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A z MTA Szegedi Területi Bizottsága biztosított 
helyszínt annak a 2003. november 13-án megtar
tott egynapos konferenciának, amely a magyaror

szági mezővárosok XVIII-XIX. századi jogéletének 
legújabb kutatási eredményeit mutatta be.

A rendezvény megnyitásaként Homoki-Nagy Mária 
a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Kar Jogtörténeti Tanszékének docense üdvözölte az 
előadókat és az ország jogtörténeti tanszékeiről érkezett 
vendégeket. Elmondta, hogy reményei szerint a tanács
kozás a levéltáros és a jogtörténész kollégák szakmai 
találkozására is módot ad majd, hiszen a levéltárakban 
dolgozók fáradtságos munkával próbálnak a jogtörténé
szek -  néha nem könnyű -  kívánságainak eleget tenni, 
amely nélkül a jogtörténeti kutatások elképzelhetetle
nek lennének.

Szabó Imre a Kar dékánja köszöntőjében jelezte, a ta
nácskozás egy nagyobb konferenciafüzér részeként erő
síti az intézmény tudományos potenciálját, bizonyítja, 
hogy a kar és tanszékei aktívan kapcsolódnak be a ma
gyar tudományos közéletbe. Az Európai Unióhoz történő 
csatlakozás nagy terhet ró a jogtörténészekre is, hiszen a 
modem jogintézmények vizsgálatakor, esetleges átvéte
lekor, szükség van a történeti háttér pontos ismeretére, a 
veretes, ősi és nemzeti jogi szabályozási formák bemuta
tására, amelyek továbbra is megkívánnák, hogy ne kerül
jenek kiiktatásra a hazai jogrendből. A programot szem
lélve reményét fejezte ki, hogy az időben és térben igen 
színes témájú, sokat ígérő konferencia hozzájárul az al
földi régió jogéletének jobb megismeréséhez és módot ad 
a fiatalabb generáció bemutatkozására is.

A szimpózium első részének házigazdájaként Balogh 
Elemér, a szegedi Jogtörténeti Tanszék docense, Bató 
Szilvia tanársegédet mutatta be, aki „A járásbeli tisztség 
által megítélt bűnügyek” címmel tartott előadásában a 
szolgabírák bíráskodási jogkörének 1842-ben történt ki- 
terjesztése hatásait elemezte. Az új büntetőbírói fórum 
hatáskörét -  XIX. századi Békés vármegyei források 
alapján -  vetette össze a községi elöljárókéval, kitérve a 
sedriához, illetve az úriszékhez való viszonyrendszerre 
is. A szolgabírói büntető hatáskör részletes meghatáro
zásakor a Békési járás szolgabírójának 1844. évi tevé
kenységét elemezve, három nagyobb ügycsoportba osz
totta azokat a deliktumokat, amelyekben a szolgabíró 
járt el. Ezek a vagyon elleni bűncselekmények, a testi 
épség elleni cselekmények és a tágan értelmezett köz
rend elleni cselekmények. A szolgabíró, ítélkezése so

rán, a botozás és az áristom mellett, vagyoni jellegű 
szankciókat is alkalmazott. Előadása összegzéseként rá
mutatott a megyei törvényszékek gyakorlatában fellel
hető anyagi jogi, dogmatikai-fogalmi párhuzamossá
gokra és következetlenségekre, felhíva a figyelmet a 
szolgabírói jogszolgáltatási tevékenység további kutatá
sának fontosságára.

Gilicze János a Csongrád Megyei Önkormányzat Le
véltára Makói fióklevéltárának munkatársa „Makó me
zőváros rendészeti kérdései a XIX. század második fe
lében” címmel tartott előadást, amely az osztrák meg
szálló csapatok 1849. augusztusi megérkezésétől a Ta
nácsköztársaság megdöntéséig terjedő időszakban, a 
rendvédelem területén végbement változásokat ismer
tette. A makói hatóságok (az 1860-ig működő csendőr
ség és az 1858-ban újra felállított csendbiztosi és perze- 
kutori szervezet) 50-es 60-as évekbeli tevékenységének 
legfontosabb irányát az időszakosan újra és újra elsza
porodó vagyon elleni bűncselekmények, és a tömegesen 
jelentkező betyárkodás elleni harc jelentette. Gilicze Já
nos részletesen ismertette a szigorú és kiterjedt intézke
dések rendszerét, a vándorló és betyárkodó elemek éle
tét megnehezítő rendszabályokat és azok gyakorlati al
kalmazását, kitérve Ráday Gedeon gróf királyi biztosi 
tevékenységének rövid ismertetésére is. A városi rend
őrség 1870-es felállításától végigkísérte annak fejlődé
sét, anyagi nehézségeit, hatás- és feladatkörének válto
zásait, röviden szólva a csendőrség megszervezésével 
beállott változásokról és az agrárszocialista mozgalmak 
hatásáról.

Szabó Attila a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
Levéltárának igazgatója „Mezővárosi hivatalszervezet 
Pest-Pilis-Solt vármegyében 1711-1848 között” cím
mel megtartott ismertetésében, a mezővárosi önrendel
kezés kérdéseit, főbb jellemzőit elemezte. A mezőváro
si autonómia középkori csíráiból kiindulva, a főbb in
tézményeken, tisztségeken végighaladva, az azokhoz 
társítható, az önkormányzatiság fokmérőjéül szolgáló 
jogosultságokat vette számba, érzékletes példákkal mu
tatva rá az egyes városok eltérő gyakorlatára is. Leszö
gezte, a mezővárosok vezetése hasonló volt a szabad ki
rályi városok igazgatási apparátusához, nagy vonalak
ban másolta annak felépítését. Részletesen elemezte a 
települések tisztújítási szabályait, a főbb tisztségviselők 
megválasztásának rendjét, a tanácsok működését és 
összetételének különbözőségeit, valamint a külső taná
csok megjelenésének következményeit.

A tanácskozás első részének lezárásaként Antal Ta
más szegedi PhD. ösztöndíjas szólt a hallgatósághoz. 
Témaválasztásával, „A közigazgatás egyes kérdései 
1861-ben, Debrecen városában,” az Októberi Diploma 
kiadását követő egy év debreceni közgyűlési eseménye
inek, illetve a közgyűlés működése néhány jellegzetes
ségének bemutatását vállalta, nagyrészt az üléseken ké
szült jegyzőkönyvek alapján. A hallgatóság a népképvi
seleti közgyűlés újbóli összehívásától és a tisztújítások 
megtörténtétől végigkísérhette azt az egyéves alkotmá
nyos küzdelmet, amely egészen a közgyűlési tevékeny
ség végét jelentő városi képviselő-testületek 1861 no-



történeti szemle

vemben feloszlatásáig, a működés megszűnésének dek
larálásáig tartott. Érzékletesen illusztrálta idézetekkel a 
debreceni közgyűlés azon a törekvéseit, amelyeket az 
1848. évi törvényekhez, az alkotmányos normákhoz va
ló teljes ragaszkodás és a bécsi udvar rendeletéinek, in
tézkedéseinek -  így például az 1861. évi országgyűlés 
feloszlatásának -  elutasítása jellemzett.

A konferencia második részében elnöklő Blazovich 
László, a Csongrád Megyei Levéltár igazgatója 
Völgy esi Leventét, az Eötvös Loránd Tudományegye
tem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és 
Jogtörténeti Tanszékének tanársegédjét kérte fel, hogy 
„Kecskemét mezőváros állami egyházjogi és kisebb
ségügyi szabályozása a XVIII. és XIX. század forduló
ján” témájában tartsa meg előadását. Az előadó Kecske
mét város tanácsának jegyzőkönyvei alapján dolgozta 
fel a vallási közösségekre és nemzeti kisebbségekre vo
natkozó szabályokat. Megfigyelhettük azt a tendenciát, 
hogy a vallási felekezetek és a város közötti kapcsolat 
együttműködő szellemű volt, a nemzetiségek jogai pe
dig -  az országos eseményekkel összhangban -  folya
matosan bővültek az évtizedek során. Kecskemét mező
város a vizsgált korszak elvárásainak messzemenőlege
sen eleget téve, szabadelvű lelkülettel támogatta a be
vett vallások esélyegyenlőségét, az egyházak, valamint 
a lelkiismeret szabadságát, lakosságának pedig megpró
bált viszonylagos jólétet garantálni.

Szénái Attila a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudo
mányi Kar Jogtörténeti Tanszékének PhD. hallgatója 
„A XIX. századi egyházi mezővárosok jogi életének 
konfliktusai” című előadásában jelezte, kutatásai során 
támaszkodott Csizmadia Andor e tárgyban íródott mo
nográfiájára, annak megállapításait alátámasztani, idő
beli határait pedig kitolni szándékozott. Társadalomtör
téneti és magánjogi kutatások alapján vizsgálta a mező
városok közjogi helyzetének alakulását, a  rendi társada
lomból a polgári jogegyenlőség korszakába történő át
menet időszakában. Előadásában a nem privilegizált 
egyházi mezővárosi, illetve püspöki városi lakosok 
helyzetének vizsgálatára koncentrált. Tapasztalatai 
alapján kifejtette, magánjogi tekintetben az egyházi me
zővárosok fogalma semmiképpen sem tekinthető külön 
kategóriának, mert a többi mezővárossal összehasonlít
va nagyon hasonló magánjogi jogügyleteket bonyolítot
tak le. Kalocsa és Eger, valamint a püspöki székhelyek
hez tartozó Szombathely és Veszprém vonatkozásában 
vizsgálta a piacközpont, piackörzet és az egyházigaz
gatási székhely kapcsolatát, konfliktusait, illetve a lako
sokkal keletkezett jogi vitákat.

Ruszoly József a szegedi Jogtörténeti Tanszék tan
székvezetője „Bihar vármegye megkísérelt községren
dezése 1848-ban” címmel esettanulmányt adott elő. Ki
indulópontként a helytartótanács 1840 decemberében 
kelt intézkedését jelölte meg, amely felszólította Bihar 
vármegyét a rendezett tanácsú községek megállapításá
ra. A lajstromot összeállítani hivatott küldöttség azon
ban csak 1847-re fogalmazta meg jelentését. Ennek 
okaként az előadó azt jelölte meg, hogy a küldöttség 
számára nem voltak egyértelműek a rendezett tanácsú

községek fogalmi jegyei a vonatkozó törvényhelyek
ben. A fontosabb jellemzők meghatározását követően, a 
küldöttség a főszolgabírókat szólította fel, hogy a vár
megye öt járásából küldjék meg, mely községeket te
kintenek rendezett tanácsúnak. A vármegyei közgyűlés 
1847-ben fogadta el a végleges jelentést, amely a hely
tartótanácshoz került felterjesztésre. Az 1848 májusá
ban összeülő kormányzó bizottmány -  már az 1848-as 
törvényekre tekintettel -  új javaslatot fogadott el, ame
lyet a belügyminiszterhez terjesztettek fel. Szemere 
Bertalan júniusi rendelete új -  az abban megjelölt pon
tok figyelembevételével elkészítendő -  jelentést kért, 
amelynek elkészítését a vármegye a részben megválto
zott összetételű küldöttségére bízta. Az előadó ismertet
te a vármegye és a minisztérium közötti további levél
váltást, jelezve az e tárgyban tett intézkedések nyomát 
1848 szeptemberében találjuk utoljára, valószínűsíthe
tően a szabadságharc eseményei más feladatokra irányí
tották a figyelmet.

Méltán érdemelte ki a hallgatóság érdeklődését az 
akkoriban szalontai jegyzőként tevékenykedő Arany Já
nosnak eddig még kritikai kiadásban meg nem jelent 
kézirata ismertetése, amelyben a költő, Szalonta város 
tanácsa és választmánya válaszát, „felvilágosító jelenté
sét” fogalmazta meg a rendezett tanácsú községekről, 
Sughó József főszolgabírónak.

Az ülésen elhangzottakkal kapcsolatban Blazovich 
László elnök észrevételezte, hogy az úgynevezett egy
séges település fogalmát -  a kutató munka során -  ár
nyalni szükséges. Az egész középkoron át -  sőt később 
is -  ha adott volt egy település, az még nem jelentette 
azt, hogy az egy bíróval működött. Sokszor ahány föl
desúr volt a településen belül, annyi település-egység 
létezett, jogilag ezek külön települések voltak, noha a 
gyakorlatban nem választotta el őket egymástól semmi
lyen határ és az ott lakók együtt éltek.

Stipta István a miskolci Jogtörténeti Tanszék vezető
je, a délutáni ülés elnöke Varga Norbert miskolci PhD. 
hallgatót kérte fel a harmadik rész első előadásának 
megtartására. Varga Norbert „A köztörvényhatósági 
törvény bevezetése Debrecen és Szeged szabad királyi 
városokban” címmel az 1870-es évek elején bekövetke
zett közigazgatási változásokat, a kiegyezést követő 
közigazgatási átalakítás folyamatát mutatta be a  két vá
ros intézménytörténetén keresztül. Végigkísérte a váro
si köztörvényhatóságok megszervezésének, a küldöttsé
gek és azok alküldöttségeinek munkáját, a városi szer
vek és tisztviselők munkakörének, illetményének meg
határozási folyamatát. Különös figyelmet szentelt a vá
rosi tanácsok létrehozására irányuló -  a két városban el
térő -  javaslatok, elképzelések és a Belügyminisztéri
umnak a felterjesztésekre adott válaszai bemutatására.

Vásár Szilvia ugyancsak miskolci PhD. hallgató az 
„Alföldi mezővárosok igazgatása, különös tekintettel 
Nagykőrös pénzügyi igazgatására” témakörben szólalt 
fel. Előadásának hangsúlyát a török hódoltság korának 
végére helyezve, a XVII. század második felének szám
adáskönyveit és városi jegyzőkönyveit dolgozta fel, át
fogó képet adva Nagykőrös gazdasági igazgatásáról és



Jog
annak sajátosságairól. Mondanivalóját három téma kö
ré csoportosította: Nagykőrös mezőváros (khászváros) 
elhelyezése, jogi státusza az Oszmán Birodalmon belül, 
a pénzügyi adminisztráció helyzete, valamint a város 
háztartásának bevételei és kiadásai a tárgyalt időszak
ban. A város helyzetével kapcsolatban elmondta, Nagy
kőrös -  ebben az időben -  a budai vilajethez tartozott, a 
településen sem magyar állami, sem pedig török hivatal 
nem volt, az igazságszolgáltatást a budai kádi végezte. 
Felszólalásának összegzéseként megállapította, a város 
fennmaradását és virágzását annak köszönhette, hogy 
teljes mértékig ragaszkodott a kivívott önállóságához, a 
vármegyei befolyás megerősödése azonban a folyamat 
megtorpanásához vezetett.

A konferencia méltó zárásaként Homoki-Nagy Mária 
„Tulajdon- és birtokviszonyok a dél-alföldi mezőváros
okban a XVIII. században” című előadását hallgathat
tuk meg, amely az ülésnap kiemelkedő, szemléletes 
jogesetek sorával illusztrált megszólalása volt. Az elő
adó a Werbőczy Hármaskönyvében megfogalmazott té
telből kiindulva, miszerint a jobbágyot munkája bérén 
kívül semmi sem illeti meg, a mindennapi élet forrásai
nak bemutatásával bizonyította, hogy a gyakorlatban ez 
korántsem volt ilyen egyértelmű. Jelezte, a hazai szak- 
irodalom sokáig mereven elhatárolta magát attól, hogy

A  Deák-évforduló 
kapcsán...

AZ MTA JOGTUDOMÁNYI INTÉZETÉBEN
RENDEZETT 

DEÁK FERENC EMLÉKÜLÉSRŐL

A 21. század elejének magyar társadalmát, annak tör
ténelem iránti fogékonyságát és tudatosságát min
den bizonnyal az évfordulók megünneplésével is 

fogja az utókor jellemezni.1 Hogy az aritmetika decimá
lis rendszere mennyire uralja a magyar közéletet, jó  pél
da arra a 2002. évi Kossuth ünnepségek sorozata, a 2003- 
as Deák-év, ami egyben az írott magánjogi kódex 
elsőízben történt életbeléptetésére is reflektálhatna, ezen
kívül a Rákóczi-emlékév, és Buda és Pest szabad királyi 
jogállása megerősítésének a kerek évfordulója is. Tény, 
hogy a magyar közéletben hagyománya van a millenáris, 
illetve centenáris ünnepségeknek, és a nemzeti identitás- 
keresésnek betudhatóan megvolt, és ma is megvan az 
igény erre a fajta „intézményesített” visszatekintésre.

Ezen a dualizmus kora óta meglevő folyamaton az el
múlt korok és politikai rendszerek nemhogy nem változ
tattak, hanem a korábbi ünnepeket saját ízlés- és eszme
világuknak megfelelően átformálva továbbra is megtar
tották.2 Nem esett törés az 1989-es rendszerváltozás után 
sem az „intézményesített múltbanézésen,” és ez az iden-

ki merje mondani, ténylegesen létezett a jobbágytulaj
don intézménye. Az ingatlanokkal kapcsolatban megál
lapította, a tulajdon részelemei közül a jobbágyot a bir
toklás, a használat és a hasznok szedésének joga megil
lette, szigorú formai követelményeknek eleget téve. 
Földesurának hozzájárulásával ingatlanát akár el is ide- 
geníthette, amit az e tárgyban született szerződések léte 
is bizonyít. Megkötésekkel és a vagyontárgy szerzés
módjától függően, de elmondható az is, hogy a mezővá
rosi joggyakorlat nem tiltotta a jobbágyok végrendelke
zési szabadságát. Összegzésként leszögezte, a XVIII. 
századi dél-alföldi mezővárosok joggyakorlatában a 
jobbágy nem csak birtokjoggal, hanem korlátozott tulaj
donjoggal is rendelkezett.

Stipta István zárszavában Deák Ferencnek a job
bágyfelszabadítás kapcsán mondott beszédére utalt, je 
lezve, hogy fejtegetéseiben, Deák is Homoki-Nagy Má
riáéhoz hasonló eredményre jutott. Elmondta, követen
dőnek tartja a tematikus konferenciák megszervezésé
nek módszerét, amely elősegíti a hasonló témakörben 
mozgó kutatók eredményes együttgondolkodását. A fi
atal kutatók megjelenését és a szakmai eszmecserét le
hetővé tevő, eredményes ülésnap megszervezését meg
köszönve búcsúzott a hallgatóságtól.

Barna Attila

«
titás jelenkori keresésének folyamatát jelzi. Utal erre a 
tényre az is, hogy az Oktatási Minisztérium Nemzeti 
Emlékezet Programja neves történészekkel és politiku
sok közreműködésével már az elkövetkező három év je
les évfordulóinak a jegyzékét is összeállította. így alka
lom lesz a nándorfehérvári diadal újbóli tudatosítására, 
de a Hitel 1830-as megjelenésének az emlékezetbe idé
zésére is, nem beszélve az 1956-os októberi forradalom 
félévszázados jubileumáról.

Az ezévi jogtörténeti megemlékezések középpontjá
ban Deák Ferenc 1803. október 17-ei születésének a 
bicentenáriuma állt, amely az európai integrációs folya
matban aktívan részt vevő ország politikai és tudomá
nyos közélete számára jó  alkalmat kínált, hogy felidézze 
a politikusszemélyiségek szerepének, konkrétan a „ki- 
egyenlítés” mesterének, az európai politikával is harmo
nizáló életművét. Igaz a születés puszta tényéből 
következően nem válik egy személy az évszázad megha
tározó jogászsszemélyiségévé, és Deák esetében a szülő
anya tragikus halála is beárnyékolta ezt az eseményt, 
mindez azonban nem változtat azon a helyzeten, hogy az 
új évezred elején a történész és jogász szakma publiká
ciókkal és emlékülések keretében hajtott fejet Deák Fe
renc élete és politikai, illetve jogászi életműve előtt.

I. Ebben a szellemben került sor 2003. november 18- 
án a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi In
tézetében Péteri Zoltán elnöklete alatt a Deák Ferenc 
Emlékülésre. Az emlékezés során helyet kapott mind a 
jogtörténészi, mind a jogágakban gondolkodó hatályos 
jogi szemlélet, és az eszme- és tudománytörténeti szem


