előadás angol nyelvű foglalata zárta a tudomá
nyos rendezvény érdemi részét. A Bíráló Bizottság 
rövid ideig tartó tanácskozás után Rácz Lajos számá
ra a habilitált doktori cím odaítélését javasolta az 
Egyetemi Habilitációs Bizottságnak.

A rendezvény végén megtartott állófogadás kere
tében lehetőség nyílt az előadáson elhangzottak 
megvitatására és -  mindenek előtt -  az előadó szá
mára a gratulációk kifejezésére. Az előadó több 
mint három évtizedes oktatói-kutatói tevékenységé
nek egyik legfontosabb eseménye méltó tisztelgést 
jelentett Rácz Lajos emberi és tudományos szem
pontból egyaránt közmegbecsülésnek örvendő pá
lyafutásának.

Kelemen Miklós


