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Az alapvetően német hagyományokat követő 
közép-európai jogtudomány művelői számára a 
francia jog és közigazgatás mindig kicsit miszti

kus és kevéssé ismert terület maradt. Ezért forgathatják 
haszonnal az érdeklődők a poitiers-i egyetem jogtörté
neti intézetének legújabb kiadványát, amelyben a fran
cia jogtörténészek ezúttal azt a folyamatot mutatják be, 
amelynek során a francia állam területi egységei kiala
kultak.

Az Eric Gojosso és Arnaud Vergne által szerkesz
tett. mintegy ötszáz oldalas monográfia a római kortól 
napjainkig tekinti át a francia területszervezés fonto
sabb állomásait. A kötetben található tizenöt tanul
mányt három fejezetbe csoportosították az alkotók. Az 
első blokkba tartozó írások a római kori provinciák és 
azok középkori változatainak a sajátosságát ismertetik, 
a második fejezetből az újkori francia közigazgatásról 
szerezhetünk információkat, míg a záró fejezet a mo
dem kori tartományrendszer egyes problémáit tárja az 
olvasó elé.

A kötetet kézbe vevő magyar olvasónak elsősorban 
azt kell tudatosítania magában, hogy a 'province’ szó a 
franciában több. egymástól jelentősen eltérő tartalmat 
hordozó fogalom. Ugyanis ezzel a szóval jelölik a ró
mai kori területi egységeket, az egyházmegyéket, a 
franciaországi és az egykori vagy jelenlegi gyarmati 

_  igazgatási területeket. Azonban akármelyik korszakban 
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vizsgáljuk a 'province’ fogalom jelentését, mindig 
olyan területi egységre utal. amelyet a viszonylag ho
mogén lakosság, a jól körülhatárolható terület és a po
litikai hatalomgyakorlás szerveinek kiépítettsége jelle
mez.

A tartomány szó francia megfelelője (province) a la
tin provincia kifejezésből származik. Azonban a 'pro
vincia' már a római birodalom fennállásának különbö
ző szakaszaiban sem ugyanazzal a jelentéssel bírt. majd 
amikor a 12. században felismerték, hogy nemcsak 
igazgatási jelentősége lehet a területszervezésnek, a la
kosságra utaló ’populus’ kifejezést is alkalmazni kezd
ték ugyanennek a szervezeti és területi egységnek a 
megjelölésére.

Ahogy azt Dávid 
Kremernek a kötet
ben olvasható tanul
mányából megtud
hatjuk. a provincia 
szó etimológiájában 
a közigazgatási foga
lom kialakulásának 
körülményeire utal. 
Ez azt jelenti, hogy 
valószínűleg a hódí
tással kapcsolatba 
hozható vincere, Vin
cire és vincia szavak
ra vezethető vissza a 
francia fogalom latin 
megfelelője, amely 
már Livius, Cicero és 

Cornelius Nepos műveiben is megtalálható. Kizárólag 
azokat a területeket illették a provincia megnevezéssel, 
amelyek Itálián kívül estek, ugyanakkor arra is utalt a 
kifejezés, hogy a Senatus irányítása alatt álló biroda
lomrészekről van szó. Amint Aude Laquerriére-Lacroix 
írásából kiderül, a Római Birodalom fennállásának ké
sői időszakában további új elemekkel bővült a közigaz
gatás szervezetrendszere: létrejöttek a prefektúrák és a 
diocesisek. s a concilia provinciarum intézményének 
köszönhetően a helyi igazgatási szervek száma is meg
növekedett. A Kr. u. 4. századra gyakorlatilag az ural
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kodó személye maradt az egyetlen összekötő kapocs a 
volt provinciák között, ugyanis a decentralizációs törek
vések miatt a helyi szintű jogalkotás és jogalkalmazás 
sajátosságai egyre inkább érvényesülhettek az egyes tar
tományokban. Jacques Péricard állítása szerint a volt 
Gallia területén a Római Birodalom felbomlása után ha
marosan -  már az 5. században -  kialakult a keresztény 
egyház igazgatási hálózata, amely kezdetben szintén a 
római provinciák beosztását és felépítését vette alapul.

Szintén a római provinciák létezésére vezethető 
vissza -  Clarisse Siméant értelmezésében -  az adott 
területen élő, közösséget alkotó állampolgárok megje
lölésére használatos 'populus' kifejezés, amely a kö
zépkorban a civitas és az universitas fogalmakkal egy 
időben terjedt el francia földön. Az 1400-as évekre a 
területszervezéssel kapcsolatos fogalmak tárháza a ré
gió kifejezéssel bővült -  köszönhetően Piccolomini 
munkásságának, akiről Katja Skrubej írt figyelemre
méltó összefoglalót. Picccolomini a provincia fogal
mát elválaszthatatlannak tartotta a területtől és az ott 
élő lakosság egyéb jellegzetességeitől, tehát politikai 
és egyben társadalmi tartalommal rendelkező kifeje
zésként alkalmazta, olyannyira, hogy például Karintia 
példáján azt is bemutatta, hogy egy népcsoport hogyan 
veheti fel csoportnévként a lakóhelyéül szolgáló föld
rajzi egység nevét.

Az újkorban azonban az eddigieknél is összetetteb
bé vált a francia közigazgatási rendszer, ugyanis a 
nagy földrajzi felfedezések idején számos tengerentúli 
területtel gyarapodott az állam. De 1561-től viszonyla
gos önállóságot élvezett az anyaországon belül több 
terület, mint például Guyenne is. amely hadviselési 
szempontból fontos elhelyezkedése miatt Bordeaux 
tartományi központtal Franciaország területének egy- 
nyolcadát foglalta magában -  ahogy arról Elise Fré- 
lon-Alloneau tanulmányában olvashatunk. Hasonló 
önállóságot élvezett Párizs városa is, amely Catherine 
Lecomte szerint a Szajna és a tengeri kikötők ellenőr
zése. valamint stabil kereskedelmi központtá válása 
miatt vívta ki sajátos státuszát. Igazi adminisztratív ki
hívást mégis a tengerentúli (outre-mer) területek ellen
őrzése és igazgatása jelentett. Dávid Gilles cikke alap
ján megállapíthatjuk, hogy például az egyik első fran
cia gyarmat, Kanada esetében olyan nagymértékű volt 
a francia állam felügyeleti igénye, hogy a hivatalos do
kumentumokban jelzésértékűén Új-Franciaországnak 
(Nouvelle-France) nevezték a tartományt. A 18. szá
zad folyamán azonban az önálló gazdasági hatalommá 
fejlődő Kanada kivívta és egyre növelte viszonylagos 
autonómiáját, s a 18. századra elfogadottá vált a terü
let közigazgatási függetlensége.

A provinciából a szó szoros értelmében vett autonóm 
igazgatású területté váláshoz vezető út azonban rögös 
volt. Amaud Vergne szerint azért sem volt egyszerű és 
gyors az átalakulás folyamata, mert egyházi, kormány
zati. katonai, igazságszolgáltatási és közigazgatási funk

ciók és szervek összehangolásával járt. A 18. századra a 
régió és a tartomány (region és province) kifejezések 
mellett meghonosodott a kanton és a negyed (quartier) 
fogalma is, és a régiókat földrajzi elhelyezkedésükre is 
utaló melléknevekkel kezdték megjelölni (pl. Basse-Al- 
sace IAlsó-Elzász]). Ugyanakkor a francia nyelv sajá
tosságaihoz tartozik, hogy a régió kifejezéssel párhuza
mosan használták a ’pays’ szót is, abban az esetben, ha 
a terület valamely helyi sajátosságát kívánták hangsú
lyozni, tehát már az 1789-es forradalmat megelőzően 
kialakult a francia közigazgatásnak a maihoz hasonlóan 
kifinomult hálózata. A forradalmat követően a ’provin
ce' kifejezést már kizárólag a közigazgatási egység 
megnevezésére használták, azaz, ahogy Anthony Mer- 
gey megállapította, a 18. század végére létrejött a „köz- 
igazgatási piramis”, amelynek legalsó szintjét a közsé
gek -  falvak, városok vagy mezőgazdasági csoportosu
lások -jelentették, ezt követte a kanton vagy kerület 
(district vagy arrondissement megnevezéssel), és ezek 
alkották a tartományok és régiók rendszerét.

Amint az a tanulmánykötet harmadik -  záró -  feje
zetéből megtudható, gyakorlatilag ez az igazgatási 
struktúra él tovább a mai Franciaországban is. Ezt a fej
lődési utat ismerhetjük meg Jean Marié Augustin segít
ségével Poitou-Charentes példáján, amely római kori 
települések csoportjából vált a megyerendszer felszá
molása után département-ek közösségévé és végül ré
gióvá -  ezzel is hangsúlyozva a francia nemzetállam 
oszthatatlanságát. Dávid Gilles tanulmányában ugyan
ezt a folyamatot vizsgálja Québec esetében, ahol válto
zó külpolitikai viszonyok között kellett megtalálni és 
érvényesíteni az autonómia lehetséges kereteit. A hazai 
jogtörténészek valószínűleg érdeklődéssel olvassák Ja- 
nez Krajnic és Marko Kambic ljubljanai professzorok 
tanulmányait is, amelyek az 1797 és 1848 között fran
cia fennhatóság alá tartozó Krajna (Kraina) önállósodá
si törekvéseit mutatják be, az osztrák-magyar és a fran
cia politikai viszonyok kimerítő elemzését is nyújtva 
az olvasóknak. A nemzetközi jog iránt érdeklődők szá
mára pedig a kötet szerkesztésében is közreműködő 
Eric Gojosso -  a poitiers-i jogi kar tiszteletbeli dékánja 
-  cikke szolgálhat hasznos ismeretanyaggal, amelyből 
a volt délkelet-ázsiai gyarmat, Kokinkína 1861 és 1876 
közötti viszontagságaira derül fény.

A kötetet Jean-Fran^ois Lachaume hatályos közigaz
gatási jogi kitekintése zárja, amely decentralizálási és 
költségvetés-optimalizálási szempontból tekinti át a 
közigazgatási szervezeti egységek lehetséges jövőjét.

A rendkívül gazdag irodalomjegyzékkel és tárgymu
tatóval ellátott kötetet nemcsak az egyetemes jogtörté
net vagy a nemzetközi jog művelői forgathatják ha
szonnal, hanem az összehasonlító közigazgatás-tudo
mánnyal foglalkozók és minden Franciaország iránt ér
deklődő számára izgalmas olvasmányt jelenthet.

Kiss Bernadett
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