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A2002-es választások előtt néhány héttel jelen
tette meg igényes kivitelű albumát a patinás 
nevű Minerva Kiadó, a karcagi választókerület 

történetéről az 1825. évi választásoktól napjainkig.
A kötet három részre tagozódik.
Az elsőben, a korszak választási szabályairól, a 

képviselőkről, a választójogról, és a folyamatos vál
tozásokról ad képet Mezey Barna, az ELTE jogi kar 
dékánja, a Magyar Jogtörténeti Tanszék vezetője. A 
második fejezet Karcag város politikatörténetét mu
tatja be 1745-től, a kötet címénél kicsit távolabbra 
visszamenve a múltba. A kötet harmadik, legterje
delmesebb fejezete, Karcag országgyűlési képviselő
inek parlamenti felszólalásaiból tartalmaz válogatást, 
minden képviselőről mellékelve egy életrajzot. A két 
utóbbi fejezetet Tóth Attila Simon írta.

Karcag modernkori történetét mindenképpen in
dokolt visszavezetni 1745-ig. 1745. május 6-án írta 
alá Mária Terézia azt a diplomát, amely visszaállítot
ta a jászkunok korábbi kiváltságait. A kerületet 
1702-ben I. Lipót eladta a Német Lovagrendnek, 
amely aktust az országgyűlés 1715-ben zálogra vál
toztatta, amelyet 1745-ben sikerült a kerület lakóinak 
megszűntetniük, a zálog összegének visszafizetésé
vel. Ezt nevezik redemptionak. A kerületben a társa
dalmi status meghatározásakor, a későbbiekben is 
fontos szerepet játszott, hogy valakinek a családja 
milyen szerepet vállalt a redemptioban, mekkora 
összeget fizettek.

1745 és 1848 között Karcag a Jászkun Kerület ré
sze volt, amely a Kiskunságot, Nagykunságot és 
Jászságot foglalta magába, és egyedi berendezkedé
sű törvényhatóságként működött. Az 1799-es Jász
kun Statútumok szabályozták a kerület működését, 
amelynek alapján.....a Magyar Királyság mindenko
ri nádora, aki -  mint a kerület közvetlen, s legfőbb 
elöljárója -  a Jászkunok grófja és bírája titulust is vi
seli,” a jászok és kunok tehát közvetlenül a Habsburg 
uralkodóház nádori ága alá tartoztak. (Ezt a tisztséget 
a nádori intézmény 1848-ig történő fennállásáig két 
Habsburg főherceg, József és István töltötte be.) A 
kerület közvetlen vezetője a nádor által kinevezett 
főkapitány volt (a vármegyerendszerben a főispán
nak megfelelő pozíció). A főkapitány alatt a kunok 
és a jászok élén az alispánhoz hasonlítható alka- 
pitányok álltak. Az alkapitányok alá tartozott a „tisz-

__ti kar": a főjegyző, az ügyész, a főmérnök, az orvos.
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A kerületi gyűléseket Karcagon vagy Jászberényben 
tartották. A városokat és községeket, így Karcagot is, 
a főbíró és a főjegyző a helyi képviselőtestületekkel 
együtt igazgatta.

A rendi korszak törvényhozási kereteit a bécsi bé
két megerősítő 1608-as országgyűlésen megalkotott 
törvények szabták meg, és lényegében 1848-ig válto
zatlanok maradtak. A két kamarás országgyűlést a 
főurakból és főpapokból álló felső tábla és a megyék, 
szabad királyi városok és egyéb privilégiummal ren
delkező területi egységek követeiből álló alsótábla 
alkotta. A Jászkun Kerület is elküldhette követeit a 
redemptio után a pozsonyi diétára. A rendi korszak 
képviselőinek mandátuma úgynevezett kötött man
dátum volt. A képviselőket írásbeli utasításokkal lát
ták el a vármegyék, kötelesek voltak az utasításbeli 
álláspontot képviselni. Amennyiben ezt lelkiismere
tükkel ellentétesnek érezték, lemondhattak mandátu
mukról.

A reformkori országgyűlések közül meg kell em
líteni az 1832-1836-os diétát, ahol Illéssy János 
nagykun kapitány 1834-es lemondásáig, a kerület 
követei egységesen, „meglepő következetességgel’' 
álltak ki a reformelképzelések mellett. A harmin
cas-negyvenes években Széchenyi Tisza-szabályo- 
zási tervezete, és egy vasútvonal megépítésének gon
dolata is támogatásra talált a kerületben. Már ekkor 
megfogalmazódott a három, adminisztratív módon 
egybefogott kerület szétválásának a gondolata. 30 év 
változásai után alakult ki a mai helyzet.

1848 és 1850 között megvalósult a kerület 3 rész
re osztása, amelyet 1848 tavaszán a jászberényi 11 
pontban is követeltek a kerület lakói. Az 1848-as tör
vények nem hoztak nagyon radikális változásokat a 
nagykunok életében, a cenzusos választójoggal is kö- 
rül—belül ugyanannyian szavazhattak, mint koráb
ban.

1850. január 21 -én az abszolutista Bach kormány
zat a korábbi Jászkun Kerületet öt járásra osztotta, 
így alakult meg a karcagi járás.

Karcag a kiegyezés utáni 1871-es közigazgatási 
törvény alapján 1872. március 20-án rendezett taná
csú várossá alakult, utolsó főbírája lett az első pol
gármester. (Az egységes, centralizált nemzetállam 
XIX. század második felében Magyarországon elfo
gadott koncepciójába nem fért bele a vármegyéktől 
elkülönült rendi-feudális korszakból származó enti
tások létezése)

1874-ben az országgyűlés létrehozott egy különbi
zottságot, a vármegyék széttagoltságának megszűn
tetésére. Karcag városának lakói komoly reményeket 
tápláltak arról, hogy városukból megyeszékhely le
het, ezért már a piactéren álló „Kerületi Házat” is el
lenszolgáltatás nélkül a leendő vármegye céljaira 
ajánlották fel.

Az országgyűlés döntése után azonban csalatkoz
niuk kellett a karcagiaknak. Az 1876. június 14-én 
elfogadott törvényjavaslat alapján megalakult Jász- 
Nagykun-Szolnok megye, a „muszály vármegye.” A



vármegye területe többé-kevésbé napjainkig válto
zatlan maradt, sem a trianoni tragédiát követő kény
szerű megye újrarendezés, sem az 1948-as kommu
nista hatalomátvételt követő rendezés (a megye neve 
elöl elvett történelmi „vár” jelző kivételével) nem 
változtatott lényegesen a vármegye területén. Jász- 
Nagykun-Szolnok vármegye a hajdani Külső-Szol- 
nokból. Nagy- és Kiskunságból és a Jászságból álló 
megye, különösen a trianoni Magyarországon került 
olyan helyzetbe, hogy igazából egyik történel
mi-gazdasági egységhez sem kapcsolódik igazán. Ez 
a helyzet felerősödött az 1990-es rendszerváltozás 
után, amikor az újonnan létrehozandó Debrecen köz
pontú Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Berreg me
gyéket is felölelő régióba sorolták Jász-Nagykun- 
Szolnok megyét. (Ez a helyzet a Nagykunságnak 
kedvező lehet, a Jászságnak és Szolnoknak nem.) El
képzelhető, hogy a megyerendszer utáni kistérségi 
halozat valóságos kiépítése felel majd meg a hagyo
mányos történelmi tagozódásnak.

A kötet 1848-tól 2002-ig 16 képviselő beszédéiből 
a válogatást. Ezt a korszakot több szempont szerint 
is feloszthatjuk.

Az 1848 és 1947 közötti korszakot a polgári parla
mentarizmus korszakának tekinthetjük, az 19 48  és 
1990 közöttiit a szocializmus időszakának, az 1990 
utáni időszakot az új demokrácia korszakának.

A polgári parlamentarizmus korszakát minden
kepp célszerű felosztani a dualizmus és a Horthy 
rendszer korszakára.

Az 1861-es országgyűlésen és a dualizmus első 
eveiben akárcsak 1848-ban. Karcag országgyűlési 
képviselője Papp Mór volt.

A dualizmus korának tipikus karcagi képviselője 
református vallású, (lehet presbiter sőt lelkész, vagy 
aki jelentős adományt nyújt a református iskolai ala
pítványnak) földbirtokos (ez elég széles skálán mo
zog a kisbirtokostól a kisebb nagybirtokkal rendelke
ző képviselőig) és függetlenségi programmal vá- 
asztjak meg. Ez szociológiailag, történetileg megfe

lel Karcag önképének. A török hódoltságban Bécstől 
távol a XVI-XVII. századi konjunktúrát kihasználó 
szorgalmas paraszt-polgárság öntudatra ébredt, aki
ket erős református elkötelezettség és kuruc világ
szemléletjellemez.

Papp Mór 1848-1849-ben Debrecenben a radiká
lisokhoz csatlakozott és Karcag később is szélsőbal, 
48-as függetlenségi képviselőket választott. A dua
lizmus korában a jobboldal-baloldal megosztás nem 
azt jelentette amit a francia forradalomban, hogy ho
gyan viszonyulnak követőik a régi rendhez. De mást 
jelentett, mint ami azóta általánosan is elmondható 
hogy milyen filozófiai társadalomképpel rendelkez
nek követői, hisznek-e a fejlődésben, az ember job
bításában, illetve milyen jelentőséget tulajdonítanak 
a történelmi múltnak, bizonyos hagyományos érté

keknek. 1867 után a jobb és baloldaliság kérdése az 
úgynevezett közjogi kérdésre redukálódott, a Ma
gyar Királyságnak az Osztrák Császársághoz, illetve 
a Habsburg-dinasztiához való viszonyára. Akik az 
1867-es kiegyezést elutasították, és az Ausztriához 
fűződő viszonyt perszonálunióként képzelték el, 
vagy még közös uralkodót sem akartak, (az 1849. áp
rilis 14,-i Függetlenségi Nyilatkozat alapján) azok al- 
kották a baloldalt, illetve a szélsőbalt. (Ok alkották a 
különböző függetlenségi irányzatok tagságát.)

A magyar választások történetében örökzöld prob
léma, hogy a szavazók a jelölt személyét vagy párt
hovatartozását veszik-e inkább tekintetbe. Erre a kér
désre csattanós választ ad az 1896-os karcagi válasz
tás, ahol Jókai Már alul maradt kormánypárti prog
rammal.

Jó k a i Mór nem kell nekünk, 
költő király, de mameluk...
Bármit beszél Móric bácsi, 
ígérhet ő másfélét is,
Negyvennyolcasok leszünk még is” 
énekelték a kortesnótát. Jókaival szemben a helyi 

református lelkész. Madarász Imre diadalmaskodott 
A dualizmus korának képviselői közül ki kell még 
emelnünk P. Abrahám Dezsőt, aki 1919-1920-ban a 
szegedi ellenkormány miniszterelnökeként, országos 
politikai szerepet is játszott.

A kötetben összeválogatott felszólalások alapján 
végig követhetők a dualizmus főbb kérdései. Papp 
Mór síkra száll Magyarország területi szuverenitásá
ért. Erdélynek és Horvátországnak újra Magyaror
szághoz csatolása mellett. Madarász Imre felszólalá
sai mutatják a függetlenségi álláspontot azokban a 
kérdésekben, amelyek a XIX. század utolsó évtizede
iben a legkeményebb elvi-gyakorlati, kormánypár- 
ti-ellenzéki összecsapást hozták. Ilyen kérdés az 
osztrák-magyar közös vámterületről és a véderőről -  
a közös hadsereg számára megállapított kiállítandó 
ujjonclétszám emeléséről — szóló törvényjavaslatok 
vitája. Ezek a kérdések 10 évenként visszatértek és 
egyre elkeseredettebbé vált a küzdelem, és végül az 
obstrukció a századforduló után megbénította a Par
lament munkáját. Karcag képviselőinek felszólalása
it is jellemzi a klasszikus műveltség megléte, a jól 
csiszolt retorika és a közjogi kérdés által dominált 
Magyarországon érthető módon magas szintű jogtör
téneti műveltség. A képviselők érvelésében nagyon 
fontos helyet kapott a történeti érvelés, a kontinuitás 
hangsúlyozása és az ország történeti alkotmánya. A 
Corpus Iuris akár több száz éves törvényei is hivatko
zási alapul szolgálhattak. Erre érdekes példa a dualiz
mus korában többször visszatérő redemptio kérdése.
Az elzálogosítást megállapító 1715. évi XXXIV. 
Törvény a zálogösszeg visszafizetését a Magyar Ál
lam kötelességévé tette és ezt 1868-ban egy beszédé
ben Deák Ferenc is elismerte. 1904-ben indult a leg
komolyabb mozgalom a kunsági településeken a zá
logösszeg visszafizetésére irányuló igény érvényesí
tésére. A karcagiak törekvése nem járt sikerrel.
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Elmondható a dualizmus korszakáról, hogy a kép
viselők felszólalásait a helyi problémákkal szemben 
az országos kérdések uralták. Természetesen a két 
kérdéskör nem különíthető el mereven egymástól. 
Egy-egy törvény, amely a vidék gazdatársadalmát és 
városi polgárságát érintette, megszólalásra késztette 
Karcag képviselőit, legyen szó akár pálinkafőzési en
gedélyekről vagy a célszerű birtokpolitikáról.

P. Ábrahám Dezső foglalkozott a legszélesebb kö
rűen országos kérdésekkel és keveset helyi ügyekkel, 
mégis az ő felszólalásaiból mutatható ki a közjogi 
kérdésen túli problémák felvetése. Mind a kormány
párt agrárius köreiben és bizonyos függetlenségi 
irányzatoknál mutatkozott törekvés arra, hogy bizo
nyos társadalmi feszültségek megoldására reformlé
péseket tegyenek. (Pl. Károlyi Sándor szövetkezeti 
mozgalma a nagybirtokosok és a kisgazda-társada
lom érdekeinek összehangolására.)

Az 1910-ben megválasztott Pattantyús Ábrahám 
Dezső mandátuma 1918-ig tartott. Az 1918 októ
ber-novemberében feloszlott országgyűlés után a 
Nemzeti Tanács, és 1919 őszének kormányai után 
1920 januárjában került sor ismét választásokra. 
1920 és 1945 között három képviselője volt Karcag
nak, szemben a dualizmus korszakával, mindhárman 
kormánypártiak. 1920-1931 között Csontos Imre 
kisbirtokos volt a létrejövő Egységes Párt képviselő
je. Érdekesség, hogy legyőzte a korábbi képviselőt, 
P. Ábrahám Dezsőt.

Csontos felszólalásai a kisgazdák és nincstelenek 
érdekeit is képviselő, szociális érzékenységet muta
tó, reformelképzeléseket támogató, helyi ügyekre is 
súlyt helyező képviselőt mutatnak be. Egy-két fel
szólalást találunk a közjogi kérdésről (pl. a király 
visszatéréséről) A másik két képviselő is helyi birto
kos, hangsúlyozottan első világháborús tiszti múlttal.

Kenyeres János felszólalásaiból jól érzékelhető az 
1930-as évek belpolitikai helyzete. Az első világhá

ború, Trianon és a nagy világgazdasági válság meg
nyomorították az országot. A gazdasági problémák 
és a szociális reform, gazda-érdekek védelme to
vábbra is napirenden maradt, és még hangsúlyosab
bá vált. Ezek a kérdések felvetődtek Gömbös jobbol
dali radikális elemeket is tartalmazó programjában. 
1919 emléke és az 1920-as berendezkedés dekralál- 
tan ellenforradalmi jellege miatt a baloldal relatíve 
erőtlen volt, ezért a reformok is a jobboldalon indul
tak. Ehhez szorosan kapcsolódik, hogy a 30-as évek
ben markánsan megjelenik a magyar parlamentben 
az a jelenség, amelynek előzményei az 1880-as 
1890-es években is megjelentek, miszerint a parla
menti küzdelem nemcsak, vagy nem elsősorban a 
kormánypárt és ellenzék között, hanem a kormány
párt irányzatai között zajlott.

Az 1945 és 1997-es választásokat Karcagon a 
Független Kisgazdapárt nyerte, valamivel kisebb 
arányban az országos átlagnál, valamint erős volt a 
Nemzeti Parasztpárt is. 1948 „a fordulat éve” után az 
országgyűlés formálissá vált, nyílt kritika nem na
gyon fogalmazódhatott meg, a karcagi felszólalók is 
inkább egy-egy, a lakosságot érintő szakterülettel 
kapcsolatban szólaltak fel.

A rendszerváltoztatás utáni 3 szabad választáson 
1990 és 1998 között Karcag mindig a legnagyobb 
kormánypárt helyi jelelöltjét választotta meg képvi
selőjének.

Összegzésként elmondható, hogy nagyon érdekes 
olvasmány a karcagi képviselők beszédeiből összeál
lított gyűjtemény, a kísérőtanulmányok jól kiegészí
tik és magyarázzák a forrásokat, nagyívű áttekintést 
nyújtva.

A könyv egy választókerület szemszögéből tekin
ti át több mint másfél száz év magyar parlamentariz
musának történetét.

Bakonyi Péter

Egyházi intézménytörténet
SZU RO M I S Z A B O LC S  A N Z ELM : 

EG Y H Á Z I IN TÉZ M ÉN YTÖ R TÉN ET
BUDAPEST, SZENT ISTVÁN KIADÓ, 2003.

Az idei év májusában látott napvilágot Szuromi 
Szabolcs Anzelm premontrei szerzetes pap, a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi 

Posztgraduális Intézet Alkotmányjogi Tanszék tan
székvezető egyetemi tanára tollából az egyházi in
tézmények történeti fejlődéséről szóló, hiány- és 
hézagpótló műve.

Az egyházjog tanulmányozásában elengedhetet-
__len szerepet töltenek be a történeti diszciplínák,
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ugyanúgy, mint a világi jogtudomány területén a 
jogtörténet. Hagyományosan három történeti tárgy 
keretében ismerkednek meg a hallgatók a histori
kus ismeretekkel: a jogforrástörténet, a kánoni tu
dománytörténet, valamint a jelenleg tárgyalandó 
intézménytörténet kapcsán. Az egyházi intézmény- 
történet önálló művelése a barokk korra nyúlik vis
sza. A legátfogóbb és évszázadokon át alapműnek 
Louis Thomassin 17. században keletkezett össze
foglaló műve számított, ezt csupán a 19. század vé
gén múlta felül Paul Hinschius kézikönyve. A 20. 
században újabb remekek születtek, Gábriel Le 
Bras, Jean Gaudemet, Bertrand Kurtscheid által, 
csupán a legnevezetesebb tudósokat említve.

Magyar nyelven ilyen jellegű összefoglaló mű 
eddig nem született. A Szent István Társulat 
könyvkiadó a Bibliotheca instituti postgradualis 
iuris canonici Universitatis Catholicae de Petro


