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Kormányzattörténeti alapforrás 
a 19. század osztrák és magyar jogtörténetéhez

(Die Protokollt' des österreichischen Minister- 
rates 1848-1867)

A kormányzattörténetet kutató történészek-joglörténészek 
nem kevés időt töltenek el a 19. századi állam és jog fejlődé
sét vizsgálva a levéltári iratok mellett, parlamenti 
jegyzőkönyveket és kortárs irodalmat forgatva. Teljes képet 
a kormányzati szervek munkájának feltárása nélkül kevés 
országos jelentőségű kérdésben kaphatnak, így kutatásaik 
során gyakorta fordulnak a minisztertanácsi jegyzőköny
vekhez. Mivel azonban 1848-( 1861 ) - l 867 között minden 
korábbinál (és későbbinél) szorosabb kapcsolatok fűztek az 
osztrák államhoz, így az osztrák minisztertanácsi 
jegyzőkönyvek kiadása (különösen a neoabszolutizmussal 
foglalkozó) a kutatók számára munkájukban új forrásedici- 
ós helyzetet teremtő, alapvető kérdés.

Az osztrák, és a közös osztrák-magyar minisztertanácsi 
jegyzőkönyvek kiadásának gondolata 1966/67-re megy 
vissza. A koordinált osztrák-magyar történész-levéltáros 
vállalkozás struktúrája a következő:

I. sorozat:
Az osztrák minisztertanács jegyzőkönyvei (1848-1867) 

Bevezető kötet: Minisztertanács és minisztertanácsi
jegyzőkönyvek(1848-1867)
I. Abteilung: 1848. III. 20. — 1848. XI. 21.
II. Abteilung: A Schwarzenbcrg-ininisztérium (1848.
XI. 21 — 1852. IV. 11.)
III. Abteilung: Buol—Schauenstein-m misztérium
(1852. IV. II. — 1859. V. 17.)
eddig megjelent: 1-4. kötet, 1852. IV. 14— 1856. IV.
12. időszakra
IV. Abteilung: Rechbcrg-mmisztérium (1859. V. 17
— 1861. II. 4.)
V. Abteilung: Rainer főherceg (1861. II. 4. — 1865.
VI. 26.) és Mensdorff kormánya (1865. VI. 26. —
1865. VII. 27.)
eddig megjelent: 1-6. kötet (1861. II. 7. — 1863. X.
12.)

VI. Abteilung: Belcredi-miniszlérium (1865. VII. 27
— 1867. II. 7.)
megjelent: a teljes anyag kél kötetben.

Stel'an Maifertői, az V. Abteilung utolsó köteteit gondozó 
történésztől Bécsbcn úgy értesültem 1992 nyarán, hogy előké
születben van a II1/5., 6., 7. kötet, az V/7., 8., 9. kötet és 
tervezik az I. Bd. anyagát 1, a Il-ét és a IV-ét 2-2 kötetben 
kiadni. Egy kötet átfutása az. átírással kezdve a kész könyv 
megjelenéséig négy évre tehető, amelyet az utóbbi években 
számítógépes módszerrel sikerüli rövidíteni.
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A második sorozatot az Osztrák-Magyar Monarchia kö
zös minisztertanácsának kiadott jegyzőkönyvei fogják al
kotni, ezt a munkát az osztrák és a magyar szakemberek 
felparcellázták maguk között. 1966-ban jelent meg Kom
játhy Miklós gondozásában az 1914-1918-as kötet, 1991- 
ben pedig az 1896-1907 közötti jegyzőkönyveket adta ki az 
Akadémiai Kiadó, Somogyi Éva feldolgozásában.

Mint a magyar állam és jognak a 19. század derekán 
végbement modernizációjával foglalkozó jogtörténész, kü
lönösen izgalmasnak tartom az 1849 és 1859 közötti mi
nisztertanácsi köteteket. A jegyzőkönyvek kiadásával a 
szakmának a 19. század dereka iránt érdeklődő művelői 
alapmunkát vehetnek kézbe! Ennek bizonyítására álljon itt 
a III. Abt. (Buol—Schauenstein-minisztérium) 4. kötetének 
(1854. XII. 23. —  1856. IV. 12.) Wien, 1987 részletes 
vizsgálata. A kötetet Waltraud Heindl gondozta, az előszót 
Helmut Rumpler írta. A részletes bevezető tanulmány 
(ugyancsak (W. Heindl) után (IX-XXXIII. lap) következik 
a közel másfélszáz, néhány magyar munkát is közlő bibli
ográfia, amelyek a rövidítések cs az elavult kifejezések jegy
zéke követ.

A minisztertanácsi jegyzőkönyvek (Nr. 264-334.) közlé
sére szöveghűen, nagyon alapos kommentálással, a belcja- 
vítások feltüntetésével a 3-308. oldalakon kerül sor. A tar
talmi sokrétűség miatt a recenzens természetesen csak alap
vonalakra hívhatja fel a figyelmet:

A miniszterkonferencia tevékenységében 1854 decembe
re és 1856 áprilisa között legjellemzőbb megtárgyalt ügy
csoportok a szinte domináló gazdaságpolitikai és pénzügy
politikai kérdések, az egyházpolitika a konkordátummal 
kapcsolatban, és a krími háborúval összefüggő kérdések. Az 
1848-49-es események megtorlása és „Ausztria újjáalakítá
sa” közigazgatási-szervezési vonalon a korábbi években 
alapjaiban lezárult, bár egyes ilyen jellegű ügyek a kötetben 
is előfordulnak. Most a gazdaságfejlesztés, a pénzügyek 
stabilizálása kerüli napirendre. Ennek a problémakörnek a 
központi alakja Kari Freiherr v. Bruck, a dinamikus protes
táns gazdasági szervczőlehetség, aki 1855 márciusában lé
pett be a kormányba. Bruck álma egy osztrák vezetés alatt 
álló Közép-Európa volt, rendszeres közvetlen érintkezésben 
állt a fiatal császárral, és a meghatározó állami vezetők 
szinte csodákat várlak tőle.

A lendületes gazdasági liberalizálással azonban nem fért 
össze egy másik, párhuzamos tendencia, az. abszolutizmus 
„kicemcntezése” a Trón és Oltár szövetségével —  a kon
kordátum megalkotása.

Ugyanakkor folyt a krími háború, a miniszterkonferencia 
napirendjén kiviteli tilalmak, karantén elrendelése gyakorta



szerepeli. Igazán jelentős kiil- és katonapolitikai ügyeket 
azonban hiába keresünk a protokollninokban, mert azok 
nem ezen a lóriimon dőltek el, hanem a felségjog gyakor
lásaként másutt. A minisztertanács anyaga alapján egyér
telmű, hogy a mozgósított hadsereg okozta pénzügyi teher 
egyre súlyosabb lett, 1855-re szinte tarthatatlan. Állítólag 
Bruck miniszter egy, tábornokok előtt mondott pohárkö
szöntőjében kijelentette: „Isten tartsa meg az osztrák had
sereget, én, a pénzügyminiszter tovább nem tudom!” Ezek
ben az években a császárság térségeiben mély gazdasági 
válság volt, felelős körök tartottak az 1848-as sokk megis
métlődésétől és nem merték túlfeszíteni a húrt. W. Heindl 
bevezető tanulmányában úgy véli, hogy az államháztartás 
krízise nem (csak) a krími háborúban folytatott osztrák po
litikának volt következménye, hanem fordítva, az államház
tartás krízise határozta meg messzemenően az osztrák sem-

legességi politikát a krími háborúban. Végső soron Ausztria 
számára nemhogy egy háború, hanem még a fegyveres sem
legesség sem volt finanszírozható!

A forrásközlést követi az áttekintést igen megkönnyítő 
összeállítás, a jegyzőkönyvek és mellékletek kronologikus 
jegyzése. Igen bő a mutató (319-344. I.), a Bach belügymi
niszternél több mint 60 alcímszót vesz fel, Magyarország 
21 alcímmel szerepel. Fel szeretnénk hívni —utalásszerűén 
— a figyelmet például a Kossuth-bankók ügyének tárgya
lására (186-187.1.), a Vaskapu-szabályozás kérdésére (59. 
1.) és a Szeged—Temesvár vasútvonal kiépítésére (230- 
231. 1.).

A sorozatot a törlénészck-jogtörténészek széles táborának 
figyelmébe ajánlhatjuk!

Kajtár István

Városfejlődés és autonómia
(Knjtúr István: Magyar városi önkormányza
tok [1848-1918] Területi és települési kutatá

sok 9. Budapest 1992. Akadémiai Kiadó)

Kelct-Közép-Európa megkésett fejlődésének, perifériális 
helyzetének eredménye a polgárosodás kései jelentkezése, a 
polgárság, a városlakók öntudatosodásának csenevészes 
sarjadása. A reformkorba lépő magyar városi lakosság 
előkelöbbjeinek a polgárságot a reformok és az átalakulás 
útjára vezetni képes patrícius rétege inkább törekedett ne
mesi armálist szerezni, mint kemény politikai harcokat víva 
diadalmasan társadalomirányító pozícióba kerülni. E sajá
tos „félpolgár” állapot, városaink gazdasági jelentéktelensé
ge, a feudális társadalomnak néhány százalékát kitevő, pol
gári társadalom súlytalansága átengedte a városi jog szabá
lyozásának kezdeményezését a liberális nemesi reformerek
nek — mint annyi minden mást a polgári átalakulás folya
matában. Nem véletlen, hogy Szalay László szerint az 
1843/44-es országgyűlés előtt áll a feladat, hogy a negyedik 
rendet Magyarországon megteremtse, s bevonja a törvény- 
hozásba. Ennek ellenére Szentkirályi Móric tervezete „... 
kiváló jogászi munka volt, precíz definíciókkal, a kortársak 
véleménye szerint sok megoldást az 1808-as Stein-féle po
rosz városi rendtartásból merített”. A javaslat „termé
szetesen” megbukott a főrendek ellenállásán, s a nemesség 
egyébirányú érdeklődése (főként az állam központi szerveze
tének garanciákkal körbebáslyázotl kialakítása) miatt csupán 
alapjai kerülhetlek bele az. új magyar polgári állam alapjait 
megteremtő áprilisi törvényhozás 23. cikkelyébe. „Ilyenfor
mán a liberális reformkori előzményeket, a részletekben is 
kimunkált jogi értékeket a mozgásba lendüli burzsoa államépí
tés a maga egészében nem tudta kamatoztatni.”

Várni kellett tehát az újabb lehetőségre, mely a század 
hetvenes éveire érkezett el, összefiigggésben a közigazgatás 
polgári szellemű átrendezésével és szabályozásával. E re
formszabályozás bármennyire is új megfontolásokat közve

tített a városi jogba, érvényesült a közép-európai térségre 
oly jellemző megkésett polgárosodás: „A városigazgatás 
demokratikus megalapozása a térségben elmaradt, a három 
osztályú, a kuriális választójog vagy a magyar megoldásban 
a virilista szavazati jog mind korlátozta a városi közélet 
résztvevőinek körét. Ez. a szűk bázis is hozzájárult ahhoz, 
hogy szemben a demokratizálódó francia cs a sajátos angol 
modellel, a közép-európai térség városjogai megmereved
tek.”

A közép-európai fejlődéshez képest sajátos megoldás volt 
viszont a dualista rendszernek megfelelően kialakított sza
bályozási megoldás: a nagyobb (az ún. törvényhatósági jo 
gú városok) cgyüttszabályozása a vármegyékkel, a kisebb 
városok (rendezett tanácsú városok) kérdésének a községi 
törvénycikk keretében történő rendezése, végül a főváros 
ügyeinek teljesen különálló szabályozása.

A dualizmus szervezeti kiépítésének és a közigazgatás 
jogi szabályozásának vizsgálatakor nem téveszthető szem 
elől az az alapvető tétel, hogy a hatalompolitikai meggon
dolások, melyekbe ágyazva a javaslatok s végül a törvények 
megszülettek, mindig szoros összefüggésben állottak a ki- 
cgyezéses konstrukció védelmével. „A törvényi szabályo
zást ennek megfelelően úgy kellett kialakítani, hogy a tör
vényhatóságok (így a thj. városok is) politikai jogosítványa
ikat a dualizmus talaján álló kormány ellen ne tudják fel
használni.” E gondolatkörben született meg az 1870: 42. te., 
mely a nagyobb városokat s az egykori szabad királyi vá
rosokat a vármegyével egy szabályozás alá vonta, a közpon
ti akarat érvényesítésének alig leplezett szándékával. A tör
vényhatósági jogú városokban is — a vármegyék mintájára 
— főispánok irányították a közigazgatást s tartották kezük
ben a fontosabb szerveket és tisztségeket. A virilizmus pe
dig biztosította mindennek hátterét. Ez pedig áttételesen is, 
és közvetlenül is a kormányzati centralizáció szolgálatában 
állott.Logikusan következik a nagyvárosok vármegyei mo
dell után kialakított szervezetére és működésére épülő sza
bályozásból, hogy a kisebb városok ügyét a községek min-
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tájára rendezték. Az 1871: 18. te., miután az egységes városi 
törvény eszméje meghiúsult, a rendezett tanácsú várost a 
községek legmagasabb kategóriájaként fogalmazta meg. A 
rendezett tanácsú városok státusza alapvetően különbözött 
a törvényhatósági jogú városokétól. Ez a politikai indíttatá
sú különbség (hogy ti. a törvényhatósági jogú város politi
kai súlyánál fogva, politikai tényezőként történt megkonst
ruálása okán a kormányzat sokkal erőteljesebb ellenőrzése 
alatt állott) különbséget hozott a kifejezetten városi érde
kek, az urbanizációs lehetőségek megvalósulása terén is. A 
politikai hatáskör hiánya és a vármegyék alá rendeltség a 
fejlődés gátjaként fogalmazódott meg a rendezett tanácsú 
városok számára, amely helyzetből a kitörés hasonló volt a 
mezővárosok szabad királyi városi rangra törekedéséhez: 
mozgalmakat indítottak a törvényhatósági jog elérésére.

Az 1872: 36. te. a fővárosról ugyancsak politikai célokat 
szolgált. A dualista államkonstrukcióban a magyar kor
mányzat arra törekedett, hogy egy Becshez hasonló, és a 
császárvároshoz mérhető politikai-gazdasági központot 
hozzon létre, mely méltó képviselője’ lehet a kétközpontú 
állami szerkezetnek. A sajátos rendezés politikai hangsúlyát 
jelzi az is, hogy számos kérdésben nem tértek el a másik kél 
törvény intézkedéseitől, sőt, szó szerinti átvételekre is sor

került. A különbséget a kormányfelügyelel szélesebb mi
volta s „az ide koncentrált nagypolgárság számára az auto
nómia többlete” jelentette.

Kajtár István figyelemre méltó monográfiája a magyar 
városfejlődés fenti, vázlatosan felidézett sajátosságain túl 
liliom részletekbe menő alapossággal elemzi még a városok 
urbanisztikai állapotát, az önkormányzati jogalkotást, a vá
rosok szervezeti kereteit, a városi rendészet és a városi 
vagyoni háttér kérdéseit is. Az olvasó bizton számíthat arra, 
hogy a könyv végére érve meggyőző és hű képet kap a 
magyar városfejlődésről s annak sajátos problémáiról. Nem 
kevés tanulságot hordoz e kötet a ma politikusai számára is. 
Egyben bizonyítékát adja a civil szerveződések s a helyi 
érdekek támogatta önkormányzati törekvések erejének is. 
Mint írja a szerző, „a városi önkormányzatok élete minden 
lemaradása és korlátái ellenére európai típusú városi élet 
volt. Bizonyíték arra, hogy lehetséges a helyi közösségek 
önkormányzata, lehetséges saját vagyonnal, önszabályozás
sal, saját szervezettel és tisztviselőkkel a városi célokat 
előrevinni. A városi önkormáuyzattörténet ezen szakaszá
nak minden bizonnyal ez. a legfontosabb hagyatéka.”

Mezey Barna

Jogtörténeti újdonságok 
a könyvesboltokban:

RÁCZ Lajos:
Főhatalom és kormányzás az Erdélyi Fejedelemségben. 

Budapest 1992 
*

Studien zum römischen Recht in Európa
I.

(rcd. Gábor Hainzá) Budapest 1992 
*

Sanctus Stepkauus et Európa 
Szent István és Európa 
Saint Étienne et Europe 

(red. Gábor Hamza)
Budapest 1991 

*
Bevezetés a jogbölcseleti gondolkodás történetébe 

Szerk. Szabó Miklós 
Miskolc, 1991

BÖLÖNY József:
Magyarország kormányai 1848-1892. 

Budapest 1992.
*

Magyarország miniszterelnökei 
(szerk. Pölöskei Ferenc) Budapest 1992 

*
HORVÁTH Pál— KAHLER Frigyes— 

RÉVÉSZ Tamás—ZLINZKY János: 
Általános jogtörténet II. 

Budapest 1993 
*

OSZTRÓVSZKY József:
Reform, forradalom, kiegyezés. 

Összegyűjtött írások és beszédek 
Sajtó alá rendezte és az életrajzot írta 

Ruszoly József Szeged, 1992

Olvasóink szíves tudomására hozzuk, hogy a 
Jogtörténeti szemle Budapesten az alábbi könyvesboltokban vásárolható meg:

AKADÉMIAI KÖNYVESBOLT (V. Váci utca 22.)
EGYETEMI KÖNYVESBOLT (V. Kossuth Lajos utca 18.) 

EÖTVÖS I.ORÁNI) KÖNYVESBOLT (V. Kecskeméti utca 2.) 
KÖNYVÁRUHÁZ (VII. Rákóczi út 14.) 

KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI KÖNYVESBOLT (V. Nádor utca 8.) 
PEDAGÓGUS KÖNYVESBOLT (V. Múzeum körút 3.) 

továbbá az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának 
Jegyzetel látó Boltjában (Bp. V. Egyetem tér 1-3.) 

és a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéken (Bp. V. Egyetem tér 1-3.)
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