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lentkezett." Ebbol a szamaranybol is latszik,
hogy amit keptelen volt elerni Rakosi em-
bertelenill kegyetlen diktaturaja, azt elerte a
kbvetkezo - bar mar egyaltalan nem forra-
dalmi - rendszervaltoztatas idoszakara Ka-
dar alattomos agymosasa.

A kovetkezo datum 1957. marcius: ,,a
Varosi Tanacs 30-an visszaallitotta a Sag-
vari nevet". Bekovetkezett az iskolaban is a
visszarendezodes. Pataki Szilveszter meg
idoben megerezte a veszelyt, es talan az
utolso percben sikerillt kiilfoldre szoknie.
Az ,,ellenforradalmar suhancok" feken tar-
tasat a korabbi DISZ-, majd KISZ-vezeto
tanarra, Darok Miklosra biztak. 1958-ban
sikeres erettsegi vizsgat tettiink. Hiteles
dokumentumokkal bizonyftani tudjuk, hogy
ez a szegedi Sagvari Endre Gimnaziumban
tortent. Megkerdqjelezhetetlen tehat az a
teny, hogy a megalakulasanak most fel ev-
szazados jubileumat iinneplo szegedi Sag-
vari Endre Gimnaziumnak mi - az akkori
ket ledny es egy fluosztaly - voltunk 1958-
ban az elso vegzos, erettsegizo diakjai. Ez
mostanra mar nem biiszkeseg, nem dicsek-
ves, hanem egyszeru tortenelmi teny.

A jubileumi evkonyv egyik fejezete fb'l-
sorolja az 1959 es 2004 kozott vegzett, erett-
segizett osztalyokat es ezek diakjait nev sze-
rint. Az 1958-ban erettsegizett hdrom osz-
tdlynak ebben nyoma sines! S a szerkesztok
az evkonyv tovabbi reszeiben is kb'vetkeze-
tesen ragaszkodtak ehhez az elhatarolodo
elhallgatashoz. Az egykori ,,ellenforradalmar

suhancok" ma sem keriilhettek be a rene-
szanszat elo egykori kommunista nevet maig
buszken viselo gimnazium evkonyvebe. De
talan igy is van ez jol! Sot, koszonetet is
mondok a tortentekert.

Lehet azonban, hogy egykori diaktarsaim
nem mind lepnek ilyen lazan tul az utolagos
megalaztatason, mellozesen. Mert bizony a
mi osztalyunk is adott kivalo embereket a
hazanak, nem csupan az utanunk kovetke-
zok. Peldakent emlithetem Antal Jozsefet,
aki negy even at osztalyunk eminense volt.
Koltokent es zeneszerzokent is maradandot
alkotott. Persze ,,sagvaris" szemmel volt egy
kis szepseghibaja, hiszen romai katolikus
pap lett, es egesz tovabbi eletet e nemes hi-
vatasanak szentelte. De nem maradhat ki a
sorbol, a jogaszbol irova lett Horvath (Bene-
dikty) Tamas sem. Igaz, ami igaz, vele meg
nagyobb gondok adodtak. Az 1960-as evek-
ben allamellenes buncselekmenyert eliteltek
a kadari konszolidacio jegyeben. A meghur-
coltatasban tarsa volt a kivalo sportolo,
kesobb jogasz Simo Zoltan. Kikerillt, kinott
ebbol az 1958-ban erettsegizett osztalybol
orvosok, mernokb'k, jogaszok, egyetemi es
kozepiskolai tanarok egesz sora, akiktol
most a jubileumi evkonyv jovoltabol bizony
tavol keriilt az Eloszoban emlftett ,,alma
materhez tartozas btiszkesege". (Szerk.
Bogndrne Kocsondi Andrea [Szeged, 2005.]
1-2. k. Qfficina Press.)

BALINTLASZLO

RUSZOLY JOZSEF
Szeged szabad kirdlyi vdros torvenyhatosdga 1872-1944

(Tanulmdnyok es forrdskdzles)

A hivatasos torteneszek ma mar egyre
kevesse valasztanak helytortenet temat,
egyre ritkabban folytatnak varmegyei vagy
varostb'rteneti kutatasokat. A telepulestor-
teneten beltil a kb'zigazgatasi mikrotb'rtenet
kiilbnosen elhanyagolt terulet. Ennek valo-
szinu oka, hogy a kutatok tobbsege adott-

nak veszi a kozhatalom szervezeti kereteit,
ezert az idevonatkozo jogi normak elemze-
set szilksegtelennek iteli. Az utobbi idoben
raadasul egyre kevesebb olyan foldolgozas
sziiletett, amely leveltari forrasra epiil;
gyakran tapasztaljuk, hogy az idoigenyes
forrasfb'ltarast a publicisztika vagy hfrlap-
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irodalom helyettesfti. Ezert fontos minden
olyan miiltfoltaro tudomanyos kiserlet,
amely leveltari anyagokat hasznal, es kello
szakmai ismerettel kozelit targyahoz.

Ha a helytbrteneti kutatas altalanos hely-
zeterol ertekeziink, nem hagyhatjuk figyelmen
kfvul a kbzigazgatas-torteneti mddszertan
kerdeset. Azt csaknem minden kutato ter-
meszetesnek tartja, hogy a helyhatosagok to'r-
tenetenek megfrasakor a helyi kbzigazgatas
tudomanyos vizsgalata nem nelkiilbzheto.
Csizmadia Andor ota viszont minden jog-
tortenesz termeszetesnek tekinti, hogy az al-
lam helyi szervei nagy reszben jogalkalmazoi
es - nem elhanyagolhato mertekben - jog-
alkotoi fbladatokat lattak el. Bar a koz-
igazgatas" Mfejezes nem utal a joggal valo
szoros kapcsolatra, tudnunk kell, hogy a koz-
igazgatas-tortenet - a polgari korban mar M-
tetleniil - alapos jogismeret nelkul nem mu-
velheto. Ezert tekintik a hazai jogtbrteneszek
Ruszoly Jozsefet a kbzigazgatas-tbrtenet leg-
avatottabb kutatqjanak.

A koz- es jogtorteneti szempont egy-
ideju ervenyesitesenek igenyerol es utkoze-
serol a Szeged tortenete 3. kotete kapcsan
maga a szerzo is irt. A cimbeli kotetbol is
kideriil, hogy a kozigazgatasban az altala-
nos tortenelemnel nagyobb az allandosag,
igy Szeged varos igazgatastorteneti idoha-
tarai sem esnek egybe a politikai, ese-
menytorteneti periodusokkal. Ruszoly 36-
zsef legujabb Szeged-konyve azt is igazol-
ja, hogy a torvenyhatosagok torteneti fb'l-
tarasakor kiilOnbseget kell tenni az orszagos
koz- es kozigazgatasi jog, tovabba ezek
helyben ervenyesitett valtozata kozott.

A hivatasos tb'rteneszek szamara is ko-
vetendo a szerzo fegyelmezett es szakszeru
fogalomhasznalata, A kozigazgatassal ossze-
iilggo kategoriak a polgari korban mar tobb-
nyire kb'tottek, nyelvtani ertelmiikon tuli tar-
talmat hordoznak. A szerzo - tobbek kb'zbtt
- vilagossa teszi, hogy mi a killbnbseg a
szervezesi es szervezeti szabalyrendelet
kozott. Ilyen a torvenykezes kifejezes is,
amelynek helyes hasznalataert ebben a
konyveben is harcol. A rnii cimeben szere-
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peltetett torvenyhatosag kifejezes is pontos
tartalma szerint szerepel a tanulmanyban.
Ruszoly Jozseftol egyebkent a muveit
olvaso kollegak eddig is szamos ujraelesz-
tett es talaloan alkalmazott kifejezest kol-
csonoztek. (PI. a ,,kis alkotmany, kis forra-
dalom" az 1861. evi valtozasokra.)

A mu 1872-vel kezdodik. Ez volt a ma-
gyar kozigazgatas-tb'rtenet talan legfonto-
sabb idoszakanak kezdete, hiszen ettol
szamoljuk a hazai kozigazgatas jogilag
szabalyozott idoszakat. A konyv tartalmilag
a kb'zigazgatas-tortenet egynemii idoszakat,
a polgari kort fogja at, amelyben - a resz-
letek rendkivilli gazdagsaga mellett - a ha-
zai vegrehajto hatalomban es kormany-
zatban is altalanos tendenciak ervenyesiil-
tek. Az olvaso teljes kepet kap az orszagos-
hoz illeszkedo helyi szabalyozasrol, es
reszlegesen megismerheti a kozigazgatas
helyi gyakorlatat is.

Az elso resz (Szervezes es szervezet. A
Varos intezmenytortenetebol) Szeged intez-
menytbrtenetet a korabeli szervezesi sza-
balyrendeletek tiikreben vizsgalja. A statii-
tum ebben a korban mar legfontosabb helyi
jogforras, amit persze a korabeli hatalyos
torvenyekkel egyutt kell elemezni. A szerzo
a szervezeti szabalyrendeletek belso, intez-
menyi fejlodeset vizsgalja organumonkent.
A kbnnyebb attekinthetoseg kedveert elso-
sorban a nyomtatott statutum-valtozatokat
vette figyelembe. A statutumkiadasokra meg-
jelenesi evszamuk (1873, 1884, 1887, 1890,
1897 es 1904) emlitesevel hivatkozik.

A Mdolgozas tartalmilag iranyado lehet
minden olyan helytbrtenesz szamara, aki pol-
gari kori kozigazgatas-tortenetet kutat. Csak
az orszagos jogi szabalyozas ismereteben le-
het megerteni a hatterben zajlo municipalista-
centralista vitat, amelynek soran a helyha-
tosagok tagftani akartak a lokalis mozgas-
teret, mig az allam egyre szukebbre szabta.
A szerzo figyelemmel kiseri, es szaksze-
ruen ertekeli a kbzjogi hare legfontosabb
helyi esemenyeit.

A masodik resz (Onkormdnyzat es rend-
orseg. Adalekok a szegedi rendeszeti szer-



vezet dualizmus kori tortenetehez) az adott
korban legfontosabb szakigazgatasi agazat
tortenetet targyalja. A tanulmany nyomon
koveti, es szinte filologiai alapossaggal
elemzi az erre vonatkozo torvenyi szaba-
lyozast es a helyi szabalyrendeleti norma-
kat. Az attekintesbol kivaloan megismer-
heto a korabeli onkormanyzati rendorseg
szervezeti folepitese es mukodese.

A tanulmanykotet harmadik resze Sze-
ged varos 1943. evi szervezeti szabalyren-
deletevel foglalkozik. Az eddig ismeretlen
szabalyrendelet szoveget, megfogalmaza-
sanak koriilmenyeit es jogi hatteret vizsgalo
tanulmany utan a szerzo kozli a follelt teljes
szoveget is. Magam reszerol ezt a reszt te-
kintem igazi novumnak, hiszen a szegedi
statiitum volt az orszagban a szabalyozast
igenylo helyi viszonyok kodifikdciojdra
iranyulo elso kiserlet. A szovegben tukro-
zodik a kor allamfelfogasa, jogszemlelete,
kozigazgatasi kulturaja, altalanos precizi-
tasigenye. A szabalyzatbol kiderill, hogy
1886 ota rendklviil megszaporodtak a helyi
foladatok, es jelentos mertekuve valt a lo-
kalis hataskor. A szabalyzat korabeli meg-
alkotoi termeszetesen gyakorlati szem-
pontbol indultak ki: szerettek volna egyer

telmuve tenni mozgasteriiket, es - a vitak
elkeriilesere - pontosan rogziteni mukode-
siik rendjet. Az osszeallitast olvasva ki-
derill, hogy a rendezett kozigazgatas, a
garanciflis jogok szavatolasa, - a ma oly
gyakran emlegetett jogallamisag - csak a
kozigazgatasi testilletek es szervek precfz
es reszletezo szabalyozasaval erheto el. A
korrekt szabalyozas egyertelmuve, szamon
kerhetove teszi a feladatokat, korulhatarolja
a hivatalos szervek mozgasteret, es vedi a
tisztviseloket a politikai kiszolgaltatottsag-
tol. Ebben a tekintetben az 1943-i statii-
tumnak napjainkig szolo iizenete van.

Allaspontom szerint Ruszoly Jozsef
munkajaval Szeged tudomanyos irodalma
olyan osszefoglalassal gazdagodott, amely-
ben a helyi kozigazgatas-tortenet kutatasa-
nak tudomanyos ismervei es modszertani
szempontjai peldaado modon ervenyesill-
nek. Szolni kell arrol is, hogy a konyv
szerkesztese kivalo, a munka konyveszeti
szempontbol is megfelel - a napjainkban
gyakran figyelmen kiviil hagyott - szakmai
kb'vetelmenyeknek. (Tanulmdnyok Csong-
rdd megye tortenetebol XXXV. Szerk. Bla-
zovich Ldszlo. Szeged, 2004. 336. I.)

STIPTA ISTVAN
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