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Az ábrázolt konfliktus 585 és 588 között zajlott le 

Tours környékén. Sichar magas rangú frank előkelő 
voit, akit Gergely ptispük a huszas éveiben járó, erősza
kos és iszákos legényként mutat be. Sichar földijével. 
Austregisillel együtt ünnepelte Krisztus Urunk 
születésének ünnepét, amikor a Manthelan falu papjá
nak misére és az azt követő ünnepi lakomára hívó leve
lével érkező követet az Austregisilhez tartozó mula- 
tozók közül valaki kardjával megölte. Sichar értesülve 
a háza békéjét feldúló gyilkosságról, fegyveresen jelent 
meg a misén, hogy Austregisilt ott vonja kérdőre. Az 
azonban, a reá váró veszélyről időben hírt kapva, 
fegyveres kíséretével érkezett, és a csetepaté nyerte
seként elkergette Sichart, aki sebesült embereit, ruháit 
és pénzét a lelkészházban hátrahagyva kereket oldott. 
Austregisil megostromolta a házat, ellenfele embereit 
lemészárolta, a vagyontárgyakat pedig az őt illető jóvá
tételként magával vitte.

Sichar a polgárok bíróságához („iudicio em um ”) 
fordult panaszával, amely elmarasztalta és pénzbünte
tésre ítélte Austregisilt, a feleket pedig szerződéses 
egyezségre szólította. A bíróság ítéletének azonban -  
jogosan felbátorodva, de jogtalanságra vetemedve -  
Sichar saját kezűleg kívánt érvényt szerezni, és az el
lenséges párt házára éjjel rátörve a rablott vagyont őrző 
háziurat és családját kiirtotta, javait elvette, állatait 
elhajtotta.

Ekkor kapcsolódott be az ügybe -  a további véron
tást megelőzendő -  a Tours-i Gregorius püspök, aki 
engesztelő vezeklésre, illetve a pénzbüntetés egyházi

kincstárba való megfizetésére szólította fel a viszályko- 
dókat. Bírói döntésével azonban a kacifántos ügy még 
korántsem nyert végső elintézést...

Több mint 200 éve foglakoznak és vitatkoznak a 
frank középkor kutatói a meroving kori magánharc 
archetípusaként tekintett Sichar bosszújával, annak 
értékelésével. Mi rejlik az erőszakos cselekménysor 
mögött? A feudális anarchia látlelete vagy a konstruk
tív társadalmi ön- és jogsegély intézményesülésének 
kezdetei egy olyan időszakban, amikor az állami erő
szakmonopólium fogalma még ismeretlen volt?

A szerző nem elégszik meg a forrás elemzésével és 
az intézmény bemutatásával, a forráselemzés kapcsán 
rávilágít a jogesetre az elmúlt két évszázadban rárakó
dott nemzeti-politikai nézetkülönbségekre is, amelyek a 
német és a francia tudósok álláspontja között feszültek 
és hatásukban máig érezhetőek. Láthatóvá válik, hogy a 
frank időszak kutatói bizony nem mindig a közös euró
pai gyökerek feltalálásán és bemutatásán, sokszor in
kább a nemzeti különbségek felerősítésén fáradoztak.

Bernoth leszögezi: ahhoz, hogy az elhíresült eset 
megítélésében új egyezségre juthassunk, a jövőben dif
ferenciáltabb fogalom- és mintahasználatra lesz szük
ségünk. Csak ennek az eszköztárnak a birtokában -  mu
tat rá a szerző -  ítélhetjük meg a korabeli történéseket, 
és tehetjük fel a jövőben a kérdést, hogy valóban ebben 
a 6. századi véres konfliktusban kereshetjük-e a magán
harc intézményének alapjait?

Barna Attila

SZEMLE
Varga Norbert 

PhD-értekezésének 
nyilvános vitája

A  Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi 
Karán, 2008. február 6-án. a Multidiszciplináris 
Bölcsészettudományok Doktori Iskola történe

lem programjában került sor Varga Norbert A köz- 
törvényhatósági törvény (I870:XLII. te.) bevezetése 
Debrecen és Szeged szabad királyi városokban 
(1870-1872) című PhD-értekezésének nyilvános 
vitájára, amelyet a történelemtudomány képviselői mel
lett szép számban tiszteltek meg a jogtörténészek is. 
Nem véletlenül, hiszen a Szegedi Tudományegyetem 
AJK Magyar Jogtörténeti Tanszékének akkori tanár
segédje (ma már adjunktusa) a témát, amelyen a doktori 
disszertáció alapszik, még joghallgató korában a Deb- 

— receni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán válasz- 
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tóttá. (Közben pedig elvégezte a Debreceni Egyetem 
Bölcsészettudományi Karát is, ahol történész végzett
séget szerzett.)

A dolgozatban a szerző a köztörvényhatóságokról 
szóló, de általában röviden csak „első megyetörvény
ként" emlegetett 1870:42. te. megvalósításának konkrét 
lépéseit tárja fel, mégpedig két kelet-magyarországi 
város: Debrecen és Szeged összehasonlító bemutatása 
alapján. A témakör lehatárolása természetes (bár kevés
bé tudományos) volna akkor is, ha a szerző személyes 
kötődéséből indulnánk ki: Varga Norbert a szegedi jogi 
kar képzésében kezdte, és a Debreceni Egyetemen 
fejezte be jogi tanulmányait, majd Debrecenben kezdte, 
s jelenleg Szegeden folytatja oktató- és kutatómunkáját. 
De a dolgozat ennél tudományosabb alapot is kínál, 
számos párhuzammal és ellentéttel: mindkettő szabad 
királyi városból lett törvényhatóság, mindkettő komoly 
politikai közélettel és jelentős gazdasági súllyal bíró 
nagyváros, mindkét városban jól dokumentált az áta
lakítás -  ugyanakkor az egyik kormánypárti, a másik 
ellenzéki többségű. Már ez a néhány szempont is izgal
mas feladatot jelent, komoly eredményeket se jte t-és  a 
szerző nem is marad adósa az olvasónak. Az elemzés 
azonban -  elkerülendő a túlzott egyirányúságot -  érin
tőlegesen kiterjed Arad, Kecskemét és Nagyvárad



átszervezési munkálataira is, figyelemmel arra, hogy 
Szeged. Kecskemét és Arad. illetve Debrecen és Nagy
várad a reform nyomán mintegy „összevonva”, egy 
főispán irányítása alá került.

A témaválasztás kapcsán önkéntelenül adódik a meg
állapítás, hogy a szerző munkájával igen neves jelenko
ri kutatói körhöz csatlakozik, hiszen a dualizmus helyi 
igazgatási rendszerének egyes vonatkozásait az 1990-es 
években vizsgálatai tárgyává tette Kajtár István és Stipta 
István, korábban pedig Csizmadia Andor és Sarlós Béla 
is. Az ő eredményeikből kiindulva nyílt módja Varga 
Norbertnek -  önálló kutatás alapján -  új tudományos 
eredményt jelentő következtetések levonására.

A dolgozat annak igazolását tűzte ki célul, hogy a 
vizsgált két szabad királyi városban (bár az átalakítás 
vitathatatlanul elsősorban politikai kérdés volt) a helyi 
igazgatás és az ország közjogi reformjainak egésze a 
szakigazgatás szempontjai és követelményei szerint is 
vizsgálandó. A szerző pontosan tisztázza, hogy mi ért
hető a korszakban szakigazgatás alatt, és miért nem 
szabad azt a mai fogalmakkal teljesen analógnak te
kinteni. (A jogtörténettel foglalkozó résztvevő inkább a 
szakigazgatási szervezeti reformok iránt érdeklődne, a 
történész szakma képviselői azonban elvárták a politi
kai viszonyok ismertetését, ezen belül a helyi politiká
nak a törvény végrehajtását politikai szempontból tor
zító, módosító hatásait értékelték különösen.)

A szerző az elemzés során kimutatja, hogy a köztör
vényhatóságok rendezésének 1870-ben választott 
módja nem előzmények nélküli, hiszen már a reform
korban megjelent tervezetek és az 1848:23. te. is hatás
sal volt a törvényhozás folyamatára, a törvény végleges 
tartalmára. Különösen az egyes részjogosítványok 
(önkormányzati jog, főispáni jogkör stb.) körül
határolása körüli vitában követhető nyomon, hogyan 
változott meg a városok szervezete és feladata, hogyan 
került előtérbe a szakigazgatás és az ehhez megkövetelt 
szakképzettség. A szerző a törvényhatóságok meg- (il
letve átszervezésében a kormány hatalompolitikájá
nak leképeződését látja, és külön kiemeli, milyen szoro
san kézben tartotta a belügyminisztérium a szervezés 
folyamatait. „A kormány nagyon jól lárta, hogy az át
szervezés az egyik legjelentősebb esemény, amelynek 
irányítását nem engedheti ki a kezéből" -  állapítja meg 
e vonatkozásban. A törvényhatósági bizottság mega
lakításában pedig jelentős szerepe volt mind a helyi, 
mind az országos politikának -  világosan mutatja ezt a 
kormánypárti Szeged és az ellenzéki Debrecen eltérő 
hozzáállása és eljárása.

A dolgozat széles forrásbázison nyugszik: forrás
ként, a történések elsődleges leírójaként a szerző bősé
gesen merített a Magyar Országos Levéltár belügymi
niszteri anyagainak 1869-1872 közötti állományából, a 
Hajdú-Bihar Megyei és a Csongrád Megyei Levéltár 
anyagaiból, valamint a korabeli helyi sajtó termékeiből. 
E források a jegyzetekben a dolgozat egészén végigvo
nulnak. Emellett szakirodalmi hivatkozásai is széles
körűek; várostörténeti kiadványok, helytörténészek, 
jogtörténészek, az általános történettudomány művelői

és a dualizmus korára specializálódott történészek ered
ményei egyaránt megjelennek a munkában. Mindezek 
azonban mégis csupán előkészíthették a kutatást, de 
nem válaszolták meg a szerző kérdéseit, hiszen -  amint 
maga is megállapította -  „a dolgozat témáját érintő 
művek többségükben nem közigazgatás-történeti fogan
tatásunk, hanem inkább politikatörténeti és szocioló
giai jellegűek. A szakirodalom többsége csak a törvény 
megalkotásával és annak rendelkezéseinek ismertetésé
vel foglalkozik. Ezért fontos a közigazgatási reform 
olyan mértékű megvizsgálása, amelyen keresztül vá
laszt kaphatunk arra, hogy miként realizálódott a gya
korlatban a köztörvényhatósági törvény. A két város 
összehasonlítása jól mutatja a helyi viszonyok alaku
lását, és rávilágít a törvény megvalósítása kapcsán 
felmerült problémákra."

A dolgozat célját a szerző mindezek alapján abban 
határozta meg, hogy bemutassa az 1870:42. te. helyi 
szintű megvalósítását, ezen keresztül a dualizmus korá
nak egyik legfontosabb közigazgatási problémáját. 
Véleménye szerint „az önkormányzat jelentősége 
éppen az volt, hogy a törvényhatósági jogú város ügyeit 
saját maga intézze. A közigazgatásnak önállónak kellett 
volna lennie, különösen a politikától kellett volna 
magát függetlenítenie. A helyi ügyek elintézésében a 
pártállásnak nem lehetett volna szerepe. Ez azonban a 
közjogi helyzet miatt nem valósulhatott meg. A kormány 
csak politikai helyzetének megerősítésére törekedett. Ez 
szükséges volt ahhoz, hogy célkitűzéseit ne csak helyi 
szinten, hanem a törvényhozásban, a közfeladatok 
ellátásában is érvényesíteni tudja. Ugyanazt a függősé
gi viszonyt figyelhetjük meg a központi és a helyi 
szervek között, mint a király és a kormány között. Az 
állam közjogi berendezkedése erősen rányomta a 
bélyegét a helyi viszonyok alakulására. Ez a kettősség a 
dualista államszervezet minden szintjén jellemző volt. "

A doktori értekezés nyilvános vitája (a történész- 
szakmai szokásoknak megfelelően) nem a tézisek is
mertetésével kezdődött, hiszen azt a nyilvánosságra 
hozott, és a helyszínen is kiosztott tézisfüzet részletesen 
tartalmazta. A vita tehát „in médiás rés” a dolgozat két 
hivatalos bírálója, Csapó Csaba és Kajtár István oppo
nensi véleményével vette kezdetét. Mindkét bíráló di
csérte a témaválasztást, és kitért arra, hogy bár a kor
szak (benne a közigazgatás-történet is) jelentős részben 
feldolgozott, a szerző mégis talált olyan tárgykört, 
amely elsődleges források alapján új eredményekhez és 
eddig nem publikált következtetésekhez vezetett. 
Csapó Csaba a történész szemszögéből, és főleg az 
általános történet (politikatörténet, társadalomtörténet) 
eszközrendszerét számon kérve értékelte a dolgozat 
tudományos eredményeit. E körben különösen érdekes 
vitát kezdeményezett a kiegyezés történelmi szerepéről. 
Vitatta a disszertáns (Sarlós Bélához csatlakozva elfog
lalt) álláspontját, amelynek lényege, hogy a közigaz
gatás helyét a dualizmus rendszerében a kiegyezés poli
tikai jellege határozta meg: a közigazgatás átalakításá
nak oka a kiegyezés, az átalakítás után pedig a helyi 
igazgatás formájának hasonulnia kellett az államberen-



dezkedés egészéhez. Az opponens álláspontja szerint 
ezzel szemben a kiegyezés nem ilyen direkt módon, 
hanem csak közvetve járult hozzá a közigazgatás áta
lakításához. „A legfontosabb ok a felelős kormány 
megalakulása, amely nem tűrt/tűrhetett meg maga mel
lett egy másik hatalmi tényezőt. 1867-ben a hatalom
megosztásnak egy új rendszere jött létre, ahol minden 
hatalmi ág helyét pontosan meghatározták, a közigaz
gatásnak pedig ebben a végrehajtás szerepe jutott. A 
törvény betűje ellenére nem kapott valós politikai 
jogosítványokat -  amint ezt majd az 1905-6-os esemé
nyek igazolják -, mert az uralkodó, a parlament vagy a 
kormány akaratának közvetítéséhez erre nem volt szük
sége." Megítélése szerint a közigazgatás átalakítása 
önmagában is szükséges volt, „mert a megyék és váro
sok széleskörű önkormányzata, politikai jogosítványai 
akadályozhatták egy népképviseleti alapon álló kor
mány cselekvési szabadságát. ”

A véleménykülönbség ellenére Csapó Csaba oppo
nensi véleményében egyértelműen pozitív értékelést 
adott a dolgozatról, különösen a „Szakigazgatás vagy 
hatalompolitika", illetve „A törvényhatóságok" című. 
elméleti jellegű fejezeteket kiemelve. A jogi normák 
helyi végrehajtása, az új közigazgatási rendszer kié
pítése kapcsán a dolgozat érdemeként emelte ki, hogy 
az a főispánok személyét is bemutatja, s így a jogintéz
mények mellett az azokat tartalommal megtöltő szemé
lyiségek szerepe, hatása is megfelelő történelmi értéke
lést nyer. Az opponens végezetül (a szerzőnek felte
endő kérdésében) a virilizmus megítélésében elfoglalt 
saját álláspontját tudakolta.

Varga Norbert válaszában a virilizmust -  összegezve 
a szakirodalomban megjelenő álláspontokat -  részben 
mint a frissen kivívott népképviselet helyi korlátozását, 
a hatalompolitika helyi megjelenését mutatta be. azaz 
olyan intézményként, amely alkalmas arra, hogy a kor
mány politikai befolyását, súlyát növelje vidéken is, s 
mint ilyen, a dualizmus védelmét jelentse. Az is igaz 
ugyanakkor, hogy bevezetése a legvagyonosabb polgári 
réteg érdekeivel is egybeesett, s a törvényhatósági 
bizottságban megjelenő társadalmi reprezentáció 
szűkülését eredményezte. A dolgozatból kiolvasható, 
alapvetően a virilizmust elítélő állásponton tehát a szer
ző a szóbeli válaszban finomított, s azt (Kajtár Istváné
hoz hasonló álláspontot elfoglalva) polgári jellegű jog- 
intézménynek minősítette, amely „siettette a 'feudális' 
maradványok felszámolását."

Kajtár István, a dolgozat másik hivatalos bírálója, 
elsősorban a jogtörténész szemével értékelte a dolgoza
tot. Kiemelte, hogy a vizsgálódás csakis hármas szem
léletben, a törvényhozás-kormányzat-városok triászára 
kiterjedően lehet sikeres. Felhívta a szerző figyelmét a 
törvényhatóságok alkotmányvédő szerepének, a köz
gyűlés és a belügyminiszter egyeztetéseinek, valamint a 
városok szervezetében meglevő öröklött intézmények 
sorsának mélyebb feldolgozására. Az értékelés során a 
dolgozat tágabb történelmi keretbe illesztését szorgal
mazta, hiszen maga többször kitért a Tisza-időszakra, és

__a továbbfejlesztés egyik lehetséges irányaként jelölte
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meg az európai városfejlődési tendenciákra, várostípu
sokra történő kitekintést. Javasolta a vizsgálódásnak a 
városok szélesebb körére való kiterjesztését is. Elismerő 
bírálatában az opponens a szerző szinte minden tézisével 
egyetértett, és -  Varga Norberthez hasonlóan -  az 
Andrássy-éveket, a megvalósult reformokat, a dolgozat
ban szereplő korszakot maga is a korábbiakhoz képest 
jelentős előrelépésként értékelte. Megállapította, hogy a 
törvényhatósági jogú városok tekintetében az 1870. évi 
szabályozás olyan sikeres volt. hogy azt 1886-ban csak 
kevéssé kellett változtatni, s így végeredményben e tör
vény biztosította azt, hogy a városok szervezete az 1918- 
as forradalomig fennmaradhatott.

Az opponensi vélemény még egy jelentős 
kérdéskörre terjedt ki: az országos jog és a helyi jogfor
rások értékelésében mutatkozó súlyponteltolódásra. 
Miközben a szerző az országos jogforrásokat mintasze
rű alapossággal mutatja be, a dolgozatban kevésbé 
jelenik meg a szabályrendeleti jog, amely a városi jog
fejlesztésnek a tárgyalt korszakban a legfontosabb esz
közévé vált. s amely képes volt arra, hogy a városok és 
a vármegyék közötti, a törvény szintjén nem kezelhető 
különbségeket mégiscsak érvényre juttassa. A városi 
szabályrendelet-alkotás olyan autonóm jog, amelynek a 
törvény 1870-1872 közötti végrehajtása során kifejtett 
hatásait feltétlenül fel kell tárni. (Ennek jelentőségét a 
bírálatra adott válaszban Varga Norbert is elismerte, a 
tárgykört továbbfejlesztési irányul elfogadta.)

A szerzőnek -  a szabályzat értelmében -  felteendő 
opponensi kérdés Kajtár Istvántól arra vonatkozott, 
hogy a szegedi tanácsi iratok miért nem jelennek meg 
az egyébként példamutatóan széleskörű helyi forrás
bázis hivatkozásai között. (Különösen akkor feltűnő ez, 
ha a debreceni tanácsi iratok -  a közgyűlésiek mellett -  
bőségesen idézettek.) A szerző válaszában azzal indo
kolta a tanácsi iratokra való hivatkozás hiányát, hogy 
„abban nem szerepeltek a közgyűlési jegyzőkönyveken 
túlmutató, új információt szolgáltató anyagok. " Miköz
ben Debrecen vonatkozásában a szervezeti szabályzat 
például csak a tanács jegyzőkönyveiben van meg, azt 
Szegeden nyomtatásban is kiadták, tehát más forrásból 
is feltárható volt.

A kérdésekre adott meggyőző válaszok a védésen 
nagy sikert arattak, és a szerző a jelenlevők részéről el
hangzott megjegyzésekre, kérdésekre is frappáns vála
szokat adott. Az alapos értekezés mellett e meggyőző 
érvelés is hozzájárult ahhoz, hogy az Orosz István. Ru- 
szoly József, Stipta István összetételű bizottság (a Papp 
Imre, Stipta István, Velkey Ferenc alkotta szigorlati 
bizottsághoz hasonlóan) a jelölt teljesítményét maxi
mális pontszámmal ismerte el. Ennek alapján a Kar 
doktori tanácsa „summa cum laude” minősítéssel java
solta a fokozat odaítélését, amelyet az Egyetemi Dokto
ri tanács is elfogadott. A fokozatszerzési eljárás sikere
sen lezárult, a szerzőnek -  és a szakmának -  már csak 
egyet kívánhatunk: mielőbb nyomtatásban láthassuk 
Debrecen és Szeged közigazgatás-történetének össze
hasonlító elemzését.

Balogh Judit


