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STIPTA IsrvAN

Kossuth Lajos onkormanyzat-koncepcioja

/
Reformkori allaspont: az alkotmanyvedo municipalizmus

Az abszolutizmus ellen vedekezo es a jovendo allam korvonalait tervezo
hazai progresszio sokaig egyseges volt a rendi onkormanyzat ertelmeze-
seben es jovojenek megiteleseben. Az onkormanyzat meg evidens mo-
don egyet jelentett a varmegyei autonomiaval, a rendi municipalizmus
legfontosabb intezmenyevel. Az orszaggyules osszehivasa az uralkodotol
fuggott, targyalasi rendjenek szabalyozasaval ki lehetett zarni a halado
reformokat. A sajto szigoru ellenorzes alatt allt, onvedelemre alkalmas
tarsadalmi szervezetek meg nem alakultak ki. Az abszolutizmus elleni
onvedelem legfontosabb alkotmanyjogi eszkozenek ezert minden mer-
tekado reformkori politikus a varmegyet tartotta. Ha szabadsagunkat
szeretjiik — irta Deak Ferenc 1833-ban — ,,iparkodnunk kell a megyek belso
erejenek es fontossdgdnak novelesen, mert eddig is, nem a FoRendek, nem a^A.nya-
s^entegyhd^fo papjai, mm a kirdlyi vdrosok, hanem a megyek voltak polgdri s%a-
badsdgunk leghivebb orei." Wesselenyi Miklos melletti hires beszede szerint
,,a megyei municipium olyan kincs, melyhe^ hasonloval Europa legs^abadabb nem^e-
tei sem dicsekedhetnek [...], ahol [...] maga a torvenyho^as is a mm^et torvenyesen
egybegyiilo tagjainak s^abad tandcsko^dsa aid tarto^ik. E%en munidpiumok
dllanak ort dbnthetetlen mordlis erovel alkotmdnyunkert, innen forrdso^nak a nem^et

jussai, s torvenyho^asi hatosdgunk is innen ered, e%en alapul. "^
A beszed Kossuth Lajos reven valt orszagosan ismertte, 6 nepszeru-

sitette az Orszaggyulesi Tudositasok lapjain. Megyei politikuskent maga
is meggyozodessel vallotta, hogy a varmegyei onkormanyzat tenyleges
politikai onvedo erovel rendelkezik, es modernizalhato. Nemzetiink tor-
tenelmehez szorosan kotodo sajatos intezmeny, amely nem helyettesit-
heto sem a felelos kormannyal, sem egyeb mas idegen organizacioval.

1 DEAK Ferenc, Valogatott politikai irasok es bes^edek. I. 1825-1849. Valogatta, sajto aid
rendezte es a jegyzeteket irta: MOLNAR Andras. Budapest, 2001, 107.; TAKACS Peter,
Deak es Kiilcsej liberalisynusa, in: DKGRE Alajos (sxcrk.), Tanulmanyok Deak l;erencrol.
Zalaegerszeg, 1976, 192.; TAKACS Imre, Deak Ferenc es a magyar kosyog, in: uo., 102.
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Ebben az ertelemben hirdette, hogy a ,,megyei institutio nem^etunknek semmi
europai inte^menyert, semmi s^pbatudos papiros-gondolatdert cserebe nem adhato
drdga kincse. '2

Kossuth azonban vilagosan latta, hogy a korabeli megyeket a tarsa-
dalrni fejlodes kovetelmenyei szerint at kell alakitani. Municipalizmusa
kezdettol fogva kiilonbozott a konzervativok megyemento allaspontjatol:
6 megyei segitseggel, a kormannyal szemben is reformalni kivant, mig a
rendiseg vedelmezoi a hagyomanytisztelet leple alatt a kivaltsagos rend-
szert akartak konzervalni.3 Nem allt tavol tole az onkormanyzatok kriti-
kaja sem. Egyreszt nyilvanosan ostorozta a megyek mukodesbeli hia-
nyossagait, masreszt egyertelmuve tette, hogy a rendi erdekeket megjele-
nito municipalizmussal nem ert egyet. Szerinte a megyeket ,,a magyar
formdkra s^abott nepkepviselettel" kell felruhazni. A magyar tortenelembol
fakado, valodi nepkepviselet Kossuth felfogasa szerint a legtisztabb de-
mok±acia, amelynek tartalma ,,a s^abadsdg s alkotmdnyos jog minden magyar-
nak; nem^eti jollet, mely a s^abadsdg gyokererol bajt; ko^os teherviseles kulonbseg
nelkiil, a% alkotmdnyos s^abadsdg ko^os elve^ete, s a nepkepviselet. '* A megvalo-
sitando demokracia legfontosabb biztositekanak a megyei
municipalizmust tartotta.

A Pesti Hirlapbeli cikkei alapjan megallapithatjuk, hogy a megyei
rendszer hianyossagaival is tisztaban volt.5 A lap 1841. evi 74. szamaban

2 Kossuth La/os Oss^es Munkai VI. kot. (Sajto aid rendezte: BARTA Istvan) Budapest, 1966
(a tovabbiakban: KLOM 6), 678.; Kossuth cs kore municipalixmusara: CSIZMADIA An-
dor, A magyar ko%iga%gatas fejlodese a XVIII. s^a^adtol a tanacsrends^er Utrejotteig, Budapest,
1976, 37-43.; SPIRA Gyorgy, Jottanyit se a negyvennyolcbol, Budapest, 1989, 19.; TROCSANYl
Zsolt, WesselenyiMiklos, Budapest, 1965, 134-135.; ,,Zdborskj kb'nyve", Vilag 1841. sxept. 4.
284.; ,,Torve'nyho%as es megyei hatosdg vis^pnya", Vilag 1841. szcpt. 8. 287.; ZAYZON Sandor, A.
centralistdk es a megyerends^er reformja, Budapest, 1917, 6-7., 14-15., 24.
3 MARCZALI Henrik, Magyarors%ag tortemte III. Kdroljtol a Becsi Congressusig (1711-1815),
Budapest, 1898, VIII. kotct, 638-650.
4 Kossuth Ilelfy Ignacxnak, in: Kossuth Lajos Iratai (Sajto ala rendezte KOSSL'TI-I Fe-
renc), X. kotet, Budapest, 1891, 361.
5 A refomkori varmegyekkel, helyhatosagi es onkormanyzati rendszerrel osszefuggo
legfontosabb hirlapi cikkei: Nem^eti ves^elj. Pesti Hirlap (a tovabbiakban: PH) 1841. 17. sz.
II. 27.; Tis%vdlas$as. PH 1841. 61. sz. VII. 31.; Polgdrereny. PH 1841. 74. sz. VIII. 20.; Regi
bajujkoijele. PH. 1842.105. sz. \.\.; Megyei hatosdgkor. PH 106. sz. I. 6.; Megyei s^erke-^et. PH.
107. sz. \3.;Apillanatkenytelensege. PH 1843. 240. sz. IV. 2Q.;A kerdesek legkenyesebbike I-II.
PH 266-267. sz. VII. 20, 23.; Adalek a teendok tobbi res^eihe^. PH 208. sz. VII. 27.; A me-
?vek. 298. sz. X I . 9.
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Polgdrereny cimmel a torvenyek tiszteletenek fontossagarol irt. Nem tar-
totta helyesnek, hogy a megyek, akar ,,socidlis nagy iga^sdgok meleg eryeteben "
is megszegjek az elfogadott torvenyt. Ha erre sor keriilne, a ,,s%abad al-
kotmdnyos elet" tekintelye csokkenne. Szechenyi Istvan egy alkalommal
meg is rotta Kossuthot, serelmezve, hogy hazank iidvos intezmenyet, a
varmep-yet tulzottan biralta, ,,depopulari%dlia". A kesobbi centralistak ve-o/ ' r r \> y

zeralakja, Eotvos Jozsef vedte meg Kossuthot. A Kelet Nepe es a Pesti
HMap (Pest, 1841.) cimu ropirataban irta: ,,minden polgdr legs^entebb koteles-
sege annak bi^tositdsa, hogy a munitipdlis rends^er mennel bi^tosabb alapra
dllittassek." Kossuth eljarasa azert iidvos, mert meresz, javito szandeku
biralatot mondott arrol az intezmenyrol, amelytol a ,jdvo kifejlodese fugg."
Eotvos ekkor meg a leghatarozottabban elutasitotta a centralizaciot, mert
az a ,,municipatitdsainkfu^etlenseget ves^elye^tetne. '6

Kossuth a Pesti Hirlap 1842. evi 106. szamaban Megyei hatosdgkor ci-
mu cikkeben a megyei municipalis szerkezet nemzetfenntarto jelentose-
get hangsulyozta. Politikai szerepiikon tul dicserte a megyek fogekonysa-
gat, amellyel asszimilaltak az ,,europaiaspolgdrosodds"intezmeny^eit, peldaul
az eskiidtszekeket. A megyeket ,,ujabban tamadok" a statutumalkotasi
jogot kerdojeleztek meg, mint ami a kozponti torvenyhozasi autonomiat
es a kormany alkotmanyos hatalmat kerdojelezi meg, es szeparaciot idez
elo, helyi tulhatalmat teremt. A vad a reformparti korokben meriilt fel,
mert szerintiik a helyi torvenyhozas reven a megyek a ,,javitasi" folya-
matot akadalyozzak. Kossuth Megyei s^erke^et cimmel valaszolt a biralatra.
Ebben a cikkeben tett kiserletet a magyar varmegyek onkormanyzati
jellegzetessegeinek es alkotmanyjogi sajatossagainak osszefoglalasara.7

Mindenek elott ramutatott, hogy az europai statusteoriak nezopontjabol
ez az intezmeny egyediilallo, ezert az idegenek ezt nehezen ertik meg.
Mashol az allamszervezes alapelve az allamhatalmi agak szetvalasztasa es
a miniszteri felelosseg. ,^A magyar alkotmdny ellenben ismeri ugyan afeleloseget s
a% ors^aggyules serelemorvoslo hatalmdt, de afoke^esseget elo\o modokban taldltafol;
s e% mil de nobis sine nobis« elvnek a vegrehajto hatalom kbreben is fenntartdsa, melj

6 EOTVOS Joxscf, Reform es ba^aftsag (Fcnyo Istvan bevexeto tanulmanyaval), Budapest,
1978, I. kotet 328.; FliNYO Istvan, A centralistak. Eg)> liberdlis csoport a reformkori Magyaror-
s^agon, Budapest, 1997, 219-221.; STIPTA Istvan, Eotvos Jo^sef iinkomanj^atvedo centrali^musa,
Napjaink, XX\7II (1988), 9. sxam. 3-7.
7 Pesti Hirlap 1842. evi 107. sz.
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ige megyei s^erke^etunkben megtestesitve el. " Utalt arra, hogy a varmegyek — az
alkotmanyos szokasjog szerint — a torvenyek vegrehajtasanak legfonto-
sabb szervei, de a torvenyesseg orei is, hiszen a ,,torvennyel ellenke^p, vagy a
vegrehajto hatalom koren tul fekunni velt rendeletek irdnt felirdsi joggal birvdn, a
megyei gyulesek torvenyes hatosdguk kebeleben ket kiilon attributumot egyesftenek; ti.
ok a vegrehajto hatalom torvenyes organumai, de ok egys^ersmind a torvenyek orei
is."

Kossuth a megyeket olyan onallo municipiumoknak tekintette,
amelyek a torvenyhozo hatalom reszei, a vegrehajto hatalom organumai,
a torvenyek orei, kozigazgatasi torvenyhatosagok, tehat az igazsagszol-
galtatast is gyakoroljak. Ezen nil a politikai eletben is aktivan reszt vesz-
nek.8 Ebbol a szeles hatalmi jogkorbol kovetkezik, hogy a
statunamalkotas jogaval is rendelkezniiik kell. Ebben az esetben csak az
lehet a korlat, hogy a statutum nem ellenkezhet a torvennyel. A megyek
nem is elhetnek vissza e jogukkal, hiszen az uralkodo feliigyeleti jogaval
elve elharithatja ezt. Kossuth szerint a megyek raadasul olyan iigyekben
alkotnak helyi rendeleteket, amelyekrol azok sokszinusege miatt torvenyt
hozni csaknem leheteden. Az adokivetes kulcsanak ,,kimondhatlan kiilon-
bo^ese, a tis^tvdlas^tdsnak evs^akrol evs^akra modositott s^abdlyai, a megyei tis^t-
viselok eljdrdsdt s^abdlyo^p utasitds, a megyei tbrvenys^ekek alakjdnak roppant
kulonbo^ese" miatt a helyi torvenyhozast a megyek szamara biztositani kell.

Nem vitathato, hogy a reformkor alkotmanyjogilag rendkiviil bo-
nyolult viszonyai kozott Kossuth Lajos igyekezett megoldast talalni a
megyei elet gyakorlati ellentmondasainak, mukodesbeli hianyossagainak
feloldasara. Nem elmeletileg kozelitett a kerdeshez; az alkotmanyos re-
formok gyakorlati jelentoseget es elkeriilhetetlenseget hangsulyozta. Az
altalanosnak mondhato felfogassal egyezoen ragaszkodott a hagyoma-
nyokhoz, a jovendo parlamentarizmust es az aktualis municipalizmust
osszeegyeztethetonek tartotta. A centralistakkal ellentetben nem kezelte
tudomanyos kerdeskent az alkotmanyos atalakulast, es vilagossa tette:

8 Az 1827-ki orszagos valasztmany szerint: ,,a megyek hatosdgaho^ tarto^tk minda^, mi a%
ors^agot dltaldban, vagy a megye ko^dllomdnyat, vagjpedig maganosokjogait illeti, a mennyiben torvenj
szerint jogutra (ad viam juris) nem tartosyiek, gyiilesekben tandcsko^as s hatdro^at aid venni
(pertractare)."\ro.: Kossuth La/os hirlapi c^tkkei (Sajto ala rendezte KOSSUTH Ferenc), Buda-
pest, 1906,1841-1842.1. kotet, 239.
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nem tartja elegendonek a parlamentarizmus garanciait a (mindenkori)
kormany tulhatalmi torekveseinek visszaszoritasara.

2
Kossuth Lajos onkormanyzati reformterve 1848-ban

Kossuth 1848. marcius 3-i beszedeben a fiiggetlen felelos magyar mi-
niszterium mellett szallt sikra. Kifejezte meggyozodeset, hogy ,,alkotmd-
nyos eletiink s nem^tunk s^ellemi es anyagi javdra ho^ando torvenyeink csak a%
dltal nyerhetnek eletet es valosdgot, ha vegrehajtdsukkal minden idegen avatko^dstol
fii^etlen, nem^eti kormdny les^ megbi^ya." A regi dikaszterialis rendszer fele-
los miniszteriumma alakitasat ,,minden reformjaink alapfoltetelenek s lenyeges
bi^tositekdnak" tekintette. A nyilatkozat a felirati javaslat resze lett, es uj
iranyt szabott a hazai onkormanyzatokkal kapcsolatos torvenyhozasi
folyamatnak.

A torvenyes forradalom resztvevoi kozott ettol kezdve arrol folyt a
vita, hogy a parlamenti felelos kormany es a hagyomanyos megyei 6n-
kormanyzat kibekitheto es celszeruen mukodtetheto-e. Kossuth hataro-
zott meggyozodese szerint a ket intezmeny nines egymassal elvi es gya-
korlati ellentetben, sot a hatekony alkotmanyvedelem ezutan is feltetelezi
mindkettot. Ennek erdekeben keszitette el a ,,megyei gyiileseknek nepkepvise-
leti alapra dllttdsdrol" szolo javaslatat, amelynek mellekletekent a megyei
tis^tvdlas^tds modjarol szolo rendelkezestervezetet is osszeallitotta.9 A ket
reformterv a megyek kepviseleti rendszerenek fokozatos atalakitasara
iranyult. A celzott torvenyi szabalyozast taktikai okbol ideiglenes jellegunek
szanta, ettol remelte, hogy a megyekerdesrol folytatott vita nem valik
vegletesse. A helyhatosagi javaslat vegen ezert miniszteriumi feladatkent
szerepelt, hogy a legkozelebbi orszaggyulesen a vegrehajto hatalom ,,me-
gyei s^erve^et eges^erol" torvenyt terjesszen elo. A megyei tisztvalasztasrol
szolo javaslatban is ketszer fordul elo az ,,ideiglenes" szo.10

9 Az irat jelzete: Orszagos Levcltar Regnicolaris Lcveltar IV. 69. Diaeta anni 1847-48.
Lad. XX. 21. sxam. Fasc. C. 56. sxam.; SPIRA, i.m., 109-110.; CsiZMADIA, i.m., 82.
10 STIPTA Istvan, Torekvesek a varmegyek polgari atalakitasdra. lerve^etek, javaslatok, torvenyek,
Budapest, 1995, 25-28.
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A megyei tis%tvdlas%tdsrol szolo kossuthi elgondolasokat az utolso rendi
orszaggyules elfogadta es megalkotta az 1848. evi XVII. torvenycikket.11

A megyek hagyomanyos jogat, a tisztvalasztast, a kozigazgatas folyama-
tossaga erdekeben atmenetileg fel kellett fiiggeszteni. Kossuth azonban
megengedobb volt az elfogadott torvenynel: lehetove tette volna a tiszt-
ujitast, ha ,,egyes megyeknek ko^iga^gatdsi vis^pnyai a%t halas^thatatlannd ten-
nek. " A foispani hatalom korlatozasa erdekeben az ideiglenes ,,behelyet-
tesitest" a megyei testiilet egyetertesehez kototte volna. Arra az esetre
azonban, ha a tisztujitasra a megyei kepviselovalasztas elott keriilne sor,
Kossuth az uj megyei fotisztviselok ideiglenes kijelolesere kozsegenkent
valasztando kiildottekbol egy bizottsagot alakitott volna.

A megye-atalakito eloterjesztest alsotabla 1848. mdrtius 28-i keriiled
iilese targyalta. A testiilet ele mar egy uj szoveg keriilt, amely a ^megyei
nepkepviseleti rends^er ideiglenes rende^eserol" szolt. Kossuth remek taktikai
erzekkel tovabbra sem ragaszkodott a vegleges rendezeshez, hiszen sza-
mara valtozatlanul a megyek megtartasa, es az alapveto reformok vegre-
hajtasara valo alkalmassa tetele volt a eel.12 A torvenyhozas mar lerakta az
uj kepviseled allam alapjait, elfogadta a felelos kormanyzatrol szolo ja-
vaslatot es rogzitette a nepkepviseleti elvet. A megyek sem maradhattak
regi formajukban, nem orizhettek tovabb rendi jellegiiket. A kossuthi
onkormanyzat-felfogassal egyebkent sem fert ossze a municipiumok
arisztokratikus kivaltsagainak vedelme. Az orszaggyules es a megye nem
szervezodhetett ketfajta, egymast kizaro alapon, mint Kossuth kifejtette:
,,nepkepviselet a% ors^dggyulesen, nemesseg a megyekben, a ketto egymdssal meg nem

11 Jozsef RUSZOI.Y, Verfassung und Volksvertretung. La/os Kossuth tiber die offentlich-mhtlichen
Reformen auf den Kolumen der Pesti Htrlap (1841-1843), in: Gabor MATHE - Barna MEZEY
(Hrsg.), Von dem Vormarz bis xum 20. Jahrhundert. Tradition und Erneuerung in der
ungarischcn Rechtsentwicklung. Studien xu den Rcfbrmen in den 19-20. Jahrhundcrten.
Wiirzburg-Budapcst, 2002, 98.
12 1847/48. orszaggyules. Karok es rendck Naploja 1847. november 11-tol 1848. aprilis
11-ig. Pest, 1848. XXVII. Elegycs Orszagos iilese a melt, forendeknek cs tekint. karok es
rendeknek. 1848. febr. 11. 157-158.; Egyctertcs 1891. evi marcius 29-i szama; ViszOTA
Gyula, Grof S^echenji Istvdn iroi es hirlaptroi vitaja Kossuth Lajossa/, Budapest, 1930, II. kotet,
1069.
13 STIPTA Istvan, DerKampfvon Lajos Kossuth fur das Selbstvenvaltungssystem im Jahre 1848, in:
Gabor MATHE - Barna MEZEY (Ilrsg.), Von dem Vormarz bis zum 20. Jahrhundert.
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A kozigazgatas korabeli viszonyai is indokoltak a teriileti vegrehajto
szervek gyors atalakitasat. Az abszolutista kormanyzat es az adminiszt-
ratori rendszer alol felszabadult megyek tobbsege a kozigazgatas vitelere
alkalmadan volt. Kossuth jol erzekelte a gyakorlati kozigazgatas zavarait,
es a helyhatosagi reform sziiksegesseget. A megyei reformra vonatkozo
eros elszantsaga megis elvi indittatasu volt. Vilagosan latta, hogy a2 urberi
rendezes soran a varmegyere, az orszag egyeden szervezett kozigazgatasi
apparatusara korszakos feladat var. A kozsegek ontevekenysegere ekkor
meg nem lehetett tamaszkodni, a kozponti allami szervek kiepitese is
hosszu ideig tartott volna. Az egykori jobbagyfoldek tulajdonba adasa
pedig Kossuth szemeben siirgeto, minden mast megelozo feladat volt.
Olyan kotelezettseg, amelyet — mas apparatus hijan — eppen az erdekek-
ben sertett nemesseg rendi varmegyejenek kellett volna vegrehajtania.
Aki a jobbagyfelszabadltast 1848 marciusaban komolyan kivanta, annak
gondolnia kellett a megyek atalakitasara is. A vegrehajtas akkor egyediili
szintjerol a reformot ellenzo nemesseget ki kellett szoritani, nehogy a
nepkepviseleti elvu torvenyhozas akarata meghiusuljon az ,,arisztokrati-
kus" bazisu megyek ellenallasan. Ez a megfontolas kenyszerithette Kos-
suthot arra, hogy reformkori megyebaratsaga ellenere lenyegbevago val-
toztatasokat szorgalmazzon. Kiilonos, hogy a varmegyek atalakulasaert
az utolso rendi orszaggyulesen nagyobb harcot kellett vivnia, mint bar-
melyik fontosabb alaptorvenyert. Igaz, ebbeli ellenfelei kozott mar nem a
polgarositast ellenzok, hanem a mult intezmenyeihez ragaszkodok, a jo
szandeku hagyomanytisztelok es a regi varmegye alkotmanyvedo szerepet
idealizalok voltak tobbsegben. Ezzel magyarazhato, hogy a megyei szer-
vezet atalakitasarol szolo javaslata nem csupan a torvenyhozas egyik
reformtargya, hanem a kiilonbozo politikai iranyzatok es kozjogi felfoga-
sok iitkozopontja lett.

3
Kossuth szerepe a masodik municipalista-centralista vitaban

Az utolso rendi gyules tanacskozasait kovetve kiilonosnek tunik, hogy
Kossuth kompromisszumra hajlo varmegyei javaslata a keriileti tabla

Tradition und Erneucrung in der ungarischen Rechtsentwicklung. Studien xu den
Reformen in den 19-20. Jahrhunderten. Wiincburg-Budapcst, 2002, 100-111.
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1848. aprilis 2-i iileseben rendkiviili vitat valtott ki. Ennek egyik oka,
hogy a torvenyhozas varmegyei meghatarozottsagu volt, a kovetek utasi-
tasaikban nem kaptak megbizast a kiildo hatosagok refbrmjara. Az also-
tabla tagjainak egy resze a megye valtozatlanul tartasaval regi kivaltsagok-
hoz, a nemesi elojogokhoz ragaszkodott. A vitaban reszt vettek az orga-
nikus felfogas bivei is, akik meg azt is vitattak, hogy a tortenelmi alkot-
manyt radikalis reformokkal meg lehetne valtoztatni. Voltak, akik a jol
bevalt halogato taktikat kovettek, a kerdes elnapolasat javasoltak. Megje-
lent a vitaban a centralista allaspont is. Pd^mdndy Denes a megyek meg-
sziinteteset, a teljes allami centralizacio bevezeteset javasolta. Szechenyi
gondolatait kozvetitve azt hangsulyozta, hogy a magyarsag fenntartasa
csak eros centralizacioval lehetseges, a megyei valasztojog — Kossuth altal
javasolt — bovitese az idegen lakossagot segitene, a hazat gyengitene.14

Kossuth leghatarozottabban a megyeronto centralista allaspontot
utasitotta el. Szerinte a jol mukodo, szabalyozott hataskoru onkormany-
zatokra sziikseg van parlamentaris viszonyok kozott is. A Pazmandy
kivanta tiszta centralizacio — Kossuth szerint — veszelyes meg az azt al-
kalmazo hatalomra is, hiszen igy a kiadott celszeruden kozponti utasita-
sok nem a megyek, hanem a ,,bamcadok " ellenallasan tornenek meg. Ki-
fejtette a reformkorbol ismert teoriajat az onkormanyzatok szintjeirol:
,JVLds s^abadsdgot nem ismerek, mint a%t, a mit a% egyes csaldd koreben, a megye a
maga koreben elve^ es e%en s^abadsdg a statusban, ugymint a nap sugdrai egy pont-
ban os^pontosulnak, onnanpedig minden egyesre ismet s^etdradnak. '15

A kossuthi megyerendezesi javaslat - az altala vazolt lehetosegeket
szambaveve — ,,kozeputas", a gyakorlat igenyeibol kiindulo volt. A var-
megyek regi hataskorenek atmeneti erintedeniil hagyasa mellett, a teriileti
szabalyozas emlitese nelkiil csupan a regi kozgyulesek nepkepviseleti
alapu atszervezeset celozta. Kossuth Lajos ekkorra mar vilagosan latta,
hogy a kerdest csak kompromisszummal lehet megoldani. Hosszu fel-
szolalasaban ketszer is hangsulyozta, hogy miniszteri allasat a megyek
lenyeges jogainak megtartasahoz koti, de javaslatanak reszleteirol mar

14 Pazmandy felszolalasa: Pcsti Hirlap 1848. apr. 9-i szam; Nemzeti Ujsag 1848. apr. 6-i
s?Am;A tekintetes vdrmegyeril. Tortenelmi viss^apillantds, Budapest, 1891, 39.
15 Kossuth La/os iratai. XL kotct. Kossuth Lajos beszedei (Sajto ala rendezte KOSSUTH
Ferenc), Budapest, 1906,1. kotet 161-162.
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hajlando vitatkozni. Az elmergesedett vitaban maga javasolta az egyez-
teto konferencia megtartasat.

A legfontosabb hazai torvenyhatosagrol szolo vita dprilis 3-dn foly-
tatodott. Eloszor Szechenyi Istvdn szolalt fel. Szechenyi korabban nem
tartotta helyesnek a centralistak megyeellenes kiizdelmet, mert attol tar-
tott, hogy a kormany megtagadja egyiittmukodesi szandekat, ha a parla-
mentaris kormany eszmejevel ,,nyugtalanitjak". A varmegyeket azert,
mert ,,nyavalygo allapotban" vannak, nem lenne szabad egy eszmenyi
centrumba beolvasztani. Ez olyan hiba lenne — mondta —, mint ha vala-
kinek, mert fogai fajnak, azt tanacsolnank, hogy fejet iittesse le. A varme-
gyek tekintelyet - lattuk -, Kossuttal szemben is vedelmezte. Szerinte
ezeket, mint egy egesz kiegeszito reszeit, olyan helyzetbe kell hozni, hogy
torvenyes kotelezettsegeiket teljesiteni tudjak. Csakhogy, sajat nezeteivel
is szembekeriilve, Szechenyi hangoztatta legmeggyozobben az ,,erok oss%-
pontositdsdnaky\ a magyar nemzet es nyelv vedelmenek sziiksegesseget is.16

Vegiil kimondta azt, ami az adott helyzetben donto fontossagu volt:
elvben egyetert a megyek fenntartasaval es tamogatja mersekelt atalakita-
sukat. F6 indoka a magyar nemzetiseg megtartasa, idegen tamadassal
szembeni vedelme, a tarsadalmi viszonyok zavartalansaganak, stabilitasa-
nak szavatolasa. A megyei kepviselet radikalis megvaltoztatasa — velte
Szechenyi — sok erdeket sertene, zavart okozna abban az idoszakban,
amikor egyseges nemzeti fellepesre lenne sziikseg. Ezert — szemben Kos-
suthtal — vedte a regi nemesek kozgyulesi szavazati jogat es a kozsegi
kepviseletnek csak a kozvetett formajat tartotta bevezethetonek. Szeche-
nyi a magyar nemzet erdekeit tartotta elsodlegesnek; a magyarsag pedig
szerinte a ,,nemessegben koncentrdltatik." ,JSfe kedvetknitsuk el a nemesseget,
nehdny nap alatt annyira megingattunk minden kovet, legaldbb a municipium ma-
radjon a helyen"- emlekezett kesobb Kossuth Szechenyi szavaira.17

Pd^mdndy Denes, aki — Szechenyi naploja szerint ezen a napon veg-
kepp ,,el akarta temetni Kossuthot" — ekkor is kovetelte a megyei koz-
gyulesek feloszlatasat. Szerinte a megye a multban az alkotmany egyik
vedelmezoje volt, de a jovoben a fejlodes akadalyozoja lehet. Ugy velte,
hogy nem a varmegyeket kell konzervalni, hanem a kozsegeket kell fej-
leszteni, mert ez az onkormanyzat fejlesztesenek igazi utja. Megkerdoje-

16 MARCZALI, i.m., 638-650.
17 Kossuth 'Lajos iratai (Sajto ala rendexte: KOSSUTH Ferenc), Budapest, 1891, X. kotct 365.
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lezve a megyek tortenelmi ,,nem%etfenntarto" szerepet, Kossuthtal ellentet-
ben ugy velte, hogy az idegen elnyomas ideje alatt nemzetunket, szabad-
sagunkat a nep es a reformatus vallas vedelmezte a nemet nyelvu fourak
es a latin nyelvu megye elleneben. Kossuth ovatos valaszaban megisme-
telte, hogy a ,,s%abad munitipalitds" k.s> a parlamenti felelos kormany ossze-
egyeztetheto. A Nemzeti Ujsag 1848. aprilis 8-i szamaban kozolt tudosi-
tas szerint ,,semmi egyeb nem kivdntatik ho^d, mint a statusban minden hatalom-
nak megs^abni a maga koret, s minden hatalomnak a maga koriben on dlldsdt,
minden hatalomnak a maga kbreben annyi fuggetlenseget adni, hogy el ne nyomassek
afelsobb dltal, de nem adni neki annyi erot, hogy gdtolhassa afelsobbet miikodeseben,
melly mas teren mo^pg. "Kossuth onkormanyzat-koncepcioja ezen a ponton
hasonlit Eotvos Jozsefehez, aki szinten a tarsadalom kiilonbozo szintjei-
nek jogilag meghatarozott autonom cselekvesi lehetoseget kivant bizto-
sitani. De Eotvos azzal a megszoritassal elt, hogy az onkormanyzati ko-
rok egymassal hierarchikus viszonyban vannak, az orszagos onkonnany-
zat erdekei elsodlegesek.18 Kossuth az egyenek, csaladok, kozsegek es
megyek onkormanyzatat tartotta fontosabbnak, es a kozponti hatalom
korlatozasat velte garancialis kerdesnek.19 Ellentetben a centralista felfo-
gassal, az onkormanyzatokat hatalmi tenyezonek is tekintette. Elismerte,
hogy az allamon beliili hatalmi tenyezok konfliktusba keriilhetnek egy-
massal, ezert a ,,rend, s^abadsdg erdekeben a hatosdgi rends^ert, de a kb'^segi
rends^ert is tissue kell egye^tetni a parlamentdris kormdnnyal. " Vitatkozott azok-
kal, akik a ket intezmenyt nem tartjak osszeegyeztethetonek. ,,S ha Europa
status boles ei nem tudtdk a mo dot foltaldlni, tehdt en fogom fdltaldlni, s megfogom
bi^pnyitani."

Kossuth polgari municipalizmusat a torvenyhozasi vitaban azonos
hewel tamadtak a nemesi elojogok kepviseloi es az alkotmanyos centra-

18 EOTVOS Joxsef: Reform es ha^aftsag, Budapest, 1978,1. kotet 367.; ITERENCZI Zoltan, Bard
Eotvos Jo^sef 1813-1871, Budapest, 1902, 104.; Rlkcpxeleset reszletesebben ,,Helyhat6sagi
s%erke%etunk" ci'mmel 6t rcs/cletben jelcnt meg a Politikai Hctilap 1865. sxept. 11., 18., okt.
16., 17., 25-i sxamaiban.
19 ,,HoI a lakosok csalddjaikban, ko^segetkben, s tartomanyi jol rende^ett kisebb kori videkeikben a
nagyok erdekeire ne^ve nincsenek a% onkormdny^asi hatdsd^galfolruhd^va a%pn korig, a meddigfol kell
ruha^tatva lennib'k, bogy a% eges% statust ne akaddlyo^hassdk, off a% egyeni s^abadsdgra elnyomolag hat
a felsobb hatalom, mert csekelyebb dolgokba fog avatko^ni, melljekben a c^els^eruseget nem fogja elta-
Idlni, minthogy a magasbol nem ismerheti a koriilmenyeket, mm fog jo eloljarot adni a falunak, jo
s^plgabirotamegyenek ^."Nemzeti Ujsag, 1848. aprilis 8.
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lista kovetek. Ebben a helyzetben lenyegeben eldolt a megyei reform
kerdese: az egymasnak meroben ellentmondo allaspontok eredoje csak az
eredeti tervtol eltero enyhitett kepviselet, a regi nemesi szavazati jog (te-
hat a regi kozgyules) fenntartasa lehetett.

Az adott helyzethez alkalmazkodva Kossuth Lajos utolso megyei
targyu hozzaszolasaban tobb engedmenyt tett eredeti elgondolasahoz
kepest. Kerte a kepviseloket, hogy javaslatat ne tekintsek demokratikus-
nak, hiszen annak csupan ,,egy c^lja van, megmenteni a megyeket a% enyes^et-
tol." Ezen a (sokszor szemere vetett) megallapitason tul ujra hitet tett a
parlamentaris kormany es a megyerendszer osszeegyeztethetosege mel-
lett. Eloszor mondta ki, hogy a ,,rend es szabadsag erdekeben" a k&^segi
rends^ert. is onallosaggal kell felruhazni, de ez az onkormanyzat ervenye-
siilhet a megyei jogok mellett. Sajat javaslatat kiegeszitendonek velte a
torvenyt serto megyei gyules miniszterium altali felfuggesztesi jogaval. Ez
az intezmeny a magyar nemzetiseg erdekeit is szolgalna, hiszen a kor-
many ezzel feken tudna tartani a renitens megyeket.20 Beszede vegen
javaslata legfontosabb elvi resze, a kepviselet mellett ervelt. Szerinte meg
a nemessegnek is erdeke a megyei kepviselet kibovitese. A megyei urak
hataskoriikkel onzo modon visszaelve, a neppel osszeiitkozesbe keriil-
hetnenek. A torvenyhozas altal elfogadott jogokat sem kapna meg min-
denki. ,,Ha nem ves^iink be o/y elemeket a vegrehajtdsba, melyek bi^tositjdk a
valosdggd erleleset annak, mipapiron van. "Ezert lenne a magyar nemzetiseg es
nemesseg erdekeben allo a nepkepviselet elvenek elfogadasa; amelynek
konkret tartalmara, reszletszabalyaira nezve tovabbi kompromisszumra is
hajlando.

A torvenyes forradalom, a kozjogi rendszervaltas hajnalan egy lat-
szolag jelentektelen kerdesben tehat alkotmanyertelmezesi konfliktus
alakult ki a leendo miniszterek kozott. S^echenyi Istvdn ragaszkodott ko-

20 ,^4.llitsuk a megyeket kepviseloi alapra, s e% nem Jog tortenm, mtnden gyules magyar lesy^ mert
Zemplen megye kovete igen jolfigyelmeyjetett, hogy egy nagy hidny van a tbrvenyben s e^ a$ hogy egy §-
ban meg kell adni a ministeriumnak a%pn hatalmat, hogy ha valamelly megyei gyules a torveny korlatain
tul lep, ayj felfiiggesyjbesse. Ha kepviseleti rends^er van, appellal a nepre, uj valasyjasra es nem /es% egy
tot gyules is Magyarors^agban so ha. Hagyjuk meg ay^ eddigi syjtkast, veghetetlen sok tot gyules les%. Mar
most mi a nem^etisegnek garantidja? A^ e, ha a nyilvanos elet kitbroltetik a megyekbol, es a kormdny-
%ds pecsetelt levelekkel megy, vagy ha nepkepviselok altal tartatnak gyitlesek. l^elkemnek meggydzjidese,
ha ketsegbe foroghatna a magyar nemzetiseg, csak a nepkepviseletre bayjro^ptt megyerendszer
fentartdsdval lehetne a%t megmenteni, mdskeppen mm. "Nemxeti Ujsag, 1848. aprilis 8.
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rabbi allaspontjahoz: a megyek rendi korszakbeli szervezetet es hataskor-
et egyelore meg kell tartani, csupan a kozgyuleseiket sziikseges a ,,megyek
tets^ese s^erinti s^dmu" kozsegi kepviselokkel kiegesziteni. Eatthydny Lajos
nyiltan Szechenyit tamogatta, Dedk Ferenc 1848. aprilis 2-an, S^emere Ber-
talan az ellenzeki part programvitaiban nyilatkozott a kossuthi koncepcio
ellen.21 £<?'/wj-/o^r^rcentralista felfogasa, a rendi varmegye elleni elvi al-
laspontja regtol fogva kozismert volt.22 A miniszterelnok kabinetkerdesse
nyilvanitotta a megyek kepviseleti rendszererol szolo vitat: ha ebben a
fontos kerdesben ket leendo miniszter (Szechenyi es Kossuth) kozott
ilyen nagy nezetkiilonbseg, van, az egyiknek vissza kell lepnie. Kossuth a
kovetek hangulatabol ugy erezte, ha ekkor a keriileti tablat megszavaz-
tatjak, Szechenyi vereseget szenvedett volna. Ennek valoszinuseget no-
velte, hogy az alsotabla korabbi dontese alapjan a varosok kiildottei mar
fejenkent szavazhattak; 6k egyertelmuen a nemesi jogok ellen foglaltak
volna allast. A szavazas elrendelese persze nyilt alias foglalasra
kenyszeritette volna a koveteket, amely meghasonlast, szethuzast okoz-
hatott volna egy olyan idoszakban, amikor eppen az egyseges fellepest
kellett hangsulyozni az udvar es az orszag elott egyarant. Ezert hataroz-
tak arrol, hogy a keriileti iilest zart tanacskozassa, konferencidvd alakitjak, es
ott kiserlik meg a nezetkiilonbsegek feloldasat.

A kielezett helyzetben - Kemeny 'Lsigmond szerint — Deak erkolcsi ha-
talma, allamferfiui bolcsessege reven jott letre kompromisszum. Szechenyi
Istvdn beleegyezett egy olyan torveny meghozatalaba, amely a miniszteri-
umot egy megyei reformrol szolo tervezet osszeallitasara es a kovetkezo
orszaggyules ele terjesztesere kotelezi. A megalkotando torvenyben gon-
doskodni kell a ,,megyei s%erke%etnek a ko%$%abad$aggal valo oss^hangba bo^ata-
Idrol." Az atmeneti idoben a regi megyei kozgyuleseket megilleto hatas-
kort egy allando bizottmany gyakorolja, amelyet a megye lakosaibol
,,sziiletesi kiilonbsegre valo tekintet nelkiil" valasztanak. Kossuth viszont
raallt arra, hogy azon az egyetlen kozgyulesen, amely a megyei kormany-
zatot ellato allando bi^pttmdnyt valasztja, a nemesek s ,,minda%pk, kiket a

21 STIPTA Istvan, S^emere Bertalan es a vdrmegyek 1848-ban. in.: RUSZOLY Jozsef (szerk.),
Szemere Bertalan es kora I. Borsod-Abauj-Zempleni Torteneti Evkonyv 7/1, 2., Miskolc,
1991,201-221. .
22 EoTVOS Joxsef, Reform, Lipcse, 1846, 48.; STIPTA Istvan, Ebtvb's Jozsef onkormanj^atvedo
centrali^musa, Napjaink, XXVII (1988), 9. szam. 3-7.
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megyekjogterjes^tohatdro^atai kordbban s%ava%atijoggalfelruhd%tak'\ regi jogai-
kat gyakorolhassak.23 A koveti konferencian letrejott megallapodast a2
alsotdbla LVIII. orszagos iilese 1848. dprilis 4-en targyalta es a ,,megyei hato-
sdg ideiglenes gyakorlatdrol" szolo torvenyjavaslatot eszrevetel, valtoztatas
nelkiil jovahagyta.24 A masodik municipalista-centralista vita torvenyho-
zasi kompromisszummal zarult.

4
A kossuthi koncepcio 1848-ban megvalosult elemei

Kossuth onkormanyzat-mento es polgarosito torekvese sikeres volt.
Megsziiletett az a torveny, amely lehetove tette a rendiseg alapjait meg-
szunteto reformok megyei vegrehajtasat es megorizte a halado
municipalizmus szervezeti hagyatekat. A varmegyek hataskoret es muko-
desi rendjet erinto 1848-i jogi normak kozott legfontosabb Kossuth mu-
ve, a ,,megyei hatosdg ideiglenes gyakorlatdrol" szolo XVI. tc. volt.25 Az ideigle-
nes jelzo tiikrozte eloterjesztojenek azon felfogasat, hogy egyelore a leg-

23 A megyekcrdes 1848. marcius 28-i, es aprilis 2-i cs 3-i targyalasara: URBAN Aladar,
Battyany Lajos minis^terelnoksege, Budapest, 1986, 207-213., 773.; SUPKA Geza, 1848/1849,
Budapest, 1985, 117. A szerzo tevcsen allitja, hogy Kossuth Lajos a ,,nemesi megye regi
elojogait" akarta fenntartani. SARLOS Marton, S^echenyi Istvan es a feuddlis jogrend atalakuldsa,
Budapest, 1960, 141.; KLOM 6: 73, 713-728.; ViszOTA, /. m., II. 1075.; Kossut Lajos Iratai
(sajto ala rendezte KOSSUTH Ferencz) VIII. kotet 338; VARGAjanos,Ajobba£yfe/s%abadi'tds
kivivasa 1848-ban Magyarors^agon, Budapest, 1971, 250.; SZABAD Gyorgy, Kossuth Lajos
politikai pdljdja ismert es ismeretlen megnyilatko^asai tiikreben, Budapest, 1977, 121-123.; FALK
Miksa, S^ecbenyi Istvan grof es kora, Pest, 1868, 252.; KEMENY Zsigmond, Vdlto^atok a
tortenelemre, Budapest, 1972, 263.; KECSKEMETHY Aurel, Parlamenti alkotmdny es vdrmegyei
reakcio, Pest, 1867, 41.; SPIRA Gyorgy, 1848 Ssychenyije es S^echenyi 1848-a, Budapest, 1964,
109-113. Legujabban: SPIRA, Jottdnyitse ..., i.m., 119-120.; Kossuth oregkori elbeszelese a
megyei szerkezet nepkepviseleti alapra allitasarol szolo 1848: XVI. tc. keletkezeserol es
azokrol az ellentetekrol, amelyek e kerdesben kozte es Szechenyi kozott fennalltak. Meg-
jelent az Egyetertes 1891. marcius 29. szamaban. Ujra kiadta VlSZOTA, i.m., II. 1068-1076.
24Naplo 1847/48. 217.; Iromanyok 1847/48. 167.; Pesti Hirlap, 1848. aprilis 12. sz.
25 A megyei rendszert erinto aprilisi torvenyek a kovetkezok: 1848:XVII., 1848:XXIII-
XXVI. tc.'-k, az erdelyi 1848:VII. 5. §-a, tovabba reszben az 1848:111. tc. 26. §-a, 1848:V.
tc. 7. §-a, az 1848:IX. tc. 1-5. §-a, az 1848:XXII. tc. 2., 3., 6. es 7. §-a, valamint a 15. § a,
az 1848:XXIX. tc. 3. §-a es az 1848:XXXI. tc. A torvenyek (nem teljes) felsorolasat adja
LAKATOS Erno, A% elso megyebiypttmdny 1848-1849, Leveltari Kozlemenyek 1958, 108.;
Magyar Torvenytar 1836-1868. evi torvenycikkek, Budapest, 1896, 237-238.
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fontosabb kerdesekrol kell donteni, viszont a hatarozatokat azonnal veg-
re kell hajtani. A ,,hatosag" kifejezes az 1848. aprilis 3-i zart konferencia
eredmenyekent sziiletett, Kossuth az alsotabla ele meg a ,,megyei szerke-
zet" rendezeset inditvanyozta. Az eredeti elkepzeles teljesebb atalakitast
eredmenyezett volna. A reformkori cikkeiben a ,,hatosag" kifejezes
egyebkent a megyeket megilleto hataskori jogosultsagokat jelentette.
Kesobb joggal hivatkozott arra, hogy a javaslatara hozott torveny csak
felszinesen erintette a megyei onkormanyzati jogokat.

A torveny bevezeto mondata rogzitette az alkotmanyos
municipalista tabor felfogasat a megyek tortenelmi szereperol. A megyek
jfMagyarhon es kapcsolt res^ei alkotmdnyossdga vedbdstydi" maradtak, hivatko-
zasi lehetoseget kinalva azoknak, akik kesobb a helyhatosagi rendszert
1847-es formajaban kivantak visszaallitani. Az 1860-61-i alkotmanyos
mozgalmak idejen meg az udvari korok is utaltak a magyar
municipiumok ,,vedbastya" szerepere, szamitva megyebarat kozvelemeny
,,allagorz6" konzervativizmusara.26 A korabbi tervezetektol elteroen a
torveny bevezeto szovegeben nem szerepelt a ,,nepkepviselet" kifejezes,
helyebe a tagabb ertelmezest lehetove tevo ,,ko%s%abadsdg" keriilt. A
preambulum — Deak Ferenc javaslata nyoman — megemliti a reform gya-
korlati indokat, a kozigazgatas folyamatossaganak biztositasat.

Az 1848:XVI. tc. 1. §-a kotelezte miniszteriumot a megyei szerkezet
kepviseleti alapra allitasarol szolo tervezet elokeszitesere. Erre csupan - a
harmadik municipalista-centralista vita utan —, 1870-ben keriilt sor. A
torveny szerint eloszor a regi megyei kozgyuleseket kellett osszehivni. Ez
a rendelkezes — Kossuth szandekaval egyezoen — a folyamatossagot, a
torteneti jogok tiszteletben tartasat demonstralta. Az altala kiharcolt nep-
kepviseleti elv szerint az utolso hivatalos rendi jellegu varmegyei tanacs-
kozasokon ,,s%ava%attal birandnak... a%pk, kiket a megyei lakosok kb^segenkent
e%en kosgyulesre kepviselokiil utasitanak. "A kozgyulesen hirdettek ki a torve-
nyeket es valasztottak egy ,,nagyobb s^dmu dllando bi%pttmdnyt'\ amelynek
legfontosabb szerepe a kozigazgatas folyamatossaganak fenntartasa es az

26 MADACH Imrc, S^abadelvmeg es tablabiro poltiika, in: Madach Imre Osszes Muvei (Sajto
ala rendezte: IlAJ.Asz Gabor), Budapest, 1942, II. kotet 650.; STIPTA Istvan, Vamiegyek a
politikai publids^tikdban (1860-1861), Publ. Jur. et Pol. Tom. I. Fasc. 10, Miskolc, 1985,
262.
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aprilisi torvenyek vegrehajtasanak szervezese volt.27 Ezt a testiiletet a
kozgyules valasztotta, a torvenyben megszabott — elegge tag — keretek
kozott. Letszamanak es osszetetelenek megallapitasanal a megyek nagy-
saga, lakossaganak szama mellett tekintettel kellett lenni a ,,megyei honpol-
gdrok minden os^tdlydra."

Az allando bizottmany elen a foispdn allt. Az atmeneti idoben is
megmaradt tehat a kozponti hatalom tobbszazados intezmenye, bar ha-
taskoret — szinten Kossuth elkepzelese szerint — jelentosen korlatoztak.
Az 1848-i szabalyozas a kormany bizalmasat a testiileti iilesek vezetese-
nek jogan tiil csupan a tisztviselok ,,behelyettesitesere" hataltnazta fel. Az
1848:XVII. tc. alapjan a foispan az allando bizottmannyal ,,egyetertoleg"
hatarozhatott az ideiglenes alkalmazasokrol. Az 1848:XI. tc. 1. es 5. §-a
raadasul korlatokat allitott a veg nelkiili letszamszaporitas ellen. A var-
megyek hagyomanyos vegrehajtasi autonomiajat korlatozva, az uj megyei
tisztviseloi es hivatali allasok letesiteset miniszteriumi engedelyhez ko-
totte.

A testiilet ideiglenesen gyakorolta a regi kozgyules hataskoret; min-
den olyan kerdesben donthetett, amely ,,torveny es alkotmdny" szerint ko-
rabban a megyeket illette. A ,,megye ko^pnsegenek neveben"]ztt el, hatarozott
a tisztviselok felett, es ,,egyenes erintke^esben" allt a miniszteriummal. A
torveny tehat a megyek korabbi, belso iigyekre ervenyes autonom dontesi
jogat hangsulyozta. A kozepfoku kozigazgatas hivatalos nyelve ,,Magya-
rorszagra nezve egyediil a magyar" volt, csak Horvatorszag varmegyei
bizottmanyai tanacskozhattak anyanyelviikon.

Az elso korszeru helyhatosagi torveny lehetove tette a legfontosabb
tarsadalmi reformok vegrehajtasat. Kiszelesitette a varmegyek tarsadalmi
bazisat, kiterjesztette a nepkepviseleti elvet a videk Magyarorszagara is.

5
A harmadik municipalista-centralista vita

A kiegyezes utani idoszakban ismet felmeriilt a kozponti kormanyzat es
az onkormanyzatok kozjogi viszonyanak kerdese. A helyi szervek iigye

27 A testiiletet ugyanexcn torveny a 2. § f) pontjaban mar ,,me§yei kepviselo bi^ottmanjnak"
neve/d, ax 1848:XYII. tc. pedig ,,ko%epponti i>a/as%tmatyrd/"it.
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termeszetesen politikai kerdesse is valt, hiszen a kiegyezessel es a kozjogi
kerdesekkel kapcsolatos alias foglalas ok hataroztak meg a kiilonbozo
taborok nezeteit, partallasat.

Kossuth ugy velte, hogy az egykori varmegyei ellenallas hatekony
eszkoze lehet a kiegyezes-ellenes harcnak.28 Ezert kovette novekvo aggo-
dalommal a megyei hataskor atalakitasaval osszefuggo hazai reformokat.
Ebben a helyzetben termeszetesen rendkiviili jelentosege volt annak,
hogy az 1848-as torvenyhozas milyen szellemben kivanta a megyeket
atalakitani. Emigraciobol irt leveleiben nagy hangsulyt fektetett annak
bizonyitasara, hogy a megyek regi onkormanyzatat, alkotmanyvedo, tor-
venyhozasbeli, vegrehajtasbeli jogosuitsagait az 1848-as torvenyek nem
erintettek. Alkotmanyterveinek kiilonbozo valtozataiban is nagy szerepet
tulajdonitott a helyi onkormanyzatoknak.29

Szemere Mikloshoz irt leveleben utalt arra, hogy a korabeli torveny-
hozasnak ,,es%e dgdban sem volt a megyek hatosdgdt egy hajs^dlnyira is csonkitani.
Vildgos e% abbot, hogy epen a%pn t.-c^ikkben (1848: III.), me Ij lye I ajuggetlen ma-

gyarfelelos minis^terium megalkottatott, a 26. J. s^prol s%pra ekkent s%pl: a% ors^dg
minden torvenyhatosdgainak eddig is torvenyes hatosdga e^entul is teljes epsegben
fenntartando." A torveny szovegeben szereplo ,,e%entul" kifejezes kossuthi
ertelmezesben a jelen idoszakra, tehat a parlamentaris kormany periodu-
sara is ervenyes. A megyeket — az altalanos valasztojogra epiilo onkor-
manyzati szerwe valo atalakitasuk utan — 1851-es alkotmanyterveben is
alkalmasnak tartotta a torvenyhozasban valo kozremukodesre.30 Az

28 SZEKFU Gyula, A% dreg Kossuth 1867-1894, in: I. TOTH Zoltan (szerk.), Emlekkonyv
Kossuth I.ajos sziiletesenek 150. evfordulojara, Budapest, 1952, II. kotet 366.; Kossuth
Lajos tissues munkai. (Kiadja HELFY Ignac - KOSSUTH Ferenc), VIII. kotet, Budapest,
1900,246-252.
29 KOSSUTH Lajos, A. magyar nem^et s^ebb jb'voje. Fordita cs kiadja KOZMA Imrc. Cjyor,
1860, (a tovabbiakban: KOSSUTH - KOZMA); Istvan STIPTA, Die Verfassttngskon%eption von
Lajos Kossuth cms dent Jahre 1959, mit besonderer Hinsicht auf den Parlamentarismus, in: Gabor
MATHE — Barna MEZEY (Hrsg.), Von den Standeversammlungen bis zu den modernen
Parlamenten. Studien ubcr die Gcschichte des ungarischen Parlaments. Barcelona-
Budapest, 2003,92-99.
30 Istvan KAJTAll, Zentralisation und Decentralisation in der Rechtsgeschichte der ungarischen
Selbstvenvaltungen, in: 19. Osterreichischer Historikertag. Graz, 1992. Tagungsbericht.
Veroffentlichungen des Verbandes Osterreichischer Historiker und Geschichtsvereine
28, Wien, 1993, 237-239.; Hungarian municipal governments (1848-1918), Annales
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Eszak-Amerikai Egyesiilt Allamok allamszervezetere emlekezteto megol-
daskent a torvenyhozast ketkamarasnak kepzelte el. Az alsohazi a kepvi-
seloket ,,altalanos szavazati jog" alapjan valasztanak, a felsohaz tagjait, a
szenatorokat a megyei kozgyulesek delegalnak. A megyenkent valasztott
ket-ket szenator visszahivhato lenne. Az alkotmanyjavaslatban ,,felette
ajanlja" a nemzetiinknek, hogy mint ,,legfobb kincset", orizze meg a
megyek azon jogat, hogy azok az orszagos iigyeket mindig nyilvanosan
targyalhassak. A korabbi hazai publicisztikabol is ismeros ervei szerint a
megyei elet ,,letres%e a ko^velemenynek", ,,tu%helye a ha^afisdgnak", ,,iskoldja a
stdtusferfivd vdldsnak." Kossuth ezen elgondolasahoz kesobb is ragaszko-
dott. Helfy Igndcho^ intezett - es az 1885-i orszaggyulesi vita soran is fel-
olvasott — leveleben irta, hogy a municipiumok ,,egyenes res^eltetese a toweny-
ho^asban mm s^unt meg., hanem csak afelsohd^ba tetetik at. '91

Bihar megye kozonsegehez Turinbol, 1867. szeptember 15-en irt le-
vele32 szerint ,,leirhatatlan aggodalommal" vette eszre, hogy a
,,megbecsulhetlen institutio" epseget veszely fenyegeti. Az 1848:XVI. tc. er-
telmet, celjat maskeppen ertelmezte, mint a megyek szerepet korlatozni
kivano Deakek. Ebben az ertelmezesben a megyek nem veszitettek el
alkotmdnyvedo szerepiiket. )fA megyeket meg ugyana^pn torvenyek is a% alkot-
mdny vedbdstydinak neve^ik, melyek a parlamentdris kormdny^atot feldllitottdk. —
Tagadhatlan bi^pnyitvdnya e% annak, hog)/ a% 1847/48-diki torvenyho^ds a megyei
institutio epseget a parlamentdris rends^er mellett is s^iiksegesnek tartotta, s meg is
volt gyo^pdve, hogy a ketto ko^ptt semmi kiegyenlitesi s^ukseg, mert semmi ellentet

fenn mm forog; hanem csak annak s^iiksege forogfenn, hogy a megyei s^erke^et
(organisatio) a s^abadalmas alaprol a nepkepviseleti alapra tetessek at."

Gondolatmenetet a torveny szovegevel igyekezett alatamasztani: eb-
ben valoban nines szo a megyei rendszer es a miniszterialis felelosseg
kibekiteserol, hanem csak a megyei szerkezetnek a kozszabadsaggal ossz-
hangzasba hozatalarol. Logikus az a magyarazat is, hogy csupan a megyei
,,szerkezet" nepkepviseleti alapra helyezeset kanyozta elo a torveny es

Univcrsitatis Scicntiarum Budapesticnsis dc Rolando Eotvos Nominatae Sectio luridica,
Tom. XXXIV, 1993, 147-157.
31 KOSSUTH - KOZMA, i.m., 17.; ZSI;,DENYI Bcla, A torvenyhatosagok kepviselete a% ors^aggule-
sen, Miskolc, 1927, 47.
^Kossuth La/os Iratai. VIII. kotet (Sajto aid rendezte: KOSSUTH Fcrenc), Budapest, 1900,
Bihar megyenek Turin, 1867. szeptember 15.
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nines utalas arra, hogy a megyek hatosaga ,,a miniszteri kormanyzat ked-
veert" megcsonkulna.

A levelben vitatta, hogy a megyek 1848-ban elvesztettek torveny ho^ds-
beli jogaikat, az ,,ors%dggyulesi kepviseltetes" kozjogi lehetoseget. A torveny
szovegenek magyarazatabol kiindulva ezt is cafolja. Utalt arra, hogy az
1848:V. tc. orszaggyulesi kovetekrol beszel, akiket a rendi alkotmany
idejen a varmegyek valasztottak. Hivatkozott arra is, hogy a torveny szo-
vege szerint a koveteket a megyek kiildik az orszaggyulesre. ,$A.osonymegye
kuld 2 kbvetet, Gyormegye kuld 3 kbvetet, Zemplenmegpe kuld 8 kbvetet. " Ezen
nil a torveny szerint ,,a vdlas^tdsi iigynek minden dga^atdbani ke^elese es ve^er-
lete most is a megyenek, a^a^ »a megyeipolgdr kb%bnsegnek« hatosdgdho^ tarto^ik.
A.^ os^tjafel a megyet vdlas^to keruletekre, a^Jelbli ki afohelyeket (a hoi a torveny
dltal nincsenek kulbnosen kijelblve), a% vdlas^tja a kb^pponti vdlas^tmdnyt; s^pval
a vdlas^tok bss^etrdsdtol a vdlas^tds berekes^teseig minden inte^kedes, minden eljd-
rds a megyei hatosdg kifolydsa." Az 1848-as torvenyek az orszaggyulesi ko-
vetkiildes teren szerinte csak ket valtozast hoztak. Az egyik, hogy ,,1848
ota nemcsak a nemesseg vdlas^tja a megye kbveteit, hanem vdlas^tja a vdlas^toi
qualificatioval felruhd^ptt megyei polgdr kb^pnseg; epen mert 48 ota e^ a megye s
nemcsak maga a nemesseg", a masik, hogy ,,a mostjel^ett kulbnbseg kbvetke^teben
nem lehetven a megyei nep e^ernyi e^ereit a regi mod szerint egy helyre kb^syulesre
bss^eseregeltetni, hogy a megye minden kbveteit egyuttesen megvdlas^s^a, tehdt a tor-
veny e%en tekintetbol akkent s^abdlyoyta a vdlas^tdsi eljdrdst, hogy a vdlas^tok
keriiktenkint gyiiljenek bss^e, megpedig annyi keriiletenkent, a hdny kbvetet kuld a
megye, s mindenik kerulet vdlass^pn egy kbvetet. "

Kossuth tagadta azt is, hogy a megyek 1848-ban elvesztettek volna
utasitasi es visszahivasi jogaikat. Magyarazata a korabeli torteneti-jogi
ertelmezest tiikrozi. Szerinte az utasitasi jogot a rendi korszakban a ,,tor-
veny erejevel biro" szokasjog biztositotta. Az pedig ^tagadhatlan jogtudomdnyi
axioma", hogy a szokasjog addig el, ameddig azt torveny el nem torli.
Ilyen torveny nem sziiletett 1848-ban, tehat a jog ervenyben van. A tor-
venyhozas 1848-ban nem akarta eltorolni az utasitasi jogot. Jogforrasi
ertelemben — hangzik tovabb az erveles — kiilonbseget kell tenni torveny
es intezveny kozott. A torveny egy ujabb torveny hozatalaig, az intez-
meny pedig a kifejezett megsziinteteseig maradhat hatalyban.

Allaspontja szerint 1848-ban a kotott koveti mandatum sem szunt
meg. ,̂ 1 megyei hatosdg gyakorldsdnak modalitdsdrol tbrvennyel kellett inte^kedni
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- mert torveny volt, bogy csak a nemesseg gyakorolhat alkotmdnyos jogokat; e^eket
tehdt a nepre nem lehetett uj torveny nelkul kiterjes^teni. De a kbvetutasitdsi es vis%-
s^ahivdsijogot nem torveny ho^ta be; — hanem behoof a a%, hogy a dolog termes^eteben
fekudven, gyakorlatba vetetett, — e^ termes^etes, tehdt institutionalis jog, melynek
gyakorlati modjdt nem volt s^ukseg torveny dltal s^abdlyo^ni — nem is left soha
torveny dltal s%abdlyo%ya. — S^abdlyo^ta a% elet. — Es s^abdlyo^hatja most is. Sot
res^ben mdr s^abdlyo^ta is, minden torveny nelkul alkalma^kodva a vdlto^ott vis^p-
nyokho^". ,^{ regi vdlas^to testuletek mdr nem tandcsko^p testuletek, igy e^ek nem

fogalma^hatjdk meg a^ utasitds s^oveget. De a kepviseleti rends^erben is nqgy s^uk-
seg van a vdlasytok erdekkepviseletere. Kordbban ,,a vdlas^tok adtak utasitdst, s a
vdlas^tott vagy elfogadta, vagy lemondott. Most a kepviselojelblt adja ele programmjdt
a vdlasytoknak, s ha e prosramm a valas^t6k neyeteivel mesesye^ik, mevydlasytidk a\, r o A, v. o <s>? v, ' o \J

jeloltet, ha meg nem egye^ik, meg nem vdlas^tjdk. — A dolog tokeletesen egyre megyen
ki. — A.^ utasitds meg van. Sot a% uj mod tbkeletesebb a reginel, mert a kepviselok s
kepviseltek koyti ne^eta^pnossdgnak csak nagy vdgdsokban kell mo^ogni, a regi
utasitdsi mod e^en tulhajtott, a mennyiben minden apro res^letekre, sot meg a
stylistikdra is kiterjes^kedve a kovetet valosdgos geppe alacsonyitotta. "

Hasonlo logikaval ervelt amellett, hogy a kepviseloket az uj rend-
szerben is vissza lehet hivni. Ezt a marciusi torvenyek sem zarjak ki,
Kossuth lehetsegesnek tartja a kepviselok visszahivasat a magyar valasz-
tokeriileti rendszerben is. ,,Ha valamely keruletben alaposgyanu forogfenn, hogy
a kepviselok irdnt a vdlas^tok tbbbsege tobbe bi^alommal nem viseltetik, tegyen fel
egy motivdltpetitiot a% ors^dggyuleshe^ melyben okadotolva ki legyen mondva, hogy a
vdlasytok tbbbsegenek bivalmdt a kepviselo elidtsyotta, ot tehdt tobbe kepviseloiuk-v o \ > r j \> J T J

nek el nem ismerven, uj vdlas^tds elrendeleset kerik. A^dn irassa aid e^en kervenyt
annyi vdlas^to dltal, hogy a% aldirok a keruleti vdlas^tok tobbseget kepe^ek, es
kiildje be valamely kepviselo dltal a hd^ elnbkenek, s gondoskodjek, hogy nehdny
kepviselo informdlva legyen a tenydlldsrol, s a kerveny tdmogatdsdra fels^olaljon.
Ketto a^pnban elkeriilhetleniil s^ukseges: 1. ho^d rekes^teni a kervenyhe^ a keriilet
vdlas^toi bss^eirdsdnak hiteles mdsolatdt, misprint kitiinjek, hogy a kerelme^pk
tobbseget kepe^nek; 2. hitelesittetni kell minden aldirdst, mind arra ne^ye, hogy a%
aldiro a vdlas^tdsi lajstromban benm van, mind arra ne^ye is, hogy a% aldirds
genuinus. En nem kep^elhetem, hogy ily kervenynyel akadjon kepviselo, a ki eleg
s^emtelen lenne le nem mondani; vagy ha le nem mondana, nem kep^elhetem, hogy a
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kepviselohd^ a lemonddsra ep ugy ne kenys^eritene, mint a kormdnyhivatal vdllalds
eseteben mindig kenys^eriti. '53

A varmegyek igazgatasi jogosultsagait a miniszteri felelossegrol szolo
1848:111. tc. 32. szakasza alapvetoen befolyasolta. A Hberalisok tobbsege
— ide ertve Deak Ferencet is - ugy velte, hogy a megyek a polgari allam-
ban nem lehetnek onallo, szeparativ reszei az allamnak, kotelesek vegre-
hajtani a miniszterek torvenyes rendelkezeseit. Ezzel szemben Kossuth
kesobb is ugy ervelt, hogy a megyek megtarthatjak korabbi vegrehajtasi
autonomiajukat, ennek nem szabott korlatot a miniszteri felelossegrol
szolo szabalyozas. Igazolaskent egyreszt a torveny szohasznalatara, a
,,vedbdstya")e\z6te utalt. Masodszor azzal ervelt, hogy az aprilisi torvenyek
nem az alkotmanyos szervek hataskorerol, hanem csupan eljarasukrol
szoltak. Vegiil — elemezve a miniszteri felelosseg torvenyben meghataro-
zott harom esetet —, azt a kovetkeztetest vonja le, hogy a miniszter azert
felelos, amit tesz vagy elmulaszt, nem pedig azert, amit a megyek tesznek
vagy mulasztottak. Az 1848-as szabalyozas ervenyesitette a miniszteri
felelosseget, de csak a miniszteri omnipotenciat zarja ki. Csak erre tore-
kedett a 48-as torvenyhozas, ,,mert »6nkormdny%atot« akart a nem^etnek adni
s nem dlc^d^ptt absolutismust."

A hazai centralistak tobbsege a Tisza Kalman idoszakaban az alla-
mositott kozigazgatas hive lett. Kozottiik mindenekelott Griinwald Bela
szallt szembe az onkormanyzatisag kossuthi ertelmezesevel. Szerinte
Kossuth egykoron a megyek kultuszat hirdette, es a megvaltozott viszo-
nyok kozott is ragaszkodik regi eszmeihez. ,£Jeki a megyei inte^meny kultus^
tdrgya, mert s^erinte e% a s^abadsag, onkormdny^at klassyikus formdja, a magyar
alkotmdny vedbdstydja, a ma^yar nem^eti erdek legtokeletesebb es^ko^e, a magyar
genius megtestesiilese; inte^meny, melyben kulonos vard^sero rejlik, idedlis inte^meny,
mely unikum a% tissues emberi inte^menyek kozott. De mondbatom, hogy ma mdr a
legklkesiiltebb munidpalistdk sem gondolkodnak ugy a megyekrol, mint 5. '54

33 Kossuth Lajos Iratai. Sajto aid rendexte: KOSSUTH Ferenc. VIII. kot. Budapest, 1900,
534-535.; R[AJKAI] F[RmBlSZ] Ifstvan], Megyei alkotmanyos mo^galmak 1860. October 20-tol
1861. april 2-ig, mint a nem%etgyu/es megnyitasa napjai^ Pest, 1861, 61, 68, 92, 112.; RABEL
Las/do, A. varmegyek multja esjovo hivatasa, Sopron, 1911, 210-213.; GllUNXVALD Bela, Ko'%-
iga^gatasunk es a s^abadsag, Budapest, 1876, 73.
34 GRUNWALD Bela, Kossuth es a megye. Uj kiadas, Budapest, 1891, 6-11. Ax iras valasx
Kossuth ,,Onkormany%at es kb'sfiontosi'tas" cimu irasaira. Kesobb, 1883-ban Griinwald a
Pesti Naploban jelentette meg cikkeket, exeket is beepitettc idexett muvebe.
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Az eros allam hivei vitattak, hogy a regi es a dualizmuskori megyek
klasszikus onkormanyzatok lettek volna. Tanulsagos Griinwald gondo-
latmenete az angol grofsag es a magyar megyerendszer osszehasonlitasa-
rol. ,,Kossuth Lajos s vele sokan a% bnkormdnyzatot, mintjogot kbvetelik. A.nglid-
ban es Poroszprszagban kotelessegnek tartjdk. Kossuth Lajos a% bnkormdnyzatot a%
dllam ellen kbveteli; a% angol onkormanyzat a% dllam szplgdlatdban all. Anglidban
a% onkormanyzat vegrehajto kbzegei a korona megbt'zpttai: Kossuth La/os mellozhe-
tetlennek s a% onkormanyzat lenyegenek a tisztviselok vdlasztdsdt tartja, a hatosdgi
onkormanyzat koreben is. AZ^ angol onkormanyzat kbzegei szuksegkeppen ingyen
szplgdlnak: ndlunk ezek nem kepzelhetok fizetes nelkul. AZ^ angol onkormanyzat
egyik lenyeges momentuma a% bnadoztatds a% onkormanyzat celjaira, a magyar a%
dllam penztdrdbol kbveteli e czelok kbltsegeinek fedezeset. Egyszpval a% angol es
porosz. onkormanyzat a% dllam es tdrsadalom harmonidja, Kossuth La/os bnkor-
mdnyzata a% dllam es tdrsadalom disharmonidja, a tdrsadalom gyanakoddsa,
oppozicioja a% dllam ellen. '55

A harmadik generacios centralistak a magyar allamot nemzeti es jog-
allamma kivantak atalakitani. Allaspontjuk szerint a tortenelemtol orokolt
megye nem illik bele sem az egyikbe, sem a masikba. A megye valasztott
tisztviseloivel egyforman veszelyezteti a nemzeti erdeket es a szabadsa-
got. A megyei intezmenyt nem akarjak megsemmisiteni, azt, mint a gaz-
dasagi es kulturalis onkormanyzat organumat, hasznosnak tarjak. Ebben
a korben megmaradhat a szabad tisztviselo-valasztasi jog, de hatosagi
jogkort a municipiumok nem lathatnak el. Ha az allam meg akar felelni
hivatasanak, kinevezett tisztviseloket kell alkalmaznia. Az egyeni szabad-
sagot az allammal szemben a ,,$zabadsdg s%ellemet6l dtitatott s szabatos anyagi
tbrvenyek, eljdrdsi szabdjyok, a tisztviselok buntetojogi felelossege, tovdbbd a kbzjog
teren elkbvetettjogserelmek orvosldsdra egy fuggetlen bfrosdg"garantdlja. '56

A korabeli doktrinerek szerint a megye lenyegenel fogva lokalis te-
nyezo, csak a helyi feladatok megoldasara kepes, ezert meg kell tartani a
gazdasagi, kulturalis es fllantropikus onkormanyzat koreben. A modern
viszonyok kozott nem tolthet be altalanos politikai funkciot, nem vallal-

35 GRUNWALD, Kossuth es a megye, i.m., 10.; STIPTA Istvan, A vdrmegyei s^erve^et atalakitasa
Tis^a Kalman minisyterelnoksege idejen, Acta Univcrsitatis S/cgcdicnsis de Attila Joxsef
Nominatac. Acta Juridica et Politica. Tomus X1A7!. Fasciculus 5, Szeged, 1995, 64.
36 STIPTA, A vdrmegyei s^erve^et atalakitasa... i.m., 15.; KAJTAR Istvan, A 19.s%a%adi modern
magyar dllam- esjogrends-^er alapjai. Europa-haladas-Magyarors-^ag, Budapest-Pecs, 2003, 92-93.
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hat allami es nemzeti feladatokat. Az eros allam, a kozigazgatas kozpon-
tositasanak hivei ,,a politikdban tehetetlenseget, a% allami ko%iga%gatdsban a
korrupciot, a ko^erdek elhanyagoldsdt, a ko^jog hatosdgi ke^eleseben a% onkenyt,
nemely vide ken, hoi a magyarsdg keves, a nem^etellenes mo^galom es%ko%et"\attak a
megyeben. A hazai tortenelem nem igazolta Kossuth szenvedelyes 6n-
kormanyzat-partisagat, de a mindenkori centralistak allam-imadatat sem.

Kossuth 1848 elott a varmegyei szervezetben kereste az onkormanyzati
jog garanciajat, es azt a hard terepet, amelyben az ellenzeki eszmek er-
venyre juthatnak. Nem fogadta el azt a koncepciot, hogy a megyeken
kivul a kozsegeket is megilleti az autonom rendelkezes joga. A jogi forra-
dalom idoszakaban ragaszkodott a halado municipalizmushoz, onkor-
manyzattal osszefiiggo allaspontjat a nagy tarsadalmi reformok, foleg a
jobbagyfelszabaditas megvalositasanak szempontjai hataroztak meg. A
dualizmus utani nezetei reszben onigazolo jelleguek, reszben a teriileti
onkormanyzat valtozadan primatusat hangsulyozok. Abban remenyke-
dett, hogy a politikai ellenallas a megyekben eled ujja. A modern eletvi-
szonyok azonban nem kedveztek az organikus intezmenyeknek. Az
1880-as evekben a kossuthi municipalizmus, a hagyomanyra epiilo 6n-
kormanyzatisag hazai idoszaka veget ert.


