A COMMISSARIATUS PROVINCIÁLIS FELÁLLÍTÁSA
MAGYARORSZÁGON 1723-BAN.
A magyar történetírás az újkori magyar kormányzás, közigazgatás,
hivatalszervezet történetét még nem tisztázta. Az újkori magyar államélet
alapjai még ismeretlenek. A kancellária, helytartótanács, kamara, megyék,
különböző városok és községek szervezetének és államéleti szerepének
ismerete nélkül a múlt magyar életének egyetlen oldala sem lehet vilá
gos. Keservesen tapasztalja és panaszolja ezt a magyar múlt minden
kutatója. Segíteni eddig még nem segítettek. Pedig a külföldi példa ösz
tönözhetett volna. A múlt század utolsó negyedétől kezdve egészen nap
jainkig jelentek és jelennek meg a különböző nemzetek történetirodalmá
ban megfelelő tárgyú közlések és feldolgozások. Különböző iskolák ala
kultak. a módszer egyre tökéletesült. A hivataltörténet új történeti segédtudományt hivott életre, amely a hivatalok működésének emlékeivel, az
aktákkal foglalkozik.1*A mai magyar kutató már gazdag ismeretek birto
kában, fejlett módszer segítségével foghat munkához. Világosan megál
lapíthatja a külföldi hatásokat, de figyelmét nem kerülhetik el a különle
ges magyar helyzetből fakadt jellegzetességek sem. Ez a tanulmány a
magyar hivatalszervezet ilyen külföldön is megtalálható, de a magyar
viszonyoknak megfelelően módosult ágát, annak keletkezését óhajtja
megvilágítani,
Az első kísérletek.
Magyarország a mohácsi vész óta állandó harcok színtere volt. A
török kiűzése és a szatmári béke megkötése után pedig az állandó hadse
reg eltartásának gondja szakadt az ország nyakába. A teher nem volt
új. A Wesselényi Ferenc nádor nevéhez kapcsolódott főúri megmozdu1 V. ö. Szilágyi Lórénd : A modern kormányzattörténet kialakulása. Századok, 1933.
291—307. 11. A legújabb módszerrel dolgozó hivataltörténet követésre méltó mintája Lothar
Gross: D. Gesch. d. deut. Reichshofkanzlei v. 1559 b. 1806. Wien 1933.
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lés vérbefojtása óta az osztrák ház csapatai keresztül-kasul járták az
országot. A felszabadító háború, Thököli és Rákóczi harcai alatt a hely
zet csak rosszabbodott. A hadsereg az országgal szemben teljesen ön
kényesen járt el. Az országtól követelt szolgáltatásokat tetszése szerint
vetette ki és hajtotta be. Az egyes ezredek ellátásával megbízott hadi
biztosok a Bécsben felállított főhadibiztosságtól függtek, az országgal
szemben elszámolással nem tartoztak. Rövidebb-hosszabb ideig tartó meg
bízatását valamennyi meggazdagodási lehetőségnek tekintette.2 Ilyen gon
dozás mellett a katonaság kihágásain meg sem ütközhetünk.2“
A katonaság kihágásaival, a hadibiztosok visszaéléseivel minden
egykorú Magyarországgal foglalkozó jelentésben, javaslatban találkozunk.
Köztük olyanokban, amelyeknek elfogultságot senki sem vethetett sze
mükre. A török kiűzése utáni kor egyik virágkora volt hazánkban a re
formtervezeteknek. Ezekben kísérletet tettek az ország és a katonaság
viszonyának rendezésére is. Báró Aichpichl, aki 1689-ben a budai ka
marai kezelőség helyzetéről számolt be, azt ajánlotta, hogy a hadibiz
tosság az ellátási egységeket, a porciókat a megyék meghallgatásával
vesse ki, a kamarai hivatalszervezet segítségével hajtsa be.8 A megyék
segítségülhívása használható gondolat volt, a kamara azonban egyéb te
endői mellett ezt a terhet nem vállalhatta. Sokkal jelentősebb az a meg
oldási kísérlet, amit az Einrichtungswerk szerzői terjesztettek elő.
1688-ban Magyarország közigazgatási, gazdasági, katonai, igazság
ügyi és egyházi berendezése ügyében két bizottság tárgyalt. A magyar
bizottságnak a nádor, a bécsinek Kollonich Lipót esztergomi érsek volt
az elnöke. A magyar bizottság munkájáról nem tudunk. A Kollonich-féle
bizottság az Einrichtungswerket dolgozta ki.4 Albizottsága a katonaság

8
Az osztrák'főhadibiztosi hivatalról 1650-ben szól először az osztrák udvari hadi
tanács utasítása. A hadibiztosi intézmény régebbi eredelű. Az osztrák és porosz fejlődés
ben egyaránt a 17. sz. elején tűnik fel a hadibiztos, mint fejedelmi megbízott, akinek
feladata az ezredek és ezredesek ellenőrzése volt. Ugyanis minden ezredes külön szer
ződés alapján állította ki ezredét, A harmincéves háború után az ezredek állandóan
együltmaradtek, a hadibiztosi megbízás is állandó jellegű lett, központi hatóság alá került.
A főhadibiztosság intézte a hadsereg ellátásával kapcsolatos ügyeket. L. erre Th. Fellner
—H. Kretschmayr: D. őst. Zentralverwaltung. l./l.W ien 1907.253. I. A porosz fejlődésre
pedig S. Isaacsohn: Gesch. d. preuss. Beamtenthums. 11. Berlin 1878. 161 skk. 11. A hadi
biztosok szerepe Magyarország történetében még feldolgozásra vár.
80 Az ország rendkívül súlyos és aránytalan megterhelésére a 17. sz. végén 1. Káro
lyi Árpád : Buda és Pest visszavívása 1686-ban; Bp. 1886. 136—145. 11.
3 Th. Mayer: Verwaltungsreform in Ungarn n. d. Türkenzeit. Wien u. Leipzig 1911.
22. 1. A török kiűzése után készült reformmunkákra Baranyai Béla sajtó alatt álló műve
fog világosságot deríteni.
4 Az 1688-i magyar bizottságra 1. gróf Esterházy Imre levelét Sinzendorfhoz, 1722.

339

előforduló bajok orvoslására elsősorban tekintélyesebb or
szágos vagy megyei biztosok felállítását ajánlotta. Ezek a hadibiztosokkal
egyetértve járjanak el. Feladatuk a lakosság védelme, a károsultak szá
mára elégtételt hivatottak szerezni.1*5 A javaslat nem részletezte a nagy
általánosságban felvetett gondolatot. Fontos azonban, hogy először em
lítette az 1723-ban felállított országos biztosokat.5*®
Az országos biztosok megjelenése a porosz és osztrák katonai igaz
gatásban egybeesik a hadibiztosokéval. A hadibiztosok a fejedelem em
berei, a hadsereget képviselik. Az országos biztosokat szintén a fejede
lem nevezi ki, de az országot, tartományt, kerületet képviselik, annak
birtokos nemességéből kerülnek ki, a lakosságot hivatottak védeni. Tehát
rendi jellegű megbízottak, ami abban is kifejezésre jut, hogy egyes he
lyeken a rendek terjesztik őket megerősítésre az uralkodó elé. Nevezik
őket tartományi vagy kerületi, olykor vonulási, sőt hadibiztosoknak is. A
katonai igazgatásban szereplő országos biztosok az országos biztosok ál
talánosabb körébe tartoznak, a hadibiztosok pedig a tisztán fejedelmi
biztosok közé sorolhatók. Biztosokat ugyanis nemcsak a katonaság ügyei
nek intézésénél alkalmaztak.
A biztosi intézmény közigazgatási szerepe a történetirodalomban
eddig nem részesült jelentőségének megfelelő figyelemben. A követke
zőkben Otto Hintze alapvető megállapításai nyomán ismertetem fejlődésé
nek vázlatát.8 Csirái a késő római császárkovba nyúlnak vissza. A Codex
Justinianus és a Codex Theodosianus közvetítésével a pápaság vette át és
fejlesztette tovább a jurisdictio delegata alakjában a 12. és 13. sz.-ban,
amikor a pápai hatalom emelkedésének ideje egybeesett a római jog ta
nításának egyik virágkorával. A pápák bírói hatalmukat különböző ese
tekben más és más egyházi emberre ruházták át. Ugyanezt a gyakorla
tot ugyanebben az időben átvette a császári udvar, a 14. és 15. sz. fo
lyamán azután a többi európai uralkodó, köztük a magyar király is. A biz
tos neve a kánonjogban még delegátus. A commissarius név kelet
kezésének idejét nem ismerjük. A 15. sz.-ban azonban már ez az
elnevezés az általános. A megbízás (commissio) azután nem szorítko
zott a bírói hatáskörre, hanem más területre is átterjedt. Az uralkodói
biztosok mellett megjelentek az országos biztosok. Az intézmény el

v o n u lá sá n á l

1. 19. Esterházy szerint Krappf József dolgozott legtöbbet az Einrichtungswerken. Bécsi
áll It. Ung. Fasc. 201.
5 Th. Mayer i. m. közli az Einrichtungswerk kivonatát. L. ennek katonai részét.
50 Országos biztosok első nyoma Magyarországon a 16. sz.-ban tűnik fel, amikor
az országgyűlés az adó behajtására ú. n. kincstárosokat választ.
6 0 Hintze: D. Commisarius u. seine Bedeutung i. d. alig. Verwaltungsgesch. K.
Zeumer-emlékkönyv. Weimar 1910. 493—528. II.
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méletének első megfogalmazója a 16. sz.-ban Bodinus volt. Az offi
cium és a commissio szembeállításával világította meg az utóbbi jel
legét. Az officium állandó, meghatározott jogi alapokon nyugvó hivatal.
A commissio tdőreszóló, esetenkint változó természetű megbízás.7 A commissioból, ha a megbízás állandó, officium, a megbízottból hivatalnok
válik. A biztosi intézmény azért nem hal ki, mert mindig van a fejedel
mi udvarban rendkivüli elintézni való. Ennek megfelelően kísérhetjük
nyomon az intézmény alakulását, egészen napjainkig. Jellemző a commissariusra, hogy fejedelmi eredetének megfelelően mindig a fejedelmi
hatalmat szolgálja. Vonatkozik ez az országos biztosokra is. Sorsuk egész
Európában az volt. hogy fejedelmi hivatalnokok lettek. Hogy ez az áta
lakulás mikor történt, a fejedelmi hatalom erősödésétől függött. Franciaországban a 16. sz.-ban, amikor Bodinus művét írta, már nem voltak or
szágos biztosok. Angliában a békebírák intézményében a helyi önkor
mányzatot alakították ki. Hannoverben még a 19. sz.-ban is szerepeltek.
A katonai megbízatású hadibiztosok a 16. sz. második felében tűn
nek fel Franciaországban, mint királyi intendánsok a zsoldos ezredek
mellett. A 17. sz. elején a porosz és az osztrák fejlődésben is megjelennek.
Nevük commissarius, különféle összetételben. Feladatuk az ezredek el
lenőrzése. Kapcsolatban velük kezdenek működni az országos biztosok.
Hivatásuk a hadsereg és az ország viszonyának ápolása, rendszerint ke
zelik a hadiadót is. Amikor a hadsereg állandóvá alakul, a hadibiztosok
is állandó hivatalnokok lesznek. Az országos biztosok hatásköre átszáll
rájuk. Az országos biztosok a 18. sz. közepére ebben a két országban
eltűnnek. A porosz állam hivatalszervezete a hadibiztosi intézményen
épül fel, így nyer minden más európai államtól eltérő katonai vonáso
kat. A többi európai államban a hadibiztosok nem lépik ót a katonai
ügyek határvonalát.8
Amikor az Einrichtungswerk országos vagy megyei biztosokban látta
a magyar katonai bajok orvosszerét, német területen általánosan bevált
eszköz alkalmazását ajánlotta. A gondolat visszhangra talált Magyaror
szágon, de a rendi gondolkodásnak megfelelő változatban. A rendi sé
relmek között állandóan szerepelt a katonaság idegen vezetése. Magyar1
1 L officier est la personne publique qui a charge ordinaire limitee pár edit. Commissaire est la personne publique qui a charge extraordinaire limitee pár simple Com
mission. Idézi Bodinus 1577-i kiadásából Hintze i. m. 506. 1.
8 L. ezekre, különösen a porosz állam katonai eredetű felépítésére Isaacsuhn i.
m. ti. 158—197. II. 111. Berlin 1884. 59—108. 11. G. Schmoller: Acta Borussica I. Bd. D.
Behördenorg. Berlin 1894. Einl. 40—41, 94—104. 11. U. a. ; Umrisse u. Untersuchungen,
Leipzig 1891. D. deut. Beamtenstaat v. 16. b. 181. Jh. 298. skk. 11. Bővebb irodalom az
idézett munkákban.
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katonai vezetést kívántak a rendek. Ennek megfelelően a katonaság el*
látását is magyar hadibiztosok kezében szerelték volna látni. A 13 észak
keleti megye követsége 1696-ban Bécsben ilyen értelemben terjesztette
elő óhaját gróf Bercsényi Miklós vezetése alatt. A magyar főbiztos vagy
szállásmester alá kívánta az albiztosokat rendelni. Ez az intézmény egye
sítette volna magában a nyugati hadi- és országos biztosok hatáskörét.
Katonai ügyekben katonák és lakosok egyaránt illetékessége alá tartoz
tak volna. Rendi és magyar szempontból ez a megoldás lett volna a leg
megfelelőbb. Az udvar azonban nem bocsáthatta ki kezéből az akkor
még tisztán császári hadsereg élelmezésének intézését. Országos biztosok
felállításához azonban elvben ismét hozzájárult. A felállításra 1696 no
vemberében került sor. A Pozsonyban összegyűlt rendek felirat alak
jában ismételték meg kérésüket. A kérést a titkos tanács tárgyalta, dön
tését a magyar kancellária nov. 10-én továbbította. Az örökös tartomá
nyok szolgáltak mintául. Supremus commissarius provinciális lett a biztos
címe a rendek által ajánlott generalis commissarius helyett. A kinevezés
jogát, szintén az örökös tartományok mintájára, a király a maga számára
tartotta fenn, a megokolás szerint azért, hogy a biztosok tekintélye na
gyobb legyen. A tényleges ok a fejedelmi befolyás biztosítása volt. A
rendek 9 személyt terjesztettek elő, ezek közül választott ki hármat az
uralkodó. Tehát a rendek befolyása is érvényesült, ami az uralkodó és
a rendek közötti akkori tényleges erőviszonynak megfelelt. Az országot
három részre osztották, követve a török korszak alatt kialakult felosz
tást. A dunamelléki megyékben, az érsekújvári és bányavárosi kapitány
ság volt területén gróf Pálffy Miklós pozsonyi főispán lett országos főbiz
tos. Mivel a kinevezést nem fogadta el, gróf Zichy Ádám töltötte be he
lyét. A felsőmagyarországi és tiszai megyékben gróf Bercsényi Miklós ungi
főispán, az alsómagyarországi, dunántúli területen gróf Nádasdy Ferenc
kapta a megbízást. Fizetésük az országot terhelte. A rendek 3—3000 f.ban állapították meg és a megfelelő országrészre vetették ki. Részletes
utasítást az országos biztosok nem kaptak. A kinevező királyi rendelet
királyi és országos eredetüknek megfelelően a királyi szolgálat és a közjó
ápolását kötötte lelkűkre, egyebekben a katonai szabályzat útmutatására
hivatkozott. Ez azt mutatja, hogy az új hivatalt csak ideiglenesnek szán
ták Bécsben. A rendi gyűlés sem adott útmutatást. Bercsényi székhelyéül
Tokajt jelölte ki, de Bercsényi azt áttette Eperjesre, ahol a hadibiztos la
kott. Teljesen függetlenül kezdte meg hivataloskodását. Fizetését megyéi
vel 6000 f.-ra emeltette. Pénztárost, számvevőt, könyvelőt, magyar-latin és
német titkárt, több albiztost vett maga mellé. Hivatala évi 12.600 f. ba ke
rült volna. Egyedül Abaúj-vármegye mert a hatalmas főúr ellen a nagy
teher miatt szót emelni. A magyar kancellária sem látta indokoltnak a
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költséges személyzetet. Szemére is hányta Bercsényinek, hogy inkább nézi
saját hasznát, mint az oiszág helyzetét. Az a néhány hónap, amit Ber
csényi hivatalában töltött, az eperjesi hadibiztossal folytatott állandó vi
szálykodásban telt el. A lakosság védelmére így nem maradhatott idő.
A másik két biztos működését nem ismerjük. Nem valószínű, hogy a
Bercsényiéhez hasonló önkénnyel jártak el, de eredményt 5 hónap alatt
ők sem mutathattak fel. A Rákóczi ideje alatt bekövetkezett harcok az
intézmény halálát jelentették. 1697 májusában már nem működött.9
Az első kísérlet magyar országos biztosok szervezésére nem járt si
kerrel. Ennek okát nemcsak a Rákóczi harcokban láthatjuk, bár ezeknek
döntő hatását tagadnunk nem lehet. Sem a bécsi udvar, sem a magyar
rendek nem dolgozták ki a biztosok utasítását. Egyik fél sem tudta az
új intézményt a maga hatása alá vonni. A biztosok minden megkötés
és ellenőrzés nélkül kezdhették meg működésüket. Ez a működés nem
volt egyszerű. A biztosra igen széles feladatkör várt. Az ország egyharmada túl nagy terület volt egy biztos számára. Ezen a nehézségen az
sem segíthetett, ha albiztosokat alkalmazott, amint azt Bercsényi tette. A
vonuló és elszállásolt katonaság a lakossággal a legkülönbözőbb viszony
ba került. A felmerült rengeteg ügyet 3 biztos nem intézhette el. Még
albiztosokkal, titkárokkal, pénztárosokkal, számvevőkkel és könyvelőkkel
sem. Ez csak úgy lett volna lehetséges, ha a biztosok viszonyát a hadi
biztosokhoz, a megyékhez, a városokhoz szabályozták volna. Ha a bizto
sokat számadásra kötelezték volna, egyszóval, ha hivatalnokokat láttak
volna bennük, nem pedig nagyurakat s ha ők is hivatalnokok módjára
jártak volna el. De a megkötöttség hiánya, származásuk, stb. azt ered
ményezte, hogy a középkori korlátlan hatalmú országnagyok szerepét
kezdték játszani. Bercsényi példája legalább ezt mutatja. A hadibiztosok
kal, parancsnokokkal állandó viszályba került, azokat magánál rangban
alacsonyabbnak tartotta. Azok viszont a győzelmes harcok öntudatában
a fegyverrel visszaszerzett ország igazi urainak érezték magukat. A meg
értő együttműködés elé az ő részükről is leküzdhetetlen akadályok tor
nyosultak. Rákóczi harcainak kellett eljönniük, hogy mindkét fél ráesz
méljen az egvüttműködés feltétlen szükségére.
Addig tovább készültek a Magyarország új berendezésével foglalkozó
tervek. Közülük Pattachich Baltazár 1700 körül keletkezett projektuma

9
Az első magyar országos biztosi hivatal felállítására 1. Thaly Kálmán: A székesi
gróf Bercsényi család, 1—111. Bp. 1885—92. 11. 121—170. 11. Thaly Bercsényi működését
nem mint hivatalnokét Ítéli meg.
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érdemli meg figyelmünket.10 Pattachich magyar kancelláriai tanácsos volt,
munkáját az udvarnak is bemutatták s amikor 1722-ben a tárgyalások a
döntés felé haladtak, a Magyarország sorsát intéző férfiak ismerték gon
dolatait. Pattachich rendszeresen szervezett közigazgatást dolgozott ki
Magyarország számára. Számolt a kor követelményeivel, elismerte az
uralkodó jogait, de vigyázott arra is, hogy a magyar törvényekkel ellen
tétbe ne kerüljön. Az országban tartózkodó katonaság ügyeinek intézé
sét az ország közigazgatása számára tartotta fenn, a tisztán katonai ügye
ket véve csak ki. A hadiadó kérdését összekapcsolta a katonaellátás kér
désével. mivel a hadiadó rendeltetése a törvények szerint a katonaság
ellátása volt. A régi magyar kincstartói, thesaurariusi címet adta a közigazgatáshoz kapcsolt katonai ügyek legfőbb irányítójának. Elgondolásá
ban a kincstartó tagja volt az ország élére állított legfőbb közigazgatási
hatóságnak, a magyar királyi belső tanácsnak, ennek irányítása és ellen
őrzése alatt állott. A katonai és az adóval kapcsolatos ügyeken kívül a
gazdasági ügyek is teendői közé tartoztak. Az adóügy intézésére 3 adó
szedő perceptor állott rendelkezésére, a katonaügy intézésére pedig 3 fő
biztos. Az országot Pattachich is 3 kerületre osztotta, ennyiben tehát
ragaszkodott az 1696.-Í kísérlethez. A biztosokat azonban sokkal szűkebb
korlátok közé szorította. A kerület adószedőjével és a hadibiztossal egyet
értve kellett eljárniok, a kincstárnok és a katonai szabályzat utasítása
szerint. A katonaság ellátásáról gondoskodtak. Az adószedők útján az
ellátást beszámíttatták a hadiadóba. A hadibiztosok útján elégtételt sze
reztek a katonai kihágásokért. Az ország fizette őket. Ennek megállapí
tására, bővebb utasításra a tervezet megvalósításakor került volna a sor.
A kincstartót a tanáccsal együtt a király nevezte ki, a biztosok megbíza
tásáról nincs említés, valószínűleg a kincstartó emberei lettek volna .11
Pattachich tervezetének az a jelentősége, hogy felismerte a biztosi
ügyek (commissariatica) kapcsolatát a közigazgatással, a kincstartót és a
biztosokat a közigazgatás szervezetébe állította. A rendek törvénytiszleletét nem sértette, egyben azonban a kor követelményeinek megfelelő
hivatalszervezetet épített fel, számolt az élettel is. A megvalósulás ideje
azonban még nem érkezett el. Ország és uralkodója között még folyt a
harc. A szatmári béke azután ismét időszerűvé tette az ország berende
zésének kérdését, amihez Pattachich javaslata óta az országos biztosok
felállítása is tartozott. Az 1712/15. évi országgyűlés törvénybeiktatta az
állandó katonaságot és az állandó hadiadót. A biztosi ügyeket ez még
10 A projektum keletkezési idejét Kónyi Mária állapította m eg: Az 1715—22. évi
rendszeres bizottság javaslatai. A Bécsi M. Tört. Int. Évk. 1932. 141. I.
11 Pattachich tervezetét I. Ung. F. 200.
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égetőbbekké tette. Megoldásukat már ez az országgyűlés megkísérelte, erő
sen rendi szellemben. Külön magyar haditanácsot, hadibiztost és albiztosokat kívánt. A kinevezés jogát az uralkodótól nem vitatta, egyebekben
részletekbe nem bocsátkozott.12 A kérdés azután az 1722/23. évi országgyűlésen dőlt el.
Az 1722—23. évi országgyűlés tárgyalásai.
Ez az országgyűlés a magyar nemzet újkori történetében igen ritka
szerencsés körülmények között folyt le. Az uralkodó a nőági örökösödés
felajánlását várta a nemzettől, aminek fejében hajlandó volt a nemzet kí
vánságait méltányolni. A bécsi udvar tagjai közül azok, akik a magyar
ügyeket intézték, nem voltak rosszindulatúak. A nemzetnek pedig olyan
vezetői voltak, akik a törvényekben biztosított függetlenség megőrzésével
a korszerű közigazgatási reformokat kidolgozták és az életbe átültették.
Amikor az országos biztosi intézmény sorsát nézzük, tekintettel kell
lennünk arra, hogy ez a kérdés szorosan egybekapcsolódott az ország
teljes átszervezésének kérdésével. Azok a férfiak döntöttek itt is, akik az
országgyűlést irányították, uralkodó és rendek részéről egyaránt. A nőági
örökösödés törvénybeiktatása mellett az országgyűlés legnagyobb ered
ménye a magyar királyi helytartótanács felállítása volt. Ennek keretében
létesült az országos biztosi hivatal. Az országgyűlés lefolyása, a hely
tartótanács felállítása, sajnos még felderítetlen részei a magyar történet
nek. A következőkben csak annyira érintjük mindkettőt, amennyiben azt
tárgyunk okvetlenül megkívánja.
Az országgyűlés tárgyalási anyagát nagy részében az a rendszeres
bizottság készítette elő, amelyet Csáky Imre gróf kalocsai érsek elnöklete
alatt az előző országgyűlés küldött ki.18 A bizottság tagjainak számát az
uralkodó a munka gyorsítása és a költségek csökkentése végett leszállí
totta. 1722 ápr. 13-án a következő férfiak kezdték meg a tanácskozásokat:
gróf Csáky Imre, gróf Koháry István, gróf Nádasdy Tamás, gróf Károlyi
Sándor, gróf Esterházy Ferenc és Gáspár, báró Sándor Albert, Kiss Já
nos, Nagy István, Szluha Ferenc, Paluska György, Szirmay András, Ráday
Pál, Skaricza Pál, Kochlach Lipót. A királyt gróf Erdődy Ádám nyitrai
püspök, Mannagetta János György udvari tanácsos, Jeszenszky István
(Krappf József helyettese) és Prileszky Pál képviselte.14 Mindjárt az első
18 Gróf Csáky Imre kalocsai érsek bizottságának és az alsótáblának a javaslatát
1. u. o.
13 A bizottság szerepére nézve Kónyi eredményeire támaszkodhattam. Át kellett
néznem azonban a bécsi levéltári anyagot is, mert Kónyi az országos biztosi hivatal kér
désével, ami a tárgyalásoknak csak kis részét jelentette, nem foglalkozott.
14 Kónyi nem említi, hogy a tagok számát az uralkodó csökkentette.
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ülésen albizottság alakult: Károlyi, Esterházy Ferenc, Paluska, Szirmay,
Prileszky, Ráday, Skaricza. Ez az albizottság készítette el a tárgyalás ter
vezetét, az ú. n. proiectum ideae-t. A tárgyalást másik két albizottság vé
gezte. A közigazgatási ügyekben Esterházy Ferenc, Kiss, Nagy, Szirmay,
Prileszky, Skaricza. A gazdasági és katonai ügyekben Károlyi, Esterházy
Gáspár, Sándor, Szluha, Ráday, Paluska, Kochlach. Az országos bizto
sokról mind a két albizottság tárgyalt, mivel a kérdésnek közigazgatási
és katonai, sőt gazdasági vonatkozásai is voltak. E férfiak képviselték az
országot. Az országgyűlésen is döntő befolyásuk volt. Az országgyűlés
ugyan külön bizottsággal vizsgáltatta felül a rendszeres bizottság munká
latát, de ez csak formaság volt. A munka legjelentősebb részét Kónyi
Mária megállapítása szerint Károlyi és Prileszky végezték. Károlyi napon
kint tárgyalt a másik bizottság elnökével, valamint Mannagettával. Károlyi
és Prileszky döntő szerepét a rendi álláspont megfogalmazásánál az or
szágos biztosok kérdésében is elfogadhatjuk, bár Károlyi naplóján kívül
adatunk erre nincsen. Mannagetta Károlyin kívül csak Esterházy Feren
cet emeli ki, de Esterházy inkább a gazdasági kérdések szakembere volt,
a helytartótanácsban később a gazdasági bizottság vezetője lett. Manna
getta már az udvar álláspontját képviselte.
A bécsi udvar magyar politikájával III. Károly korában részletes,
az egyes személyek szerepét megvilágító tanulmány eddig nem foglalko
zott. Tárgyunkkal kapcsolatban szükséges erre is kitérnünk. A legfőbb
udvari hatóság ebben a korszakban a minisztertanács (conferentia ministerialis) volt. Ez tárgyalta az udvari hatóságok hatáskörét meghaladó
magyar ügyeket is, elsősorban az országgyűlésekkel kapcsolatos kérdé
seket. Az országos biztosok kérdésében is véleménye alapján döntött az
uralkodó, akinek személyes állásfoglalása a legritkább esetben tért el ta
nácsadó testületétől. A minisztertanács összetétele változó jellegű volt, a
tárgy természetétől függött. Elnöke Savoyai Eugén volt, tagjai az udvari
hivatalok vezetői és az egyes kérdések szakemberei közül kerültek ki. A
magyar ügyeket rendszerint a m. kir. udv. kancellária terjesztette elő vé
leményével együtt. Ilyenkor a kancellár, alkancellár. néhány tanácsos is
ott volt az ülésen. A két érsekkel, nádorral, országbíróval, bánnal szin
tén találkozunk. Ezek valamennyien hivatalukat képviselték. Voltak azon
ban az udvarnak a magyar ügyekben külön tanácsadói is. Ezek szintén
résztvettek a minisztertanács ülésén. A bizalmasabb üléseken pedig csak
ezek, vagy ezek közül valamelyik jelenhetett meg a miniszterek köré
ben. A miniszterek közül gróf Sinzendorf kezében futottak össze a ma
gyar ügyek szálai. Az uralkodót állandóan személyesen tájékoztatta.
Ez azonban nem azt jelentette, hogy kezdeményezésre is hajlott. Tár
gyunkkal kapcsolatban ezt határozottan állíthatjuk róla is, valamint az or
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szággyűlésen királyi biztosi szerepben megjelent Starhemberg és Kinsky
grófokról is. Megállapításunk általános érvényét is bátran vallhatjuk. Az
országgyűléssel kapcsolatban nyoma kellett volna maradjon, ha valami
lyen gondolat bennük fogamzott volna meg. Nagyurak voltak, nem hiva
talnokok. Arra, hogy külön tanulmányozzék a magyar helyzetet, nem is
gondoltak. Pedig már nem messze volt az idő, amikor utódaik : herceg
Kaunitz, gróf Blümegen, Borié és Stupán bárók hosszú éjszakákon át
forgatták a corpus iurist. A porosz—osztrák háborúnak kellett rávezetnie
az udvart, hogy a monarchia hatalma csak Magyarországon alapulhat.
1723-ban még csak abroncsolták a monarchiát, azt is csak külsőleg. Ez
az abroncs III. Károly halálakor az első zökkenőn majdnem darabokra
töredezett. Azután kezdették csak a belső forrasztást. Hogy hogyan, az ma
még a levéltárak titka, hogy milyen eredménnyel, azt már megmutatta az
idő. — A mozgató rugókat Sinzendorf tanácsadói körében találjuk meg.
A rendszeres bizottság ülésein gróf Erdődi Ádám nyitrai püspök volt az
egyik királyi megbízott. Innen is, az országgyűlésről is rendszeresen tu
dósított. Neki is megvolt az udvarnál a maga embere, aki titkos értesíté
sekkel látta el. Használható eszköz volt a rendi tárgyalások befolyásolá
sára, de nem a nagy célkitűzők közül való.
Összetettebb egyéniség gróf Esterházy Imre. Szerepének fontosságát
mulatja pályájának íve is. 1722 ben zágrábi püspök. Szerény jövedelmét
ekkor még az udvar egészíti ki rangjának és tanácsainak megfelelő mér
tékben. 1723 után gyors iramban éri el a legmagasabb polcokat. Vesz
prémi püspök, kancellár, esztergomi érsek lesz az udvar legmegbízhatóbb
magyarjából. Az országgyűlés ülésezése idején az udvarban tartózkodott.
Leveleiben, névtelen véleményeiben irányította Sinzendorfot és a minisztertanácsot. Személyes érintkezés közben szintén módot talált erre. Államelmélete tökéletesen fedte az udvarét. Kitűnik ez abból az utasításterve
zetből, amit a Pozsonyba utazó királyi biztosok számára készített. Leg
fontosabb feladatuknak a királyi hatalom sértetlenségének megőrzését je
lölte ki. A fejedelmi hatalom forrása Isten és a természet, nem pedig az
emberek. Törvények és tanácsok csak irányíthatják, de nem kényszerít
hetik. A régi törvények lényegét nem a szavakban kell keresni. Régi és
új törvényeknél, minden tanácsnál és tettnél az ésszerűség és a célsze
rűség kell hogy döntsön. A cél pedig a közösség javának munkálása.
Minden újítás csak akkor jogosult, ha mellette szól az ésszerűség és a
célszerűség, ha a fejedelmi hatalom sérelme nélkül használ a lakosság
nak .15 A 18. sz. egész állambölcselete benne van dióhéjban Esterházy

15
Esterházy tervezete annyira jellemző, hogy első 3 pontját érdemesnek tartjuk a
közlésre : Primo ante omnia supremam principis authoritatem summe odmodum observa347

szavaiban. Nem alkotmányt emleget, nem jogokat és kiváltságokat. Sup
rema principis authoritas, ratio, practicabilitas, boni publici utilitas; ritkán
hangoztatta ezeket a fogalmakat magyar ember. Esterházy volt talán az
első. Befolyásának és emelkedésének itt volt a forrása. Magyarország új
közigazgatása ezeken az elveken épült fel. A helytartótanács, az országos
biztosok létesítésénél ez volt a döntő szempont. Esterházyval ismételten
találkozunk, amint a rendi felterjesztéseket e szerint mérlegelte.
Ezen az alapon tárgyalt és készített javaslatokat Sinzendorf jobb
keze, az 1723-as reformok tárgyalásának mozgató lelke, csiráinak fárad
hatatlan öntözője : Mannagetta János György. Ott volt a rendszeres bi
zottság, az országgyűlés teljes és bizottsági ülésein, tagja volt minden
magyar kérdéssel foglalkozó vegyes bizottságnak Bécsben és Pozsony
ban egyaránt. Előterjesztett a minisztertanácsban, Sinzendorfot írásban és
szóban döntően irányította. Befolyását és hatását Esterházyénál is nagyobb
nak kell tartanunk. Az országgyűlés lezajlása után is ő fogalmazta a
magyar kancellária felterjesztéseire a királyi döntéseket. A királyi szol
gálat szabta meg működését. Rosszindulat a magyarsággal szemben nem
vezette, bár bizalma iránta nem volt.
Az országos biztosok felállításánál közigazgatási vonatkozásban a
magyar kancellária, gazdasági tekintetben a bécsi udvari kamara, kato
nai részeknél az udvari haditanács és a főhadibiztosság véleményét is
meghallgatták. A kancellária ajánlotta a kinevezett biztosokat. Ezenkívül
formai kérdésekben volt szerepe. A törvénykönyv és a helytartótanácsi
utasítás megfelelő részeit fogalmazta. Sigray József végezte ezt a munkát,
a fogalmazásnál Száraz György és Mesko Ádám voltak Esterházy és
Mannagetta segítségére. A haditanácsot Öttl referendarius, a főhadbiztosságot Nesselrod főhadibiztos, a kamarát Zuana kamarai tanácsos képvibunt, neque eidem in ullo praeiudicari aut illám quoquomodo in legitime potestate sua
aut gubernio restringi palientur. Potestas siquidem haec a deo et natura non popularibus
principi ingenita legibus quidem aut consiliis dirigi potest, invita verő cogi aut coarctar
neutiquam debet.
Secundo veterum legum, quae alioquin per novellas correcturae subiciuntur, aut
aliorum quorumcunque statutorum, si quae allegabuntur, soli verborum cortici inhaerendum non est. Verum attendenda veluti anima atque medulla ipsa ratio prudentiaeque
diétámén ac rerum practicabilitas, boni demum publici qua absoluta quave respectiva uti
litas. Hic quippe princeps finis est effectuandarum veterum, aut de novo instruendarum
legum.
Tertio quoniam de extreme transivisse in exlremum naturae admodum sit violentum atque periculosum, eapropter attente sedulique invigilabunt. ne ab ordinario gubernandi modo, quantum fieri poterit, nimium quantum exorbitent novelláé adinventiones,
eaque sola consentiant innovanda, quae ratione ac practicaabilitate dirigente citra praeiudicium salutis publicae regiaeque aulhoritatis iuslum regnicotis possint afferre solamen.
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selte. Ha még Sinzendorf bizalmasai közül Schicket és az öreg Krappfot
is megemlítjük, felsoroltuk azokat, akik az új hivatalt létrehozták. Utóbbi
kettő szerepére azonban az országos biztosokkal kapcsolatban nincsen
adatunk.
Ha a tárgyalások menetét nézzük, amelyek során a hivatal életrekelt, a korszakot jellemző kompromisszumot állapíthatjuk meg uralkodó
és rendek között. Abban kezdettől fogva egyetértett mindkét fél, hogy a
katonaság és a lakosság viszonyát szabályozni kell, hogy erre a célra
országos biztosok felállítása a legmegfelelőbb eszköz. Az országos biz
tosok hatásköréről folytak a viták. A rendek ezt minél tágabbra akarták
szabni, az udvar viszont lehető szűkítésére törekedett. A tárgyalások
folyamán mindkét fél engedett eredeti elgondolásából.
A rendek sokáig ragaszkodtak ahhoz a gondolathoz, amivel Pattachich tervezetében találkoztunk. Eszerint az országos biztosok a kato
naság ellátását intézték, s a hadiadó hováfordításáról is rendelkeztek vol
na. Ennek a gondolatnak az alapja, amint láttuk, az volt, hogy a hadi
adóval az uralkodó nem rendelkezik szabadon, azt az ország védelmé
re köteles fordítani. A rendek Pattachich tervétől csak annyiban tértek
el, hogy nem a kincstárnokot, hanem a helytartótanács egyik tanácsosát
ajánlották az országos biztosi hivatal igazgatójául. Hangoztatták, hogy a
4 biztos magyar legyen. Az adókezelésre mindegyik biztos mellett legyen
pénztáros. Pattachichná! ezek perceptor néven a biztosoktól független hi
vatalnokok voltak. Számadással a hivatal a helytartótanácsnak tartozott
volna. 1722. máj. 7-i felterjesztésükhöz mór a biztosok számára kidolgo
zott utasítást is mellékeltek a rendek .18 A királyi előterjesztésekre adott
válaszukban pedig, júl. 12 -én, a biztosok és pénztárosok kinevezését a
helytartótanács számára tartották fenn. Ugyanis a helytartótanács alhivatalnokait tekintették bennük. A helytartótanácsban pedig a nádor örö
kösét, aki familiárisai közül választhatta maga mellé, akire méltóságában
szüksége volt. Ez a rendi felirat részletesen kifejtette, hogy az országos
biztosi hivatal feladata minden katonai célra adott országos szolgáltatás
kezelése .1617 Az ország hadi szolgáltatásait csak katonai célokra fordítsák.
E kettős cél érdekében a biztosi hivatalnak tudnia kell, mennyi a hadi
adó, hogy csak az annak megfelelő számú katonaságot engedje az or
szág területére. Ismernie kell, hogy minden megye és város mennyivel
tartozik. Eszerint helyezi el a katonaságot a megyéknél és a városoknál.
Gondoskodik róla, hogy ezek lehetőség szerint a területükön állomásozó
16 Ung. F. 200.
17 Commissarialus regni provinciális officium esse existimatur, ut per eundem universarum subsidialium contributior.um ad quascunque militares necessitates praeslandarum ratio et cura habeatur. Ung. F. 201.
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katonaságot élelmezzék és fizessék. Ilyen értelemben ad megbízást a ka
tonaság fizetésére a pénztárosoknak, akik a hadiadót a törvényhatósá
goktól átveszik. Gondoskodik róla, hogy a természetbeni szolgáltatáso
kat piaci áron számítsák be, hogy a katonai kihágásokért is kártérítés
járjon. Kiadások és bevételek felett rendelkezik. Katonaság, pénztárosok,
megyék és városok között elszámolásokat végez. Tekintélyének biztosí
tására ajánlották a rendek, hogy megsértése a katonaság részéről tiszt
ségvesztéssel járjon. A hivatal főfeladatát tehát a népvédelemben látták,
amit elsősorban azzal akartak szolgálni, hogy a hadiadó kezelését ide
gen befolyástól függetlenítették. Az ország egyéb jövedelmeinél szintén
ki akarták küszöbölni az idegen befolyást. A nem hadi természetű jö
vedelmek kezelésével a kincstárnokot akarták megbízni, tehát szétvá
lasztották a Pattachichnál még együvé vett különböző természetű szol
gáltatásokat. A kincstartói hivatal felállítását nem sikerült elérniök. A
nagyhatalmú középkori méltóság örököse ekkor már régóta a kamara
volt. A rendek generalis regni perceptorral voltak kénytelenek megelé
gedni, akinek feladata a helytartótanács fizetésének kezelése lett. Alája
került az országos pénztár is, de ebbe az indigenák taxáján kívül nem
folyt jövedelem. Az abszolút uralkodói hatalom nem mondhatott le arról,
hogy országai jövedelmével szabadon rendelkezzék. A rendek a hadi
adónál is engedni kényszerültek.
Az udvarnál gróf Esterházy Imre képviselte a legridegebb álláspon
tot. Szerinte a katonai kihágásokat a hadibiztosok a megyékkel is elin
tézhetik, szükség esetén pedig a helytartótanácshoz fordulhatnak. Az el
számolás után a zsoldból téríthetik meg a lakosság kárát. A biztosi hi
vatalt olyan módon, ahogyan a rendek ajánlották, nem tartotta megvaló
síthatónak. Legfeljebb néhány felügyelő legyen az ország részéről a hadi
biztosok mellett, ajánlotta, akik az elszállásolásnál és a vonulásnál a
terhek arányos elosztását végezzék. Esterházy hívta fel az udvar figyel
mét a kincstartói címben rejlő veszélyre. Szerinte Bercsényi is kincstartó
akart lenni Nem ok nélkül tagadta meg a rendektől ezt a méltóságot
1545 ben már I. Ferdinánd. Generalisregni perceptort kell csak engedé
lyezni.18 Etekintetben döntő volt véleménye. A biztosi hivatalnál azon
ban a minisztertanács engedékenyebb volt nála. Ennek okát abban kell
látnunk, hogy az udvar politikája népvédelmi jellegű volt, s a biztosi in
tézményben elsősorban a népvédelmi jelleget látta. Azután nem kellett
régi rendi méltóság felújításával járó következményektől tartania. Német
területen, az örökös tartományokban honos hivatal átültetéséről volt szó,

18
U. o. Esterházy levele Sinzendorfhoz, valamint névtelen observationes, amelyek
nek szerzője csak Esterházy lehet, a gondolatok annyira az övéi.
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bár a rendek törekvése oda irányult, hogy az új hivatalt a maguk szá
mára foglalják le, a maguk céljainak megfelelően alakítsák át. Ezt a tö
rekvést azonban az udvar elháríthatónak tartotta. Felfogásában osztozott
a magyar kancellária is.19 Az egymásután tartott minisztertanácsok egy
öntetű döntése mindig úgy hangzott, hogy Magyarországon is az örökös
tartományok mintájára kell az országos biztosi hivatalt bevezetni.20 Négy
biztost kell kinevezni, feladatuk a katonai költségek és károk beszámí
tása lesz. A rendek készítsék el az utasítás tervezetét, terjesszék fel az
alkalmas személyeket. Valamelyik helytartótanácsi tanácsos lesz a hiva
tal igazgatója Az udvar tehát hozzájárult ahhoz, hogy az országos biz
tosok a helytartótanács keretébe tartozzanak, személyüket az ország je
lölje ki. Hatáskörükre nézve nem utasította el határozottan a rendeket,
hanem annak megállapítását további tárgyalások feladatául tűzte ki. A
minisztertanácsnak ekkor még nem volt határozott véleménye az orszá
gos biztosok hatásköréről. Az egyik jegyzőkönyv azt mutatja, hogy fel
merült az a gondolat is, hogy a hivatal vezetője, akár kincstartó néven
is, gyűjtse össze az ország adóját és továbbítsa azt a katonai és pénz
ügyi hatóságoknak .21 Ezt a tervet azután, bár csak formailag simult a
rendi kívánságokhoz, az udvari hatóságok meghallgatása után elejtették.
A rendek az eredménnyel egyelőre meg voltak elégedve. Nov. 27-i fel
iratukban a legnagyobb hála hangján mondtak köszönetét az uralkodó
nak. Újra kérték, hogy csak magyarok lehessenek biztosok. Ezt a kér
dést ugyanis a leíratok, valószínűleg csak véletlenül, nem érintették. Az
utasításra nézve a rendszeres bizottság munkálatára hivatkoztak a rendek .22
Ez a munkálat mindenben megfelelt az országgyűlés felterjesztései
nek, hiszen az országgyűlést azok irányították, akik a bizottságban rend
szeresen dolgoztak. A systema elismerte, hogy a kincstartói méltóság fel
újítása nem időszerű, hiszen a hadiadó és a királyi jövedelem, ami egy
kor mind a kincstartó alá tartozott, külön kezelés alatt áll. Az ország
jövedelmének kezelésére elég lesz a generalis regni perceptor. Mivel az
ország jövedelme fölött a helytartótanács rendelkezik, az egyik tanácsos
legyen az ország főpénztárosa. Legyenek alhivatalnokai, évenkint szá
moljon el a helytartótanácsnak, amelynek fizetését is kezelje. Csak arról
hallgatott a tervezet, hogy mi tulajdonképen az ország jövedelme, amit
19 U. o.
20 Ad normám aliorum regnorum et provinciarum. Kir. leiratterv. 1722. jut. 6. Sol
tén sein, wie die hiesige Landcommisscirii. Minisztertanács jegyzőkönyve, 1722. szept. 6.
Ad normám aliarum provinciarum ; minisztertanács jegyzőkönyve, 1722. okt. 9. Ung.
F. 201-2.
81 Minisztert, jk. 1722. épr. 30. Ung. F. 201.
ss Az országgy. feliratai, 1722. okt. 26., ncv. 27. Ung. F. 203.
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a helytartótanácsnak a köz javára kell fordítania. Ragaszkodott a Syste
me ahhoz a gondolathoz, hogy a hadiadót az országos főbiztos kezelje,
aki szintén a helytartótanács egyik tanácsosa legyen. 4 kerületi biztos
és 4 pénztáros álljon alatta, ezek számát szükség esetén növelni le
hessen. Számadással szintén a helytartótanácsnak tartozzék. A helytartótanács közölje az országgal az adó elosztását és a katonaság széthelyezését. Az adót az országos biztosok szedjék be, s továbbítsák a ka
tonasághoz. A katonaság természetbeni ellátását számítsák be az adóba.
Gondoskodjanak róla, hogy a katonai kihágásokért a lakosság elégtételt
kapjon. Tartsanak elszámolást a katonaság és a törvényhatóságok kö
zött. A katonaság tisztségvesztés terhe alatt engedelmeskedjék rendeleteiknek. Részletesen foglalkozott azután a bizottság tervezete a katonai
kihágások mellőzésével. Tiltotta a katonaságot, hogy a földesúri hús- és
italmérési jogot megsértse, regale vagy más címen illetéket szedjen, éle
lemmel kereskedjék, halásszék, vadásszék, madarásszák, túlsók legelőt
követeljen, a lakosságot zaklassa. Ha ilyen eset mégis előfordulna, az
országos biztosok vagy a helytartótanács előtt tartozzék számadással.
Erre a célra egy havi zsoldot függőben kell tartani. A katonai vonulá-**
sokról a hadbiztosság idejében értesítse a helytartótanácsot, az pedig a
megyéket, hogy utóbbiak biztosaikat a katonaság elé küldhessék. Ezek
a megyei biztosok az országos biztos alá tartozzanak, aki a parancsnok
mellett tartózkodjék. Minden katonai szolgáltatásról és kihágásról nyug
tát követeljenek. Fuvart csak az országos biztos rendeletére adjanak. A
tolvajlásokért, ha a tettes ismeretlen, az egész ezred feleljen. Az orszá
gos biztosok gondoskodjanak róla, hogy a katonai terheket az egész la
kosság arányosan viselje, beszámításuk mindenütt egyformán történjék.28
A rendszeres munkálatot királyi bizottság nézte át, mielőtt a minisz
tertanács elé került. Elnöke Starhemberg, tagjai Kinsky, Öttl, Sauber és
Mannagetta voltak. Ez a bizottság teljesen Mannagetta hatása alatt dön
tött, amit mutat Mannagetta megjegyzéseinek és a bizottság véleményé
nek egyezése. Mannagetta nem volt ellene annak, hogy négy kerületi
pénztáros kezelje a hadiadót, ó is remélte, hogy ilyen módon a kihágá
sok csökkenni fognak, a lakosság az elégtételt könnyebben kapja meg.
Azt azonban nem merte ajánlani, hogy a hadiadó egy kézben gyűljön
össze, akár a helytartótanács keretén belül, akár azon kívül. Az osztrák
példa emellett szólt ugyan, az örökös tartományokban a rendi főadóbe
hajtó állott az adóigazgatás élén. Magyarország azonban veszélyes terü
letnek számított. Háború vagy felkelés esetén az ország uralkodója ellen
28 A systema első részének 8. és 9., negyedik részének 9—13. pontja foglalkozott
az országos biztosokkal. L. Ung. F. 200—1., 208.
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fordíthatja az adót, érvelt Mannagelta. Jobb, ha az uralkodó rendelkezik
a hadipénztór fölött, a ratio temporum is ezt követeli. Országos főbiztos
tehát nem kell. A négy országos biztosra azonban az ausztriai Viertelcommissariusok mintájára szükség van. Feladatuk a katonaság vezetése,,
elhelyezése és élelmezése. Utasításukat ausztriai mintára lehetne elkészí
teni, ezért öttl példányát mindjárt át is adta Károlyinak .24 A királyi bi
zottság azután Mannagetta szellemében döntött a rendszeres bizottság
munkájának sorsáról. A minisztertanács elfogadta ezt a megoldást. A négy
országos biztos ellen ausztriai mintára nem volt kifogása. Az alsóausztriai
négy rendi fő- és albiztos utasítását kell összeegyeztetni, rendelte, a ma
gyar rendek utasítástervezetével. A kinevezés jogát a helytartótanácsra
ruházta, csak azt kívánta, hogy u személyeket az eskütétel előtt közölje
az udvarral. Országos főbiztos engedélyezését nem merte ajánlani. Ezt a
kérdést a haditanács elé utalta. Országos főadóbehajtó szintén felesleges,
bizonyította. A király jövedelmeivel szabadon rendelkezik. Azonban lehet
valamelyik helytartótanácsi tanácsosra mint perceptorra egy pénztárt bízni*
amibe a helytartótanács fizetése kerüljön, meg az az összeg, amit a hely
tartótanács teendőire évenkint kiutalnak. Ennek a perceptornak főfeladata
a megyei költségvetések és számadások ellenőrzése legyen. E célra a
kamarai számvevőség segítségét vegye igénybe.25
Az országgyűlés közben Szluha Ferenc nádori ítélőmester fogalma
zásában felküldte a sérelmek és kívánságok utolsó csoportját is az ural
kodó elé. A 149. és 150. pontban szószerint ragaszkodott a rendszeres
bizottság kívánságaihoz. Az országnak jelenleg nincs biztos közjövedel
me, de a jövőben lehet. Ezért legyen a helytartótanács egyik tanácsosa
generalis regni perceptor. Az országos biztosi hivatal élére szintén egyik
helytartósági tanácsos kerüljön, ne országos főbiztosi, hanem igazgatói
címmel. A felterjesztés az országos biztosok és pénztárosok tekintetében
nem változtatott a systema szövegezésén .26
Az udvarban Mannagetta fogalmazta a törvénycikkek végleges szö
vegét, Sigray, Száraz és Zuana segítettek neki.27 Így készült el az országgyűlés 99. és 100. törvénycikke. Az előbbi hozzájárul, hogy az ország
jövedelmét, ha lesz, generalis regni perceptor kezelje. Az utóbbi az or
szágos biztosi hivatalt iktatja törvénybe. Élére a helytartótanács egyik fő
úri tanácsosát fogja őfelsége igazgatónak kinevezni, őfelsége nevezi ki a
négy köznemes magyar országos biztost is, mindegyiket a maga kerüleéből. Számukat a helytartótanács javaslatára szükség esetén növelni fogja.
24 Ung. F. 208., 403.
26 Ung. F. 202.
28 Ung. F. 210.
27 Mannagetta levele Sinzendorfhoz, 1723. máj. 22. Ung. F. 211.
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Utasításukat külön bizottság készíti el. így elöntött az 1723. május 24 iki
minisztertanács, junius 19-én az uralkodó, gróf Erdődy Ádám és Sigray
József aláírásával már készen volt a nyomtatott törvénykönyv.28 Ez a
döntés lényegesen kevesebbet tartalmazott a rendi kívánságokból, mint a
minisztertanács korábbi határozatai. A kinevezés jogát a helytartótanács
tól elvette, így a hivatalt kivonta a rendi befolyás alól és királyi hatóság
gá tette. A rendi jelleget csak annyiban hagyta meg, hogy az igazgató a
főnemesek, a biztosok pedig a köznemesek sorából kerültek ki. Hallga
tással mellőzte a 4 pénztárost. Ez azt jelentette, hogy a biztosok befo
lyását a hadiadó hovafordítására nem tartotta összeegyeztethetőnek az
abszolút uralkodói hatalom elveivel. A hadiadót a törvényhatóságok a
hadipénztárakhoz szolgáltatták be; annak további sorsára az ország el
vesztette befolyását. Az országos biztosok csak azt őrizték ellen, hogy a
természetbeni szolgáltatásokat és a kihágásokat beszámítsák a hadiadóba.
A rendek mindezt kénytelenek voltak elfogadni. A helytartótanács utasí
tásába ilyen értelemben került az országos biztosi hivatalról rendelkező
9. pont, amely a helytartótanács alá rendelte a hivatalt. A kancellária
utasítástervezete még a rendi kívánságoknak megfelelően készült. Mannagetta, Esterházy Imre, Száraz és Mesko végezték rajta a változtatást.29
A rendeknek ezen a ponton már nem volt szerepük. Az ország közigaz
gatásával megbízott új hivatal utasítását az abszolút uralkodói hatalom
képviselői minden ellenőrzés nélkül fogalmazták. Érdekes, hogy a hely
tartótanács alhivatalának tekintett országos biztosság utasításánál a ren
dek is beleszóltak a szövegezésbe. Ennek magyarázata az, hogy a ren
dek ennél a hivatalnál már a tárgyalások kezdetén kész tervezettel áll
tak elő. Az utasításnál már nem az elvi kérdéseket tárgyalták, ezeket
Mannagetta és Esterházy döntötték el, hanem a hivatal gyakorlati mű
ködését biztosították.
1723. junius 5-én kezdte meg Pozsonyban a két királyi biztos Nesselrod és Zuana bevonásával az országgyűlés még elintézetlen kérdései
ről a tárgyalást a rendekkel.30 Többek közt az utasítás is elintézésre várt.
Junius 28-án, amikor Mannagetta lehozta az aláírt törvénykönyvet, s a
király nevében az országgyűlés befejezését sürgette, még mindig folytak
a tárgyalások. A következő 3 nap alatt azután eldöntötték a még függő
kérdéseket, julius 2 -án sor került az országgyűlés ünnepélyes bezárására,
amikor Starhemberg a rendeknek átnyújtotta a kinevezett biztosok névso
rát.31 A hivatal működésére azonban csak majdnem egy év elteltével ke28
29
80
81
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rült sor. 1724. május 28-án küldte le az uralkodó az utasítást a helytar
tótanácsnak, hogy továbbítsa azt a 4 kerületi biztosnak. Az utasítás első
helyen hangsúlyozta, hogy a hivatal célja a lakosság védelme. Azután
közölte az eskü szövegét, amit az igazgató és a biztosok a nádor vagy
a helytartó előtt tettek le. Az eskü formája a római kath. vallás tételei
nek felelt meg. Az igazgató és a biztosok hűséget fogadtak a királynak
és a koronának, engedelmességet följebbvalóiknak. Feladatuk szorgalmas
végrehajtását Ígérték. A gondjukra bízott megyéket és városokat nem fog
ják az ország és a fölöttes hatóság tudta nélkül megterhelni. Mindenben,
ami őfelsége biztonságát és az ország javát szolgálja, az aránvos egyen
lőségre törekszenek, erre mindenkit kényszerítenek. Ezen kívül hivatásuk
teljesítésében minden más szempontot mellőznek. Hangsúlyozta azután
az utasítás, hogy mint officiales pure regni a helytartótanácsnak kell en
gedelmeskedniük. Ezekután rátért feladatuk részletes kifejtésére. A hadi
adó felosztását és a katonaság széthelyezését eddig a nádor és a concursus intézte. Ezután a nádor és a helytartótanács fogja. Rendeleteiket
a megyék és városok hajtják végre, a végrehajtást a kerületi biztosok
őrzik ellen. A katonaság vonulásáról a helytartótanács idejében értesül
jön, hogy az országos biztosokat is időben értesíthesse. Ezek a hadibiz
tosokkal állandó kapcsolatban legyenek, egyetértésben járjanak el. Úgy
szintén állandó összeköttetést tartsanak fenn a megyékkel és a városok
kal. Ez utóbbiak a hadibiztosokkal is kapcsolatban legyenek, de csak a
kerületi biztosok távollétében és végső szükség esetén fogadjanak el tő
lük utasítást. Minden felmerülő ügyben a katonai regulamentum legyen
az irányadó. Eszerint adjanak a kerületi biztosok elégtételt a katonaság
nak, eszerint szerezzenek orvoslást a lakosság sérelmeire a hadibiztosok
nál. Ha megegyezni nem tudnak, terjesszék a kérdést a helytartótanács
elé. Mivel a kincstár a katonai kihágásokat sokszor nem tudja utólag
megtéríteni, a panaszos törvényhatóság az átvonuló katonaságnál egy,
az elszállásoltnál két hónapon belül tegyen jelentést a kerületi biztosnak.
A vizsgálatot a katonai parancsnok, a hadibiztos, a kerületi biztos és a
panaszos hatóság megbízottja jelenlétében tartsák. Az átvonulókért a hadi
pénztár ad kárpótlást, az elszállásoltakért a computus. Az országos biz
tosoknak tudniok kell, minden kerületre, megyére, városra mennyi pénzés természetbeni szolgáltatás esik. Ezt projectum commissariaticum for
májában minden hónapban közöljék a kerületekkel, megyékkel és váro
sokkal. A kihágások könnyebb orvoslására a nyári hónapokra eső hadi
adó egyhatodát vissza lehet tartani, ennek az összegnek az egyhatod ré
szét minden hónapban az orvoslásra lehet fordítani. A kerületi biztosok
egyik főfeladata computusok tartása. Kéthavonkint tartanak elszámolást
először külön a magyar hatóságokkal, azután a hadipénztárnál a hadi
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biztosok és a hatóságok jelenlétében. Kötelesek jegyzőkönyvet vezetni,
erről minden hónapban kivonatot küldenek az igazgató és a helytartótanács elé. A katonaság és a lakosság viszályait a polgári és a katonai
hatóság intézi az első fokon. Másodikon a kerületi biztosok. Harmadikon
a helytartótanács. A kerületi biztosok gondoskodnak arról, hogy az utak
jók legyenek, a természetbeni szolgáltatások, fuvarok ne adjanak okot
kifogásra, a közmunkáknál kaszárnya- és gyárépítésnél az ország a szük
séges anyagot és munkaerőt megadja. Működésükről minden év végén
elszámolnak a helytartótanácsnak, ahonnan a feloldást megkapják, vagy
ahova kártérítéssel tartoznak. Tekintélyükről a helytartótanács és a hadi
tanács gondoskodik. Fontos azonban, hogy se tisztán katonai, se tisztán
gazdasági ügyekbe ne avatkozzanak, hanem az örökös tartományok min
tájára hatáskörükön belül maradjanak .32
Az országos biztosi hivatal megvalósulása.

A király 1723. junius 24-én kinevezett négy kerületi biztost. Ekkor
még úgy tervezték, hogy az országot négy kerületre osztják : dunáninnenire, dunántúlira, tiszáninnenire, tiszántúlira ; Pozsony, Sopron, Kassa és
Debrecen székhelyekkel. A helytartótanács azonban két új kerület léte
sítését kérte, amihez az uralkodó a kancellária véleménye alapján hozzá
járult. Az ország a következő beosztást nyerte :
Pozsonyi kerület (azelőtt dunnáninneni) : Pozsony, Nyitra, Trencsén,
Árva, Liptó, Turóc, Bars, Zólyom, Hont, Moson, Győr, Komárom megyék.
Soproni kerület (azelőtt dunántúli) : Sopron, Vasvár, Zala, So
mogy, Veszprém megyék.
Budai kerület (helytartótanácsi javaslatra létesült) : Kiskunok, Nagy
kunok és jászok, Pest, Nógrád, Heves. Esztergom, Fejér, Csongrád megyék.
Kassai kerület (azelőtt tiszáninneni) : Abaujvár, Zemplén, Sáros,
Szepes, Gömör. Torna, Borsod, Ung, Bereg megyék.
Debreceni kerület (azelőtt tiszántúli): Máramaros, Kővár, Középszolnok, Szatmár, Szabolcs, Kraszna, Bihar, Zarénd, Arad, Csanád, Bé
kés, Ugocsa megyék.
Eszéki kerület (helytartótanácsi javaslatra létesült): Baranya. Tolna,
Bács, Bodrog megyék.
1738-ban, szintén a helytartótanács javaslatára, a pozsonyi kerület
ből kivált a besztercebányai a következő megyékkel:
Besztercebányai kerület: Árva, Liptó, Turóc, Bars, Zólyom, Hont
megyékkel.
Orsz. II. Helyt. oszt. Acta id. mise. Num. 65
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Ilyen módon mindegyik hadibiztosnak a székhelyén volt egy orszá
gos biztos.83
A helytartótanács kérte, hogy a biztosok fizetését a kincstár vállal
ja. A kancellária javaslatára az uralkodó ezt a kérést elutasította. Az
örökös tartományok mintájára Magyarországon is az ország fizette biz
tosait. A fizetést a helytartótanács állapította meg és osztotta szét a por
ták arányában, de jóváhagyásra fel kellett küldenie az udvarhoz, ahol a
kancellária véleménye alapján az uralkodó döntött. A helytartótanács te
kintetbe vette a kerületek nagyságát, eszerint ítélte meg, hogy a bizto
soknak mennyi a munkájuk, mennyit kell utazniok. hány Írnokot kell
tartaniok. Méltányosnak találta, hogy alhivatalnokok is legyenek a bizto
sok mellett, valamint hivataltisztek és Írnokok. Mindezek figyelembevételé
vel Sauska János számvevő a következőképen állapította meg a hivatal
fizetését :
Igazgató ............................................................... 1500 f.
Pozsonyi biztos................................................
1400f.
2 alhivatalnok á 400 f ... .......................... 800 f.
1 hivataltiszt ....................................
200 f.
4 írnok á 100 f. ....... ............................. 400 f.
Soproni biztos......................................
1200f.
1 alhivatalnok.....................................
400 f
1 hivataltiszt.....................................
200 f.
2 írnok ....................
200 f.
Budai biztos....................................................... 1000 f.
1 alhivatalnok..................
400 f.
2 írnok ....................................................... 200 f.
Kassai biztos...................................................... 1200 f.
1 alhivatalnok........................................... 400 f.
1 hivataltiszt ....................
200 f.
2 írn o k _____ _____
200 f.
Debreceni b iztos..................................
1000f.
1 alhivatalnok.......................
400 f.
1 hivataltiszt............
200 f.
2 írnok ................................
200 f.
Eszéki biztos.............................
600 f.
1 hivataltiszt............................................. 200 f.
1 írnok................................
100 f.
összesen : 12600 f.
Ezt az összeget Sauska portók szerint vetette ki. Az ország portáinak
« U. o. Kanc. oszt. Or. ref. 1724 : 22. 1738 : 3.
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száma, nem számítva a mentes Fölsőbánya 12 portáját, 5476 V2 volt. 1
portára tehát 2 f. I8 V22 kr. esett. Kerületek szerint a következőképen
oszlott meg a teher :34
Pozsonyi kerület . . . 197?% porta 4549 f. 43 kr
Soproni kerület . . . 1105% .. 2542 „ 54 „
Budai kerület . . . . 580% „ 1535 „ 34 .,
Kassai kerület . . . . 858% „ 1974 „ 37 „
1768 „ 07 „
Debreceni kerület. . . 768%
186% „
Eszéki kerület . . . .
429 ., 05 „
A kancellária ezt a tervezetet nem hagyta jóvá. Csak a biztosok fi
zetéséhez járult hozzá. Az igazgató nem kaphat külön fizetést, mint hely
tartótanácsi tanácsosnak már van fizetése. Alhivatalnokok létesítésére
a helytartótanácsnak nem volt joga. Hivataltisztet és Írnokot minden biz
tos a fizetéséből köteles tartani. Ha feladatának ilyen körülmények közt
nem tudna megfelelni, a kerületet részekre kell osztani és több biztosi
állást kell létesíteni.85 A királyi döntést Mannagetta fogalmazta .34*3738 A biz
tosok fizetésére nézve jóváhagyta a kancellária véleményét. Az igazgató
fizetését azonban 1000 f-ban határozta meg. Nyomatékosan figyelmez
tette a helytartótanácsot, hogv a jövőben hasonló önkényes eljárástól tar
tózkodjék. A helytartótanács nem nyugodott meg a királyi döntésben,
öttagú bizottságot küldött ki a kérdés tanulmányozására. Véleményt kért
az igazgatótól és a kerületi biztosoktól.37 Ezek több érvet hoztak fel. Töb
bek közt a legfontosabbat, hogy betegségük, vagy törvényes távollétük
esetén a király és a lakosság kárt szenvedne. Ezt a kerületek szétosztá
sával sem lehetne megakadályozni. A helytartótanács a kerületek meg
osztásénak gondolatát ezen az alapon elvetette. Először úgy tervezte,
hogy leszállítja a biztosi fizetéseket, s az így nyert összegből létesít albiztosi állásokat.38 Ezt a tervet azonban a tanácsosok többsége elvetette
és a királyi döntés mellett állástfoglaló kisebbséggel szemben ragaszko
dott a korábbi megoldáshoz, amit csak némileg módosított. Kifejtette, hogy
ha a biztosok feladatukat rosszul végzik, a népet nagyobb kár éri, mint
a fizetéstöbblet. A biztosok nemesek, akik hivataluk miatt gazdaságukkal
nem törődhetnek. Városban kell lakniok, drága lakást tartaniok, állásuk
nak megfelelő módon élni. Maradjon tehát a biztosi fizetés a régi. Ebből
tartsanak a biztosok Írnokot és hivataltisztet. De legyen minden biztos
mellett egy albiztos évi 300 f. fizetéssel. Az igazgató fizetése 1500 f. le34 Ung. F. 217.
36 Orsz. ll. Kanc. o. Or. ref. 1726 : 21.
33 Ung. F. 216.
37 Orsz- It. Helyt. o. Prot. cons. 1726. jun. 28.
38 E terv szerint a fizetés a következő lelt volna :
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gyen.39 A kancellária és az uralkodó nem engedett. Megrótták a hely
tartótanácsot, amiért olyan ügyben folyamodott, amelyben a döntést már
megkapta.40 Jellemzően mutatja ez az eset, milyen tehetetlen volt a hely
tartótanács még az alájarendelt hivatal ügyeiben is, amikor az adózók
védelméről volt szó. Viszont az udvar rövidlátását is mutatja, hogy évi
1800 f. miatt nem engedte meg albiztosok létesítését, ami pedig a hivatal
működését jelentékenyen javította volna s a népnek a megtakarításnál
többszörös hasznot jelentett volna. A hivatal igy évi 7400 f.-ba került. Ez
az összeg a következőképen oszlott meg :41
Igazgató .................................... 1000 f.
Pozsonyi kerület ___________ 1400 „
Soproni kerület...................... 1200
„
Budai kerület ........................... 1000 „
Kassai k erület...................... 1200
„
Debreceni kerület
......... 1000 „
Eszéki kerület .........
600 „_____
Összesen : 7400 f.
Az egyes kerületek a következő összegetfizették :
2671 f. 58 kr.
Pozsonyi kerület
. .
1493 »» 24 „
Soproni kerület
784 21 „
Budai kerület
................
1159 45 „
Kassai kerület
..........
1038 »» 29 „
Debreceni kerület .............
252 »» 03 „
Eszéki kerület ______ _____
Az albiztosok felállítására 1737-ben került sor. Addig minden bizmaga számára teremtett gyakorlatot., 1733-ban a soproni biztosnak
tf

w

Igazgató
____
Pozsonyi b iz to s___
Soproni biztos ................ .......
Budai biztos ____
____
Kassai biztos
___ .........
Debreceni biztos............ ____
Eszéki biztos . __ ____
6 albiztos ___________ .........
6 hivataltiszt ...................____
6 Írnok
____
____

1000
1000
800
600
800
600
400
1700
950
600

f.
..
..
„
„
„
.
„
.

összesen : 8450 „
Örs*, lt. Helyt. o. Prot. cons. 1726. szept. 7.
59 így a fizetés 9700 f. lett volna. U. o. 1726. szept. 11.
40 Orsz. lt. Or. ref. 1727. 1.
41 Prot. cons. 1727. febr. 7. Az arányos megosztás később is megmaradt. Prot.'cons.
1739. épr. 22.
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minden megyében officiálisa működött.42 Az albiztosok felállítására az
okot a kerület és a hadbiztosok között felmerült ellentétek adták. A ke
rületi biztosok azt panaszolták, hogy a hadbiztosok hatáskörükbe avat
koznak, tudtuk nélkül az adózókat a méltányosnál és a szükségesnél
jobban megterhelik. A hadbiztosok viszont azzal mentegetőztek, hogy a
kerületi biztosok nincsenek állandóan székhelyükön, a késedelem elke
rülése végett kénytelenek nélkülük rendelkezni. A helytartótanács úgy ol
dotta meg a kérdést, hogy a besztercebányai kerület létesítésével egyidőben albiztosok alkalmazását is ajánlotta. Az albiztosok hatásköre
megegyezett a főbiztosokéval, főfeladatuk azok helyettesítése lett. A po
zsonyi albiztos évi 400, az eszéki 200, a többi 300 f. fizetést kapott.
Besztercebányán a kancellária nem látta szükségesnek az albiztosságot.
A besztercebányai biztos fizetése 600 f. lett, amiből 200-at a pozsonyiból
vettek el. így a hivatal 1738 tói kezdve évi 2200 f.-al került többe.
Ugyancsak 1738-ban szabályozta pontosan királyi rendelet a kerületi
és a hadibiztosok érintkezési formáit. Elrendelte azonkívül, hogy a kerületi
biztosok csak a helytartótanács engedélyével hagyhatják el székhelyüket.48
A fizetésen kívül az országos biztosok postaköltségét is az ország
viselte. A postadijak alól csak az igazgató volt mentes. A többi biztos
fizette azokat, bár a helytartótanács megkísérelte a mentesítés kieszköz
lését.44 Csak 1741. után lett minden hivatalos levelezés díjmentes.
Az országos biztosok megyei tisztséget nem viselhettek, földesúrnál
állást nem vállalhattak. Az összeférhetetlenséget maga az uralkodó ál
lapította meg, a helytartótanács azután részletesen megindokolta, a kan
cellária és a minisztertanács érvényre emelte.48 Pecsétet csak 1741-ben
kapott a hivatal a helytartótanács ajánlatára. A pecsét az ország jelvé
nyeit és a koronát ábrázolta a következő körírattal : Sigillum Provinci
ális Commissariatus Districtus T. A helytartótanács septenarius nagyság
ban ajánlotta, a kancellária septendenarius formában vésette ki.46
Mint minden hivatalnál, az országos biztosokénál is minden azon
múlott, milyenek lesznek a ivatalnokok. Az 1696-i kísérlet bukásának
egyik oka az volt, hogy nem megfelelő személyekre építették. 1723 bán
gondosan választották meg a biztosokat. Elvként mondották ki, hogy
biztos csak köznemes lehet. Csak az igazgató tartozott a főurak közé.
így biztosították, hogy az állással járó sokféle kellemetlenség ne tegye
a megoldást a biztos társadalmi rangja miatt nehézzé, vagy lehetetlenné.
4! Orsz. it. Helyt. oszt. Litt. mens. 1733. máj. 21.
« Or. ref. 1738 : 3.
44 U. o 1724 : 31.

46 U. o. 1725: 1. 8.
49 U. o. 1742 : 4.
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Az első 4 biztost a magyar kancellária választotta ki. Mannagetta és
Sinzendorf elfogadta a jelölést, aminek alapján az uralkodó a dunáninneni kerületben Inkey Jánost, a dunántúliban W ajay Istvánt, a tiszáninneniben Szinyei Merse Kristófot, a tiszántúliban Eötvös Miklóst bízta
meg.47 Igazgatónak a magyar kancellária Csákyval és Starhemberggel meg
egyezően gróf Esterházy Józsefet ajánlotta. Ennél az állásnál is Sinzen
dorf, illetve Mannagetta döntött. Mannagetta a pozsonyi tárgyalásokon
látta, hogy a rendek részéről a döntő munkát Károlyi végezte. A mi
nisztertanács már Károlyit ajánlotta első helyen, az uralkodó őt nevezte ki.48
Károlyi személyében kora legalkalmasabb embere került a hivatal
élére. Uralkodó és ország egyaránt bízhatott benne. Gazdasági és kato
nai kérdésekben egyaránt jártas volt. Alkalmasságát a rendszeres bi
zottság és az országgyűlés ülései mindenki előtt nyilvánvalóvá tették. 2 0
éven keresztül vezette az országos biztosokat. Elsősorban neki köszön
hető, hogy az új hivatal beváltotta a hozzáfűzött reményeket.
Károlyinak és a 4, illetve 6 kerületi biztosnak személyéről a hivatal
történetének vizsgálata tartoznék többet mondani. A következőkben csak
azt vizsgáljuk meg, hogy milyen szempontok szerint választották m°g a
megbízottakat. Az első négyről etekintetben nincsenek adataink. Való
színű azonban, hogy a magyar kancelláriát náluk is ugyanaz a szempont
vezette, mint társaiknál és utódaiknál. Inkey János betegsége miatt nem
fogadta el a megbízást. Ez azt mutatja, hogy az első 4 biztos nem fo
lyamodott. A többiek már kérvényt nyújtottak be á kancelláriánál, illetve
a helytartótanácsnál, mikor az már működött. A helytartótanács a kérdé
ses kerület megyéi útján közzétette, hogy a pályázók nyújtsák be az ural
kodóhoz címzett kérvényeiket49 Meghallgatta a megyéket, meg az igaz
gatót, azután javaslatot tett, amiről a kancellária adott véleményt.50 A
pályázónak jobbmódú nemesnek kellett lennie, hogy hivatali visszaélés
esetén felelősségre lehessen vonni. Megkövetelték, hogy birtoka abban
a kerületben feküdjék, amelyikben pályázott.51 Ennek az volt a célja, hogy
olyan ember kerüljön a kerület élére, aki annak viszonyait ismeri. Előny
ben részesítették azt, akinek már volt katonai és megyei szolgálata, aki
47 Csáky érsek jelöltjeit nem fogadták el. A különböző jelöléseket I. Ung. F. 214.
Csákyét és a magyar kancelláriáét kivéve a jelölések névtelenek. Az írásból lehet Man
nagetta döntő szerepét megállapítani. A helytartótanács tagjait szintén Mannagetta jelölte
ki, itt több személynél eltért a kancellária jelölésétől.
48 Ung. F. 212-3. Or. ref. 1726 :
49 Orsz. lt. Mand. reg. 1724. máj. 28.
60 Litt. mens. 1740. jan. 29. Csongrád m. Prot. cons. 1732. aug. 1.
61 A m. kanc. Zsidanics István kérését azzal utasította el, hogy más területen Iá
juk s nincs elég nagy birtoka. Or. ref. 1724 : 4.
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a katonai és az adókérdésekben jártas volt. Inkey utóda, Rosty István
a Babocsai ezred szállásmestere, majd kapitánya volt, amikor a biztosi
állást elnyerte, mint Vas-vármegye adóbehajtója működött.62* A budai ke
rület első biztosa, Gilligh Mátyás 1698—1715-ig katonáskodott, több se
bet kapott, Rákóczi alatt udvarpárti maradt. Hivatkozott arra is, hogy
családja katonacsalád, egyik rokona a Rákóczi-harcok alatt Pozsony pa
rancsnoka volt. A katonai dolgokat tapasztalatból kitűnően ismerte. Tu
dott latinul és németül, jól írt és számolt.68 A nyelvismeret igen fontos
volt. Aki latinul és németül nem tudott, hiában pályázott. Nemzetiségi te
rületen az illető nemzetiség nyelvének ismerője előnyben részesült. Ál
talában a kerületi biztosi állás volt talán az első a magyar hivataltörté
netben, amelynek elnyerése nyelv- és szakismeretektől is függött. Az
eszéki kerület első biztosa, Petrovszky József hétévi megyei szolgálatra
tekinthetett vissza. Tolnamegyei főbíró, azután tolna- és baranyamegyei al
ispán volt. Itt ismerte meg, hogyan kell az adóval és a katonákkal bánni.
A helytartótanács, mint igen okos, szorgalmas és józan embert ajánlotta.
A kancellária Gillighnél is, Petrovszkynál is a helytartótanács véleményét
tette a magáévá .6465 Petrovszky utóda 1738-ban Sauska János Antal lett.
Ő már nem katonai és megyei szolgálat közben szerzett érdemeket, ha
nem atyja mellett, aki a helytartótanács számvevője volt s mint ilyen az
adókivetést, a katonaelhelyezést, szóval a biztosi ügyeket intézte. Szerb
ül és tótul is tudott, alaposan értett a számvitelhez.56
Az ifjú Sauskában már új hivatalnokosztály kialakulásának csíráit
figyelhetjük meg. Egyes családok tagjai nemzedékről-nemzedékre a köz
szolgálatának szentelték életüket. Ez a szolgálat már nem a középkori
familiáris alapon nyugvó méltóságviselés volt, hanem rendszeres hivatal
noki életet jelentett. Együttjárt ezzel a magyar hivatalnoki szellem kibon
takozása, aminek egyik legjellegzetesebb vonását az adta meg, hogy a
magyar rendiség tagjai léptek abszolút uralkodó szolgálatába s így két
egymással ellentétes álláspontot kellett lelkűkben és működésükben kiegyensúlyozniok. Ennek az új hivatalnokosztálynak megvizsgálása lesz
az újkori magyar hivataltörténet legszebb feladata. Ebben a hivatalnok
osztályban jelentős szerepet játszottak az országos biztosok is, amely hi
vatal keletkezését a fentiekben láttuk. A katonaság és az adó kezelésé
vel a legégetőbb kérdéseket intézték. Ezekkel a kérdésekkel az ország
minden más ügye összefüggésben volt. Ez az összefüggés eredményezte.
62 Or. ref. 1723: 5.

65 Or. ref. 1724 : 29.
54 U. o,
65 Or. ref. 1738 : 41.
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hogy az országos biztosok hatásköre átterjedt olyan területre is, ami nem
tartozott a szorosan vett biztosi feladatok közé. A gazdasági élet fellen
dítése, népvédelem stb. mind ilyen terület volt. Az adófizető osztály lé
téről vagy pusztulásáról volt itten szó. Az országos biztosok bekapcso
lódtak az ország közigazgatásának egész hálójába .56 Etekintetben hason
lóságot találunk köztük és a tisztán közigazgatási tisztviselőkké fejlődött
porosz hadibiztosok között. A magyar rendiség fennmaradása és a ren
diséggel való kapcsolatuk azonban eltérő jelleget adott fejlődésüknek.
Mindezeknek kimutatása a hivatal történetírójára vár.
Ember Győző.

M L. erre Ember Gy.: A m. kir. helytartótanács gazdasági és népvédelmi politikája
III. Károly alatt, Bp. 1933. különböző helyeit.
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