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I.

Kandidátusi értekezésem tárgyául a legsajátosabb és

legrégebbinek mondott közjogi intézményünket, a vármegyét

választottam. A téma a szakirodalomban többoldalúan feldol-

gozott: számos monográfia.feltűnően sok résztanulmány,szoro-

san vett szaktudományi munka és politikai indíttatású fel-

dolgozás segíti, egyben teszi nehézzé az eligazodást ben-

ne. A vármegyékről szóló korábbi irodalom egy részében a

végletesen különböző államelméleti felfogások, az adott

időszak nyíltan ki nem mondható ítéleteinek visszavetitései ,

a közjogi fogalmak következetlen használata, a külföldi ro-

konintézmények eltérő ismerete és értékelése zavarja a

késői kor kutatóját. A higgadt, elfogulatlan művek értékét

viszont az csökkenti, hogy szerzőik közül csupán kevésnek

volt lehetősége vagy kedve a tengernyi levéltári anyag, az

elsődleges források felkutatására, elemzésére. A legtöbb

vármegye-monográfus és önkormányzattörténész egyébként is

olyan tágra szabta vizsgálódásának időhatárait, hogy a

"részkérdések" alapos feltárására nem is lehetett esélye.

Egykori közigazgatásunk helyi szerveinek történetéről

azért is nehéz elvi igényű áttekintést írni, mert hiányoznak

az alapos előtanulmányok és az általánosítást lehetővé

tevő helytörténeti munkák. Disszertációmban arra törekedtem,

hogy a magyar vármegyerendszer fontos időszakának - zömmel

elsődleges forrásokon alapuló - feldolgozásához a kellő el-

méleti készséggel rendelkező, szintetizáló hajlamú közigaz-

gatás-történészeknek használható anyagot szállítsak. A me-

gyék átalakítására vonatkozó korabeli elképzeléseket és tör-

vényeket elemeztem, a szoros értelemben vett közigazga-



tástudományi álláspontokat csak részben érintettem.

Kutatásaira időhatárainak kitűzésénél érdemi szempontokat

igyekeztem érvényesíteni. Az első municipalista-centralis-

ta vita eredményei, főbb gondolatai 1844-ben formálódtak

országgyűlési javaslatokká, ettől kezdve szaporodtak a me-

gyetárgyú politikai dokumentumok, pártprogramok is. A záróév

1877, amikorra Tisza Kálmán megteremtette a dualizmus első

tíz évére jellemző, kései liberális szellemben fogant, eny-

hén centralizált vármegyét. Az alfejezetek a hazai kb'ztörté-

neti kronológiát követik,taglalva a reformkor, az 1848-i, az

1060-61-i alkotmányos időszak, a provizóriumi kor és a kie-

gyezés utáni periódus reformjavaslatait.

A dolgozat a rendi időszak megyerendszerének átalakításá-

ra irányuló elképzeléseket fogja át. Az önkormányzat és

centralizáció első hazai küzdelmét a kor meghatározó politi-

kusainak elképzelései, a hivatalos tervezetek, az országgyű-

lés előtti javaslatok és a törvények elemzésével igyekeztem

bemutatni. Bő teret szenteltem a korszakváltó

három évtized legfontosabb helyhatósági tárgyú törvényeinek.

A két vármegye-törvény (1848:XVI, 1870:XLII . te.) meghozata-

lának előzményeit, parlamenti vitáját alaposabban tárgyal-

tam, mindkét esetben kitérve a végrehajtás legfontosabb moz-

zanataira. Disszertációmban a közigazgatás gyakorlatának

ismertetése csak olyan mértékben kaphatott helyet, amennyi-

ben kiváltó oka, vagy magyarázata volt valamely megyeátala-

kító elképzelésnek. Különösen az 1848:XVI. te. végrehajtása

során felvetődött elvi kérdések voltak hatással a következő

időszak reformgondolataira.



II.

A feldolgozás során a műfajnak megfelelő közigazgatástör-

téneti módszert alkalmaztam. A tárgy jellegére Is

kronológiai meghatározottságára tekintettel az elképzelése-

ket történetiségükben, kialakulásuk rendje szerint vizsgál-

tam. Ezzel párhuzamosan tudatosan törekedtem a dogmatikai

elv érvényesítésére. A dolgozat belső tagolásakor elsősorban

a vármegyeszervezet belső és külső kapcsolataira, az ál-

lamszervezeten belül elfoglalt helyére, a törvényhozáshoz, a

kormányhoz, és alárendelt szervekhez való viszonyára vol-

tam tekintettel.

A kiválasztott tárgyat eredeti "közegében" a köztörté-

neti háttér bemutatásával igyekeztem felvázolni. Nem tér-

hettem el azonban eredeti célkitűzésemtől, a vármegyékre vo-

natkozó javaslatok áttekintésétől. Ezért gyakran előfor-

dult, hogy általános történetünk fontos dokumentumait ezen

"részletkérdés", tehát nem megalkotójának eredeti szándéka

szerint kellett elemeznem. Ez a megközelítési mód azzal a

veszéllyel járt, hogy egy egységes koncepciójú, átfogó re-

formterv megyei nézőpontú vizsgálata során nem mindig si-

került az egész elképzelést, annak lényegi elemeit láttatni.

Munkám során sok gondot okozott, hogy a modern köztörténeti

feldolgozások többsége a közigazgatási kategóriákat eltérő-

en, szakmai értelmüktől idegen módon alkalmazza. A szakiro-

dalom kritikai elemzése javarészt a fogalomhasználat

korrekciójából, továbbá a hivatkozott eredeti források szó-

használatának felderítéséből állt.

Értekezésemnek egyetlen (I.) olyan fejezete van, amely-

nek összeállításakor döntően másodlagos forrásokra támasz-
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kodtam. A többi főrész megírásához primer forrásokat hasz-

náltam fel. Ezek között döntően archivált anyagok szerepel-

nek, országos és helyi gyűjtőkörből egyaránt. Hasznosítottam

az Országos Levéltár 1847-es Regnicoláris iratait, az 1848-

as, 1865-77-es Belügyminisztérium elnöki és közigazgatási

anyagát, a borsodi, hajdúsági, Pest megyei levéltárak fond-

jait. A diétái, parlamenti naplók, jegyzőkönyvek, irományok

szintén hasznos forrásai voltak a törvények előkészítését,

megalkotása körüli vitákat tárgyaló fejezeteknek. A korabeli

sajtó- és röpiratirodalmat 1860 és 1865 között a teljesség

igényével tekintettem át.

A munka belső tagolásánál is igyekeztem érdemi szempontokat

érvényesíteni. Rövid bevezetésben szóltam a rendi korszak

vármegyéjének hatásköréről, törvényhozási, közigazgatási,

bíráskodási feladatairól. Csupán érintettem az első munici-

palista-centralista vitát, hiszen ennek bő irodalma van már.

Az első fejezet az értekezés összterjedelmének csupán 10£-a,

ez is érzékelteti az itt leírtak előtörténeti jellegét.

Az volt a szándékom (erre egyébként értekezésem megírásakor

mindvégig törekedtem), hogy a jól ismert mozzanatokat kerül-

jem, illetve ezeknek csak a vitatott kérdéseiben foglaljak

állást. A második fejezetben vizsgáltam meg legalaposabban

a korabeli megyei gyakorlatot, amelyhez eddig mellőzött le-

véltári anyagot használtam fel. Borsod megye 1848-as áta-

lakításáról szóló tíz oldal (meglehet vitatható) módszerta-

ni kísérlet az országos törekvések helyi lecsapódásainak

nyomon követésére.

Az 1860-65 közötti időszak publicisztikai vitáit együtt

szerettem volna láttatni az azokat kiváltó köztörténeti ese-

ményekkel. Ehhez jól használhattam a helytörténeti kutatások

eredményeit. Az alfejezetek kialakításánál az általános

történeti időhatárokat követtem, elkülönítve az 1860-61-es



alkotmányos időszakot az 1865-ig tartó átmeneti, szelí-

dített abszolutizmustól. A IV. fejezet viszonylag bő terje-

delmével is utalni szeretnék az 1870:XLII. te. megalapozó

jellegére. Ennek összeállítása során arra törekedtem, hogy a

megyék önértékelését, a pártok állásfoglalásait, vezető sze-

mélyiségek véleményét adekvát források felhasználásával mu-

tassam be. A törvénynek az európai rokonintézményekkel tör-

ténő összevetése során jól hasznosítottam Ereky István ta-

nulmányait. A levéltári forrásokon alapuló zárófejezet a du-

alizmus liberális szakaszát és a helyi önkormányzati korabe-

li állapotát tekinti át. Az anyaggyűjtés hagyományos kisipa-

ri módon, cédulázással történt. Az utóbbi két évben jelentő-

sen megkönnyítette munkámat, hogy az MTA-5oros alapítvány

jóvoltából a levéltári anyagok egy részének másolására lehe-

tőségem nyílt.

III.

Az értekezés lényegesebb megállapításait, eredményeit,

fejezetei sorrendjében az alábbiak szerint foglalom össze:

1. A Vármegyei reform a törvényhozás előtt 1844-1848 cí-

mű első rész nóvuma elsősorban a tárgy kiválasztá-

sa. A vizsgált négy év eseményeit megyetörténeti néző-

pontból - tudomásom szerint - a szakirodalom eddig még

nem tárgyalta. Megkíséreltem valamennyi jelentős politi-

kai dokumentum, országgyűlési javaslat és egyéni állás-

foglalás helyhatósági rendezésre irányuló elképzelései-

nek összegzését, későbbi sorsának nyomon követését. Az
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utolsó rendi országgyűlés eseményeit, hátramaradt irata-

it, felszólalásait végigkutatva kigyűjtöttem a megyékre

vonatkozó álláspontokat.

Önálló alfejezetet szenteltem Kossuth Lajos reformterve-

zetének. Ezt a meghatározó jelentőségű dokumentumot a

szakirodalom alig vette eddig tudomásul, csupán az utób-

bi időben alakult ki vita r<5la. KözigazgatástSrtáneti

elemzésével Kossuth polgári jellegű municipalizmusára

nyerhetünk igazoló érveket. A bevezető rász harmadik

egysége az 1848.-XVI. te .létre jöttét nyomon követő alfe-

jezet. A törvényjavaslat alsó és felsőtáblai vitáját

tudtommal még senki sem dolgozta fel.

A második fejezet Az első polgári kori vármegyetörvény

címmel, a törvény szövegének elemzését, rendszertani ér-

telmezését, végrehajtásának folyamatát tartalmazza. A

"megyei hatóság ideiglenes gyakorlatáról" szőlő

1840:XVI.tc. jellegéről a közelmúltban lefolytatott vi-

tához kapcsolódva a szabályozás előremutató elemeinek

jelentőségét hangsúlyoztam,azokra a részletekre is fi-

gyelemmel, amelyek a korszakot tárgyaló legújabb publi-

kációkban nem kaptak kellő hangsúlyt. Igyekeztem ki-

mutatni a szabályozás ellentmondásosságából eredő hátrá-

nyokat. Áttekintettem a vármegyék törvényszabta fela-

datait, amelyek önmagukban iá igazolják: a helyi szer-

veknek a törvényes forradalom és a polgári átalakulás

első hónapjaiban kulcsfontosságú szerepük volt.

A békés reformfolyamat első négy hónapjának megyetörté-

neti eseményeiről írt öt alfejezet eddig mellőzött for-

rások ( elsősorban Dm. Elnöki iratok ) felhasználásával

készült. Megvizsgáltam, hogy a nagy változás első idő-

szakában milyen szempontok szerint válogatták ki a főis-

pánokat és milyen szerepük volt a helyi események
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irányításában. A népképviseleti alapra helyezett várme-

gyék legfontosabb testületi szervének, a megyei bizott-

mányoknak az összetételéről, választási módjáról el-

fekvő értékes anyagokat felhasználva igyekeztem országos

képet adni a helyi igazgatás társadalmi hátteréről.

Összesítve a főispáni jelentések megállapításait, írtam

az 1848-ban részben kicserélt tisztviselői karról, a

sorsfordító idők hivatalszervezetre gyakorolt hatásáról.

Helyi leváltári források alapján figyelemmel kísértem

Borsod vármegye átszervezésének eseményeit, felvil-

lantva az áprilisi törvények végrehajtásának nehézsé-

geit. A második fejezetet lezárő és összegző rész át-

tekinti a megyék korábbi törvényhozási jogaiban bekö-

vetkezett változásokat, az erre vonatkozó kortársi néze-

teket. Foglakozik az igazgatási autonómia kérdéseivel és

a helyi bíráskodási jog terjedelmével.

A harmadik fő tartalmi egység az 1860 és 1865 közötti

periódus vármegyeátalakítási terveit fogja át. Az érte-

kezés legterjedelmesebb részét a köztörténeti időhatá-

rokat követve két alfejezetre osztottam. Az első

részben 1860-1861 alkotmányos időszakának publicisztikai

forrásait feldolgozva csoportosítottam a megyék szerepé-

re vonatkozó elképzeléseket és a közjogi vitát kiváltó

eseményeket. Igyekeztem a lehető legrészletesebben fel-

dolgozni az ekkor zajlott második municipalista-centra-

lista vitát. Kerestem a megnyilatkozások mögötti esetle-

ges politikai motívumokat és törekedtem arra , hogy a

"munioipalista" érvelésben elválasszam a feudális remi-

niszcenciákat a progresszív polgári önkormányzati törek-

vésektől és különbséget tegyek az alkotmányos és abszo-

lutisztikus centralizációt valló nézetek között.

A legfontosabb forrásom az országos orgánumok, röpiratok



és publicisztikai anyagok mellett Kossuth Lajos kütahiai

alkotmánytervének egyik - éppen ebben az időszakban le-

fordított ás közreadott - szövegváltozata volt. Ennek

megyei átalakításra vonatkozó kitételei j6l tükrözik

szerzőjének korábbi elképzeléséhez való ragaszkodását

és dokumentálják demokratikus önkormányzati koncepció-

ját. A megyei alkotmányos mozgalmak eseményeit a hsly-

történeti feldolgozások és a .sajtóanyag alapján vázoltam

fal.

A provizórium idején a közigazgatás jövőjéről -aminthogy

egyetlen politikai kérdésről - sem folyt az előző kor-

szakhoz mért intenzitású, nyílt eszmecsere. Mivel az

ország önállóságát követelő nézetek a lapokban nem

jelenhettek meg, a szerkesztők gyakran választottak

olyan tárgyakat, amelyek a "nagy nemzeti" kérdéstől

látszólag függetlenek, az arról történő burkolt ál-

lásfoglalásra mégis alkalmasak voltak. Az egyik ilyen

vitaterület éppen a megyerendszerünk múltja és reformja

volt.

A "rejtett" sajtóvita során újra jelentkezett a

konzervatív megyevádő irányzat, amely a "hibás és tör-

vényellenes márciusi eljárás" lejáratására törekedett.

Az "1840-as párt" bátor liberálisai - bár a jövendő re-

form részletkérdéseiben eltérő állásponton voltak - most

is harcosan védték a márciusi törvényeket. Közöttük ez-

úttal is Eötvös József rendelkezett leghatározottabb

elképzeléssel. Reformkori nézetei fenntartásával, de

némi hangsúlyváltással érvelt az önkormányzatvádő cent-

ralizmus mellett. Értekezésem egyik alfejezetét a fe-

lelős kormány és a várraegye közötti kiegyezés igényét

elvi éllel először felvető eötvösi koncepció képezi.

Ezekben az években formálódott egy másik-gyakorlati ha-



tást tekintve fontosabb -reformelképzelés : Tisza Kál-

mán megyementő álláspontja. A szabadelvű politikus a ré-

gi vár megye valamennyi alapjogosítványát megtarthatónak

vélte, de a modern államkormányzati elveknek megfelelő

megszorításokat 5 is elkerülhetetlennek tartotta. Tisza

Kálmán provizóriumkor! nézeteit később sem tagadta meg

teljesen. Az ellenzék egyik vezéreként a megyei jogok

kiterjesztéséért, kormányfőként, a hatalom birtokában

azok szűkítéséárt harcolt. Az utóbbi törekvése érthetően

sikeresebb volt. A IV. fejezet taglalja az 1870:Xl_II.

te. létrejöttének előzményeit és végrehajtásának fonto-

sabb mozzanata it. Elsőként a megye és a kormány között

1867 novemberében kirobbant "közjogi háború", az ellen-

szegülő Heves és Pest megyék megrendszabályozása miatti

tiltakozó feliratokat elemeztem. Ezekben a megyei ál-

lásfoglalásokban fellelhető a helyi szervek önértékelé-

se és jól tükröződnek a jövendő és elkerülhetetlen re-

formról vallott elképzeléseik. A megyék többsége állást

foglalt a törvényhatóságok és a felelős kormány közötti

viszonyról, a vármegyék leendő hatásköréről, mű-

ködési rendjéről.

A disszertáció következő alfejezetében kísérletet tet-

tem a második raegyetörvány előkészítésének, az Andrássy-

kormány helyi reformelképzeléseinek áttekintésére. A

törvényjavaslat parlamenti vitáját figyelemmel kísérve

képet alkothatunk a korabeli átalakítási koncepciók

sokszínűségéről, az ellenzéki pártcsoportok megyeképá-

ről. A törvényhozási vita felszínre hozta a deákpárti

reformterv hiányosságait. Heves szópárbaj folyt a viri-

lizmus létjogosultságáról, a javaslat nemzetiségellenes

tendenciájáról, a célzott kormányi túlhatalomról. Az

1870:XLII. te. létrejöttének vizsgálata során korábbi
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feldolgozásokra nem támaszkodhattam.

A köztörvényhatóságok 1870-71. évi megalakulását le-

váltári források segítségével . követtem nyomon. Főként

innen vett anyagok alapján kutattam az önkormányzatok

működéséhez szükséges pénzfedezet hiányának okait,

a megyék erről kialakított álláspontját. Megvizsgáltam a

főispáni jogkör térjedelmét,a velük szemben támasztott

kormányzati elvárásokat. Az -eddig feltáratlan - archi-

vált anyag jól láttatja: a kormányhű Magyarország megte-

remtésében a főispánoknak fontos szerepük volt. A helyi

tisztviselők jelentéseiből a szorosan vett Magyarország

vármegyéinek felét érintő táblázatot készítettem, amely-

ből egyértelműen kitűnik a választott és virilis tör-

vényhatósági bizottsági tagok pártállása.

Értekezésemnek "A koradualizmus vármegyéje" című záró-

fejezetében először a hatékony helyi igazgatást lehetet-

lenítő területi beosztást tekintettem át. Részletesen

elemeztem Szapáry Gyula radikális területrendezési el-

képzeléseit és az európai színvonalú elgondolással szem-

beni elemi erejű megyei ellenállás. Igyekeztem bizo-

nyítani, hogy a második Szapáry terv nemzetisági szem-

pontokat is tekintetbe vett.

A törvényhatósági területrendezést megvalósító 1876:

XXXIII. te. létrejöttét és végrehajtását taglaló rész-

ben egy sajátosan Tisza Kálmán-i törvény genezisét kö-

vethetjük nyomon. Végezetül - mintegy összegzésképpen -

a központi közigazgatás kiépítésének folyamatát, gyorsí-

tó a vármegyék fokozatos "államosítását" megteremtő

törvényekről szóltam. Az 1875/78-as országgyűlés az ál-

lami adminisztráció kiépítésének jegyében telt el: 16

közigazgatási tárgyú javaslatot targyaltak, ezek döntő

többsége központosító célzatú, a megyei hatáskört el-
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vonó, vagy korlátozó elképzelés volt.

A megyék szervezetére és működésére, egyáltalán jövő-

jére vonatkozó szabályok között az 1876:VI. te. volt a

legfontosabb, amely a kormány helyi szervei és az auto-

nóm igazgatás közötti koordináció megteremtésére tett

kísérletet. Az ekkor létrehozott közigazgatási bizottság

feladata a vármegyék átalakításáról szóló mindenkori el-

képzelések, tervek és javaslatok egyik központi kérdése:

a felelős minisztérium Is az önkormányzatok közötti vi-

szony békés rendezése volt. A megyéket háttérbe szorító

centralizációs tendencia legnyilvánvalóbb módon ebben a

törvényben jutott kifejezésre.

IV.

Az értekezés témaköréből készült publikációim

1. A törvényhatóságok egységesítésére irányuló reformmunká-

latok 1873-74.

Acta luvanum (Sectio luridica ét Politica, Series

Nova. Töm.I.}

Szeged 1976. 111-150.old.

2. Einige Fragen dar Umorganisierung des Hajdú-Bezirkes zu

einem Komitat (1848-1876.). ín.: Entwicklung dér stad-

tischen und regionalen Verwaltung in den letzten 100

Jahren in Hittel- und Osteuropa. Bp. 1979. III. kötet

291-319. old.

3. Megyei elképzelések a törvényhatóságok rendezéséről
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1867-1868. Jogtörténeti tanulmányok V. kötet (Szerk.:

Csizmadia Andor) Bp. 1984 /1985/ 305-318. old.

4. Vármegyei reformkoncepciák az 1870:XLII.te. képviselőhá-

zi vitájában. Állam- ás Igazgatás XXXV.évf. 1905. 10.sz.

910-917. old..

5. Vármegyék a politikai publicisztikában (1860-1861).

Publ. Jur. ét Pol. Miskolc Tora I. Fasc. 10. 1985.

233-279. old.

6. Provizőriumkori reformtervek ás viták a vármegyék átala-

kításáról. Jogtörténeti tanulmányok VI. kötet. (Szsrk.:

Benedek Ferenc ás Szita Oános) Dp. 1936. 353-366. old.

7. Beitrage zűr Regslungsgeschichte des Verwaltungstraft-

rechts im Dualismus. ín.: A közigazgatási büntetőbírás-

kodás fejlődése az utolsó 100 évben. Tanulmánykötet.

Szerk.: Csalőtzky György. Bp. 1986. 186-195. old.

8. A porosz városi önkormányzat a XIX. században

(Az 1808-as Stein-fále városi rendelet)

Jogtörténeti előadások I. kötet.Bp. 1988. Szerk.: Mezey

Barna. 73-84.old.

9. Szenére Bertalan ás a vármegyék 1843-ban.

Megjelenés alatt a Száméra Bertalan és kora c. tanul-

mánykötetben

10. Borsod vármegye 1848 tavaszán

Borsodi Szemle XXXIV. évf. 2. szám 45-55. old.

11. Eötvös József önkormányzatvádö centralizmusa.

Napjaink XXVIII/1983. 9. szám 3-7. old.

12. Rendelet a porosz királyság összes városa részére

(1808).

Bevezetés az egyetemes állam- és jogtörténet forrásaiba,

Szerk.: Dr. Horváth Pál. Bp. 121-144. old.

OTT.90-779. NME


