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A  szabadságharc leverése után a bécsi kormány a 
márciusi alkotmány I . §-át kívánta végrehajtani, 
amely szerint Magyarország az Osztrák biroda

lom része lett. Bach Sándor osztrák belügyminiszter 
1851. december 31-én2 alapított rendszere újra életre 
keltette a 17. századbeli elméletet,3 amely szerint Ma
gyarország „felkelés és forradalom végett” elveszítette 
jogát a saját alkotmányos rendszerére, és ezért a függet
len magyar igazgatás helyébe „a császár kegyelméből 
és legfőbb hatalmából eredő igazgatás” lépett.

A Bach-rendszer célja többek között a magyar forra
dalom végleges visszaszorítása, valamint az ország bi
rodalomhoz való szőkébb visszacsatolása volt. A rend
szer a telkes nemességre, magas rangú egyháziakra, 
nagy iparosokra, gazdag kereskedőkre támaszkodott. A 
Bach-rendszer bevezetését megkönnyítették a vissza
szorított, de még mindig létező kisebbségi ellentétek. A 
rendszer tő jellemzője a közigazgatás erős bürokratizá
lása. germanizálás. hivatalos centralizáció, végül a már
ciusi alkotmány megszüntetése.4

Az osztrák hadsereg által megszállt magyar területe
ken már a szabadságharc leverése előtt ideiglenes köz- 
igazgatást vezettek be. Gyakran magyar származású ki
rályi kormánybiztosokat neveztek ki a közigazgatás élé
re. így került pl. a Pozsonyi vármegye élére Gindely, 
Nyitrába Vietoris, Árvába Révay kormánybiztos. Abaúj 
vármegye kormánybiztosa 1849. VI. 24.-ikétől Péchy 
Imre lett,5 Torna részére 1849. júliusában Berzeviczy 
Lajost nevezték ki.6

A Bach időszak közigazgatása Magyarországon há
rom szakaszra osztható:

-  a hadsereg diktatúrája (egészen 1850-ig)
-  provizórium (1853-ig);
-  definitívum (1859-ig)7
A hadsereg diktatúrája az 1849. október 25-én kelt 

434. sz. osztrák belügyminiszteri rendeletén alapult. A 
norma Magyarország politikai igazgatásának legfőbb 
hivatalnokává az osztrák hadsereg főszertábornokál tet
te, mellé viszont a polgári ügyek intézésére ún. „felha
talmazott császári biztosokat” nevezett ki. A leigázott 
országot hadi parancsnokságokra osztotta, parancsno
kai segítségére pedig miniszteri biztosokat, valamint 
kerületi főbiztosokat helyezett. A vármegyék élére főis
pánok helyett kormánybiztosokat, a szolgabírók helyé
re pedig járási biztosokat állított.

A hadsereg főszertábornokának legfontosabb felada
tai közé tartozott Magyarország külföldi képviselete. 
Belügyekben ő volt felelős a közrend fenntartásáért, 
mely célra a háborús jogot használta fel. Az ún. „felha
talmazott császári biztos” polgári hivatalnoknak számí
tott,8 és nem a tábornoknak, hanem közvetlenül a Bel
ügyminiszternek, közvetve pedig a császárnak tartozott 
felelősséggel. Hatáskörét sem a törvény, sem pedig az 
említett rendelet nem szabályozta. A császári biztos 
ugyanis csak azokat az ügyeket volt köteles intézni, me
lyekre egyénileg felhatalmazták.9

A rendelet az országot hadi parancsnokságokra osz
totta. Ezek számát pontosan nem határozta meg. Azt vi
szont szabályozták, hogy a hadi parancsnokságokat pol
gári kerületekre osztják fel, melyeknek száma parancs- 
nokság-szerte kettő-három lesz. Bécsben egyértelműen 
a vármegyék önállósságának megsemmisítésére töre
kedtek. Az új hadi parancsnokságok, valamint ezeknek 
polgári kerületei nem tisztelték a vármegyehatárokat.

A hadi parancsnokok feladatkörébe a parancsnokság 
területén a közbéke fenntartása tartozott, továbbá mind
az, ami segíthette az ország biztonságát, a nemzetiségek 
alkotmányos jogainak védelmét, a hivatalos lapok pub
likálását, stb. A segítségükre kinevezett miniszteri biz
tosoknak, az ún. „felhatalmazott császári biztosoknak,” 
valamint a Belügyminisztériumnak tartoztak felelősség
gel. A polgári kerületek élére kerületi főbiztosok kerül
tek. A főbiztosok hivatalos titulusa „kerületi főispán" 
lett.111 A kerületi főbiztos a maga közigazgatási egysé
gében a politikai igazgatás rendeletéinek végrehajtására 
ügyelt. Bizonyos mértékig autonóm határozathozó ké
pességgel bírt -  a rendelet ugyanis csak a legfontosabb 
ügyeinek intézésénél követelte a hadi parancsnok köz
benjárását.

Á polgári kerületeket a 434 sz. rendelet kormányzó
kerületekre osztotta szét. A szétosztást, valamint a hatá
rok kijelölését a polgári kerületek főbiztosai hajtották 
végre, szabad akaratukat viszont korlátozta a hadi pa
rancsnokuk, valamint a „felhatalmazott császári biztos” 
jóváhagyása. Az említett két hivatalnok pedig csak a 
Belügyminisztérium beleegyezése alapján járhatott el. 
A kormányzó-kerületek" élére kormánybiztosokat ne
veztek ki, kiknek hivatalos titulusuk „megyei főnök" 
volt. Megjegyzendő, hogy éppen ez a hivatal váltotta fel 
az addigi megyei főispánokat, ezért gyakran megtörté
nik, hogy a levéltárakban található hivatalos iromá
nyokban e személyeket inkább főispánoknak nevezik.

A kormányzókerületek járásokból álltak. Az új járá
sok a korábbiakhoz képest nem változtak, legfőbb hiva
talnokukat viszont már járási biztosnak nevezték. A 
volt szolgabírói hivatal hatásköre ezentúl inkább az 
osztrák érdekeket védte -  a politikai igazgatás végrehaj
tására ügyelt.

A rendelet leszögezte, hogy azok a személyek, ame
lyek a szabadságharcban résztvevő magyar nemzetőrsé
gi csapatokban szolgáltak (törvényes fogalmazás sze
rint „kompromittálták magukat”), nem tölthették be 
sem a magasabb vármegyei, kerületi, vagy városi hiva
talokat, de az alacsonyabb rendű ún. szolgáltatásokban



Jog
sem dolgozhattak, pl. jegyzőkként, bírókként, esküdtek
ként. tanárokként. Az átmenetinek szánt rendelet Ma
gyarországra és Erdélyre vonatkozott, előremutató ele
me, hogy az új polgári hivatalnokok törvényes állását 
eléggé részletesen szabályozta. Látható volt tehát az ál
lam törekvése a magyar megyerendszer bürokratizálá
sára. A szabályzat Magyarország közigazgatási rend
szerébe a következő hivatalokat vezette be:

-  a polgári kerületekben a kerületi főbiztosokat (főis
pánokat), kerületi írnokokat (irodafőnököket), valamint 
a kerületi titkárokat;

-  a kormányzói kerületekben (vármegyékben) a kor
mánybiztosokat (megyei főnököket), járási titkárokat, 
iratfelszerelőket, irattárosokat, adószedőket, pénztárel
lenőröket, pénztárosokat, fő- és számvevőket, mérnökö
ket, megyei orvosokat és fogorvosokat;

-  a járásokban a járási biztosokat (szolgabírókat) és 
a járási adjunktusokat.

Véleményünk szerint lényegtelen az új hivatalok ha
tásköreit részletesebben ismertetni, mert a hivatalok cí
mei alapján egyértelműnek tűnnek azok.

1849. júniusában Geringer lett Haynau tábornok ún. 
„felhatalmazott császári biztosa," mely kinevezéssel a 
hadsereg diktatúrája polgári hivatalnokot kapott. Ma
gyarországot akkoriban a vármegyéket egybeolvasztva 
öt hadi parancsnokság közé osztották. Szlovákia mai 
területén két parancsnokság volt található -  a pozsonyi 
és a kassai, melyek külön-külön kilenc vármegyét fog
laltak össze.

Egyike az első teendők közül, melyeket ez időben 
hajtottak végre, a szabadságharc dokumentumainak 
megsemmisítése volt. 1849. október 20-án kelt a Csá
szári és Királyi hadi főparancsnokság rendelménye a 
szabadságharc dokumentumainak beszolgáltatásáról, 
mely éneimében nyolc napos határidő leteltéig minden
ki köteles volt átadni a legközelebbi parancsnokságán 
az összes birtokában lévő szabadságharc idejében ki
adott okmányt, legyen az törvény, közhírré tétel, rende
let, vagy bármi más, mégpedig megsemmisítésük 
érdekében.12

Felső Magyarország közigazgatási történetének 
szempontjából rendkívül fontos az 1850. július 29-én 
kelt Geringer báró 13.911/6 sz. intézkedése, mely által 
elrendelte Abaúj és Torna vármegyék egyesítését, ami 
még 10 éven át hatályban volt. A rendelet életbelépteté
se érdekében első lépésben hivatalosan összegyűjtötték 
a két megye vallási, valamint kisebbségi adatait. Majd 
elkészült egy tervezet,13 mely az új járásokat körvona
lazta.14 E felosztás fontos eleme az volt, hogy a nemzet
ségi szempontok alapján épített.15 Továbbiakban elké
szült a megye térképe, vagyonának összeírása, pontos 
költségvetése. Az utolsó lépés az egyesült megye tiszti
karának kinevezése volt. Az egyesítő okmányfüzethez16 
hasonló anyagot a korabeli levéltári okmányok között 
nem találunk.

1850. január 18-án meghatározták a Magyar tarto
mányban a törvénykezési kerületeket.17 A törvényszé
kek ezentúl a vármegyéktől eltávolodtak, országszerte 5 
főtörvényszéket létesítettek. Ezek a következők:

-  Soproni főtörvényszék székhelye Sopron, aláren
delt vármegyéi Moson, Sopron, Győr, Fejér, Veszprém, 
Vas, Zala, Somogy, Tolna, Baranya;

-  Debreceni főtörvényszék székhelye Debrecen, alá
rendelt vármegyéi Bihar, Szatmár, Szabolcs, Békés, 
Csongrád. Csanád, Arad, Hajdú kerület. Nagy Kúnság;

-  Nagy-Szombati főtörvényszék székhelye Nagy- 
Szombat, alárendelt vármegyéi Pozsony, Komárom. 
Nyitra; Trencsén, Turóc, Árva, Liptó, Zólyom, Hont, 
Bars, Nógrád;

-  Eperjesi főtörvényszék székhelye Eperjes, aláren
delt vármegyéi Sáros, Szepes, Gömör, Torna, Abaúj, 
Zemplén, Ungvár, Bereg, Máramaros, Ugocsa;

-  Pesti főtörvényszék székhelye Pest -  fellebbviteli 
fórum, alárendelt vármegyéi Pest, Esztergom, Heves, 
Borsod, Jászság, Kis Kúnság.

Az összes bírósági kerületbe kiküldtek egy-egy mi
niszteri biztost, akiknek az volt a feladata, hogy megte
gyék mindazon előmunkálatokat, amelyek a behozandó 
ügyek törvényszerinti megtárgyalásához és eldöntésé
hez szükségesek voltak. A debreceni főbíróságon kívül 
(ahol a miniszteri biztos kinevezését ideiglenesen fel
függesztették) az összes többi fő törvényszékhez e hiva
talnokokat nevezték ki: Sopronba Rohonczy Istvánt, 
Nagyszombatba br. Nyári Antalt, Pestre Laka Sándort, 
végül Eperjesre Melczer Istvánt.

Haynau tábornok megbízásának visszavonása után 
1850. nyarán a közigazgatás a polgári hivatalnokok ke
zébe került. A következő reorganizálás egészen 1853-ig 
húzódott el. Az időszakot provizóriumnak nevezzük. 
Az 1850. szeptember 14-én kelt 346/1850 sz. Belügy
miniszteri rendelet alapján az ország közigazgatásából 
eltűntek a hadi parancsnokságok. Magyarország élére 
ezentúl polgári hivatalnok -  helytartó -  került, melynek 
székhelye Buda lett. Alárendelt hivatalnokai a helyet
tes, tanácsosok, titkárok, írnokok, valamint a kezelőhi
vatalnokok voltak.

A polgári közigazgatási kerületek az ország közigaz
gatási egységei lettek, ötből kettő Szlovákia mai terüle
tére esett. A kerület vármegyékből állt össze. A rende
let a következő kerületeket létesítette:

-  Pesti kerület Buda-pest székhellyel -  Pest-Pilis, 
Pest-Solt, Fejér, Esztergom, Heves, Szolnok, Borsod, 
Csongrád, Jász-Kun vármegyékből;

-  Pozsonyi kerület Pozsony székhellyel -  Pozsony, 
Felső-, Alsó Nyitra, Trencsén, Árva-Turóc, Liptó, 
Hont, Zólyom. Bars, Nógrád, Komárom vármegyékből;

-  Soproni kerület Sopron székhellyel -  Moson, Sop
ron, Győr, Vas, Veszprém, Zala, Sümeg, Tolna, Bara
nya vármegyékből;

-  Kassai kerület Kassa székhellyel -  Gömör, Szepes, 
Sáros, Abaúj-Torna, Zemplén, Ung, Bereg-Ugocsa, 
Máramaros vármegyékből;

-  Nagyváradi kerület Nagyvárad székhellyel -  Arad, 
Csanád, Békés, Felső-, Alsó Bihar, Szatmár, Szabolcs 
vármegyékből és Hajdú kerületből.18

A kerület élén kerületi főispán állt, mely hatáskörét 
2-3 kerületi tanácsossal, 1 kerületi titkárral, valamint 
2-3 kerületi írnokkal együtt gyakorolta. A kerület a



részben Budán székelő helytartónak, részben pedig a 
bécsi Belügyminisztériumnak volt alárendelve, hatás
körük pontos meghatározása viszont mindvégig hiány
zott.

A vármegyék ispánjait már a hadsereg diktatúrájának 
idejében megyei főnököknek19 címzettkormánybizto- 
sokkal váltották fel. A provizórium korában lassan a 
különféle biztosok és parancsnokok ideje lejárt. A ko
rábbi cím hivatalos elnevezéssé változott.20 A provizó
rium-kori megyei főnök csak a vármegye politikai irá
nyítását vezette. Egyedül nem cselekedhetett -  hivata
los intézkedést csak a kerületi főispán jóváhagyásával 
tehetett.

A vármegyék visszatértek a Bach-diktatúrát megelő
ző szétosztásukhoz. Alacsonyabb rendű közigazgatási 
egységeit ezentúl megint járásoknak nevezték, legfőbb 
hivatalnokuk változatlanul járási biztos maradt, kinek 
törvényes címe a szabályzat szerint ismét a „szolgabí
ró" lett. A Bach-korszak idejében működő szolgabírák- 
nál túlterheltebb hivatalnokokat a magyar történelem
ben szinte nem ismerünk. A Provizórium ugyanis nem 
ismerte az alszoigabírói tisztséget, a szolgabíró kezében 
a járás egész közigazgatása összpontosult.21

Nagy változást jelentett az új hivatalos nyelv beveze
tése. A magyar közigazgatás hivatalnokai arra kénysze
rültek. hogy 1849 és 1860 között a német nyelvet hasz
nálják. A Kassai kerületben néha találkozunk e szabály
zat megsértésével -  a hivatalokban a magánszemélyek
kel való tárgyalásokon néha az ószláv nyelvet használ
ták. ezenkívül a vármegyék hivatalosan megszokott 
módon (magyarul) is nem egyszer tárgyalták meg. A hi
vatalosjelentések kétnyelvű (magyar-német) változatai 
is ismertek. Abaúj és Torna vármegyékben a megyei hi
vatalok egymásközti érintkezése ezután is magyar nyel
ven történt, még a megbízott császári biztossal is ma
gyarul kommunikáltak, a biztos leveleit azonban német 
hivatalos változatban kapták meg. Maga a biztos a vár
megye hozzá intézett leveleit feletteseinek német válto
zatban küldte.22

A definitívum közigazgatásának alapszabálya az 
1854. április 6-án kelt 80/1854. sz. Beliigy-, Igazság
ügy-. és Pénzügyminisztérium közös rendelete volt, 
amely véglegesítette Magyarország politikai, valamint 
bírósági szervezetét. A rendelet kiindulópontja a provi
zórium-kori közigazgatás volt. Változást csak a bírósá
gi kerületek kijelölése és a bíróságok hatáskörének 
meghatározása jelentett. A rendelet elismerte a provizó
rium-kori közigazgatási kerületeket, összetételüket. 
Csak kivételesen változtatott a már megszokott rend
szeren. Újnak számított a szolgabírói járások meghatá
rozása. Ezeken kívül a szabályzat még tartományi járá
sokat,23 valamint városi járásokat24 is ismert.

Ami a bíróságokat illeti, a rendelet az osztrák nor
mákra épített. Nyíltan szabályozta az elsőfokú bírósá
gok székhelyeinek elhelyezését, jogorvoslatok esetében 
viszont a birodalmi törvényekre utalt.

A közigazgatási kerületek utódjairól (az. ún. Helytar
tói osztályokról) szóló szabályzat a provizórium-kori- 
hoz képest szintén részletes volt. Véleményünk szerint
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a szabály szellemének bemutatása érdekében elegendő 
lesz, ha az alábbiakban csak a Kassai Helytartói osztá
ly25 szabályozásáról szólunk.

A Kassai Helytartói osztály szabályzata nyíltan az 
1853-ban kelt rendeletekre épített. Székhelye Kassa, 
mely közvetlenül a helytartónak volt alárendelve. Leg
felsőbb bíróságát Eperjesre helyezték. Az osztály meg
tartotta a provizórium-kori kerület közigazgatási, vala
mint bírósági hivatalnokok fokozatát. Alárendelt vár
megyéi a következők:

-  Abaúj-Torna vármegye székhelye Kassa; járásai: 
Torna, Mislye, Szikszó, Szepsi, Szántó, Kassa -  tarto
mányi járás;

-  Gömör vármegye székhelye Rima-Szombat; járá
sai: Rima-Brezó, Nagy-Rőcze, Tornallya, Rozsnyó, 
Rima-Szombat;

-  Szepes vármegye székhelye Lőcse; járásai: 
Altendorf, Poprád, Szepesolaszi, Hublan, Gölnicbánya, 
Késmárk -  tartományi járás, Késmárk -  városi járás. 
Lőcse -  tartományi járás. Lőcse -  városi járás;

-  Sáros vármegye székhelye Eperjes; járásai: Siroka, 
Svidnik. Girált, Bártfa -  tartományi járás, Bártfa -  vá
rosi járás, Kisszeben -  tartományi járás, Kisszeben -  
városi járás, Eperjes -  tartományi járás, Eperjes -  váro
si járás;

-  Zemplén vármegye székhelye Sátoralja-Újhely; já
rásai: Stropkó, Csebinye, Szerencs, Gálszécs, Tokaj. 
Varannó, Nagy-Mihály, Király-Helmecz, Homonna, 
Újhely;

-  Ung vármegye székhelye Ungvár: járásai: 
Szobráncz. Kapós, Nagy-Berezna. Ungvár;

-  Bereg-Ugocsa vármegye székhelye Munkács: járá
sai: Vereczke, Kaszony. Halmi, Nagy-Szőllős, Kis- 
Almás, Munkács, Beregszász;

-  Marmarosi vármegye székhelye Sziget: járásai: 
Rahó. Ökörmező, Sugatag, Vissó, Tecső. Huszt. 
Sziget.26

Az új felosztással szorosan összefüggött a vármegyei 
pénzügy igazgatóságok területi hatáskörének meghatá
rozása is. A kassai közigazgatási kerületet e szempont
ból 1855-ben négy pénzügyigazgatási járásra osztották 
szét:

-  a kassaira Abaúj-Torna, valamint Gömör várme
gyék számára;

-  az ungvárira, amely Zemplén és Ung vármegyék 
területén működött;

-  az eperjesire Sáros és Szepes vármegyék területére 
vonatkozólag;

-  és a munkácsira Bereg-Ugocsa és Marmaros vár
megyék számára.

Az eperjesi és a munkácsi pénzügyigazgatóságok 
újak voltak, a szabályzat működésük első napjának 
1855. április 30-át szabta meg.27

1858. február 7-én egy, a vármegyék számára igen 
fontos változást hozott a törvény, amely a magyar jegy
zőket is közvetlenül érintette. 1855. május 21-én ugyan
is 94/1855. szám alatt megjelent a Birodalmi Törvény
lapban a birodalmi közjegyzői rendszert bevezető csá
szári nyíltparancs, amelynek a hatásköre eredetileg csak
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a birodalom osztrák részére terjedt ki.28 1 85 8-ban vi
szont a 23. számú császári nyíltparancs többek között 
Magyarország területén is hatályos volt. Az erre vonat
kozó 24. számú igazságügy-minisztériumi rendelet 
meghatározta a közjegyzői kerületeket.

Magyarország területén a vármegyei jegyzőkön kívül 
ún. „császári és királyi közjegyzők" hivatalait hozták 
létre. Ezek a közjegyzők a bíróságok székhelyein dol
goztak. mint bírósági hivatalnokok. Ennek megfelelően 
Abaúj-Torna vármegye térségében29 például 24 köz
jegyzői hivatalt alapítottak.

Az ún. „Bach-rendszer" végén a birodalom magyar 
részében lassan bevezették az osztrák jogrend összes 
alapnormáját. Már a provizórium utolsó éveiben ha
tályba lépett Magyarországon az osztrák Polgári Tör
vénykönyv. a jobbágyok felszabadításáról szóló császá
ri nyíltparancsokat 1857 és 1859 között módosították. 
Ugyanakkor az 50-es évek a birodalom hanyatlásának 
esztendei voltak. Kereskedelmi-, és ipari-válság követ
kezett be, a csendőrség tevékenysége több helyen ellen
álláshoz vezetett.

1859-ben már biztossá vált, hogy az ország nem jut
hatott külföldi segítséghez, hacsak az uralkodó nem kö
szöni meg Bach miniszter fáradozását.30 /. Ferenc József 
az I859.augusztus 21-én kelt, a minisztert felmentő 
dekrétumában-'1 nyíltan kijelentette, hogy a birodalom 
további fejlődése ellenirányú lesz, hogy a közeljövőben 
várhatóak a decentralizáláshoz vezető első lépések.

A bécsi udvar politikája minél inkább a külföldi nagy 
birodalmakkal való megegyezésre irányult. Az Orosz 
Birodalommal (amely akkoriban a közép-európai stabi
litás egyetlen biztosítójaként lépett fel) is igyekezett 
megállapodni. 1860. októberében az osztrák kormány 
Varsóban a szövetségeseivel tartandó tárgyalásokra ké
szült. Az utazás előtt 1860. október 20-án a császár a 
belpolitikai helyzet biztosítása érdekében kiadta nyílt 
parancsát,'2 valamint a híres „császári diplomát” a Mo
narchia belső államjogi viszonyainak szabályozására, 
az ún. Októberi diplomáját.

Az uralkodó ezennel teljes mértékben lemondott az 
abszolutizmus bevezetésének, és a vele kapcsolatos 
centralizálás szándékáról. Az új belpolitikai berendezés 
alapgondolatai:

-  alkotmányosság elveit. -  amelyek törvénybeiktatá
sa után a Bach korszak utáni birodalom az alkotmány 
elfogadtatásán, valamint kivételnélküli betartásán ala
pul majd -  legfőbb törvényként fogja tisztelni még az 
uralkodó is;

-  a birodalom föderalizálását -  a birodalom ezentúl 
nem unitáris állam lesz, a közélet demokratizálása érde
kében (amely a kisebbségi viszályokat visszaszorítja) a 
magyar forradalom és szabadságharc idejében javasolt 
államforma is engedélyezett lesz.3*

A birodalom alapszabályává az Októberi diploma az 
1713-as Pragmatica sanctiót ismeri el. Magyarországra 
III. cikkelye vonatkozik, amely ezennel visszanyerte ad
digi jogosultságait. Az ígért birodalmi alkotmány kidol
gozása 1861. február 26-án Schmerling alkotmányaként 
ismert császári nyíltparancs publikálásával teljesült.

Az Októberi diploma szabályai lehetőséget adtak a 
nemzetiségi mozgalmak aktivizálására. Csak azokról a 
szlovák nemzet aktivitásairól szólunk, melyek közvet
lenül a Bach korszak után a közigazgatás reformját kö
vetelték. Ezek közül az első 1861. június 6-7. között 
Liptó Szent Mártonban34 „Szlovák Nemzet Memoran
duma" cím alatt született. Szerzője Stefan Marko 
Daxner,35

A program eleinte kizárólag a nemzet érdekeire 
ügyelt, közigazgatási reformelképzelést nem tartalma
zott. Erre csak akkor került sor, mikor hirtelen felbuk
kant a szlovákok lakta terület elnevezésének kérdése. A 
szerző maga bizonytalan volt, több lehetőséget kínált, 
kerületről, districtről, vidékről, tájékról beszélt. Végső 
döntés alapján a szlovákok lakta Magyar területet 
Felsőmagyarországi Szlovák Vidéknek36 nevezték el. 
Daxner memoranduma épp ezen a meghatározáson bu
kott meg, hiszen annak ellenére, hogy elszakadási köve
telményei a szlovák mozgalomnak akkoriban még nem 
voltak, az elnevezés maga hasonló benyomást keltett 
Tisza Kálmánban. A tervet véglegesen Eötvös József 
utasította vissza.37

Az országgyűlési elutasítás arra kényszerítette a szlo
vák intelligenciát, hogy a bécsi udvar elé terjessze kö
veteléseit. Bécsben 1861. december 12-én egy nyolcta
gú Stefan Moyzes vezette bizottság átadta az uralkodó
nak az ún. Bécsi Memorandumot,38 Ez már részletesebb 
dokumentum, mely szintén a Felsőmagyarországi Szlo
vák Vidék alakítását követelte a nép évszázadokon át 
lakta területeken. A Vidék hivatalos nyelveként a szlo
vák nyelvet határozza meg. Saját nemzeti gyűlése, köz- 
igazgatási szervei, első és másodfokú bíróságai lesznek.

A Vidék közigazgatása a magyar közigazgatási egy
ségekre épített. A következő magyar vármegyék lenné
nek a közigazgatási egységei: Trencsén, Árva. Turóc, 
Liptó, Zólyom, Pozsony, Nyitra, Bars, Hont, Nógrád, 
Gömör, Szepes, Sáros, Torna, Abaúj. Zemplén várme
gye területe nem tartozott ide. A megalakulandó terüle
tet 16 járásra osztanák szét. A járások a magyar várme
gyék korábbi feladatait teljesítenék.

Legfőbb szerve a 90 tagú nemzeti gyűlés lenne, ezek
ből 30 tagja az egyház, valamint a Vidék hivatalnokai 
köréből kerülne ki; 60 pedig választott képviselő lenne. 
A választás során 30.000 lakos egy képviselőt választa
na. A gyűlés székhelye Besztercebánya lenne.

A gyűlés évente egyszer ülésezne, hatáskörébe nem
zeti ügyek intézése tartozna, de új törvényeket is alkot
hatna és megtartaná a magyar nemesi vármegyék vis 
inertiae jogát is. Hatáskörén kívül csak az uralkodó jó 
váhagyásával dönthetett. A gyűlés végrehajtó szerve az 
elnökből és négy tagból álló állandó bizottság lenne. Az 
állandó bizottság tagjait maga a gyűlés választaná. A 
Vidék politikai hivatalnokait az uralkodó nevezné ki. A 
gyűlés elnökét négy császár által kijelölt pályázó közül 
maga a testület választaná.

A járások élén járásfőnökök állnának. A bíróságokat 
illetően a tervezet elsőfokú bíróságként a községi bíró
ságot ismeri el, mely a kihágásokról, valamint az ap
róbb értékű vitákról döntőképes lesz. A többi bírósági



per a járási bíróság elé tartozna. Fellebbezési bíróság 
pedig a Vidéki Főbíróság lenne.39

Hasonló követelés a bécsi udvar szemében 1861-ben 
már alkotmányellenesnek tűnt, ezért nem fogadták el. 
Magyarország közigazgatását ismét korlátozta, hogy a
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Nem vállakozhatunk az állampolgársági jogi 
szabályozás fejődésmenetének részletes be
mutatására, csupán fontosabb állomásaira utal

hatunk. Két fő tendencia mutatható ki: a rendi állam
polgársági jogfelfogás stádiuma és a polgári korszak 
állampolgársági doktrínája. A magyar államalapítás
tól egészen a polgári korig (1848., 1867.) az állam
polgársági jog megfogalmazása tulajdonképpen nem 
a mai állapolgársági jog tartalma szerint rögzítődött. 
Igaz, már Szt. István király törvényeiben (német min
tára megfogalmazott ún. királytükreiben) megjelenik 
az „idegenek" és a „hazaiak" fogalma, azáltal, hogy e 
törvényekben kifejezetten toleráns viszonyt hirdet 
meg a törvényhozó, a „hazaiakat" az idegenek iránti 
szíves vendéglátásra hívja fel. hogy azok nálunk akár 
jobban is érezzék magukat, mint eredeti hazájukban. 
Ugyanakkor az „idegeneket" is arra inti. hogy tisztel
jék a hazai törvényeket.

Werbőczy Tripartitumában (1517) marad a rendi 
társadalomban jellemző állampolgársági felfogás, 
hiszen a nemzethez, a „sui juris” személyekhez csu
pán a nemesség tartozik. A rendi társadalom hierar
chikus, szubordinatív jogfelfogású társadalom, je l
lemző rá a privilégiumok rendszere, mely főnemes
ség, a köznemesség, az egyháziak és a polgárság 
kapcsolatrendszerében fogalmazódik meg.1 Tulaj
donképpen a „nemzethez”, azaz teljes jogú állam- 
polgári státusszal rendelkezők körébe csak a 
(fő)nemesség tagjai voltak besorolva. Werbőczy 
ugyan a „teljes jogúakat” pótolni kívánja a közne
mességgel (una et aedemque nobilis). Werbőczy 
Tripartitumához fűződik a szentkorona tan2, mely 
az absztrakt értelembe vett magyar koronához való 
„állampolgársági” tartozást is jelentette.

Az 1848-as polgári forradalom meghirdeti a tör
vény előtti állampolgári jogegyenlőséget, ami azt is je
lentette, hogy „nemzet” fogalma, azaz a teljes állam- 
polgári jogok gyakorlása kiterjedt a polgárságra és az 
addig függőségben levő földműves társadalomra is. 
Az 1848-as törvényhozás ugyanis meghirdeti minden
ki számára a törvény előtti jogegyenlőséget, a szabad
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tulajdonszerzést, a vállalkozási szabadságot, a job
bágyság függőségének megszüntetését, az egyenlő és 
szabad választási jogot.

Az első magyar állampolgársági törvény meghoza
talára azonban csak a kiegyezés ( 1867) után kerül sor. 
1879-ben. E törvény mai szempontból is modernnek 
tekinthető, hiszen, többek között, anticipáló módon, 
elismeri a kettős, sőt többes állampolgárságot.

Az első magyar írásos, chartái is alkotmány 
(1949:XX. tv.), mely egyébként eltér a magyar törté
nelmi alkotmányozás hagyományától, de ugyanakkor 
annak szellemétől is, habár ünnepélyesen deklarálja 
az állampolgári jogokat, beleértve a gazdasági, szociá
lis és kulturális jogokat. Ezek azonban nem mindenkit 
illettek meg, csupán a „dolgozókat” miközben nem 
nyert meghatározást, kik a dolgozók. Az alkotmány 
nem deklarálja a tulajdonhoz való jogot, csupán „a 
munkával szerzett” tulajdoni jogot ismerte el. Az 
egyenlőséget is csupán a munkások és a parasztok szá
mára ismerte el. Nem említette a lakosság jelentős ré
szét kitevő egyéb foglalkozásúakat, nem szólván a 
„dolgozó nép ellenségeiről”, akiket többek között, az 
alkotmány kirekesztett a választói jogosultak köréből. 
Az „egyenlőség” jelszava alatt emberi jogokat sértő 
intézkedéseket tettek, mint vagyonelkobzások, 
kitelepítések.3 A központi elosztási, újraelosztási rend
szer az „egyenlősdit”, gyakorlatilag az egyenlőtlensé-


