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Tóth Géza volt a recski tábor legalacsonyabb embere; az egyetlen, aki az emeletes priccsek alsó traktusán egye
nesen tudott ülni anélkül, hogy beverte volna a fejét. Korábban a Meteorológiai Intézet egyik vezetője volt. 
Internálását annak köszönhette, hogy az általa szerkesztett időjárás-előrejelzések egyike másnapra lágy nyugati 
szellőket ígért, majd a prognózis úgy folytatódott, hogy a következő napokra északkelet felől -  azaz a Szovjet
unió irányából -  fagyos légrétegek betörése várható. Másnap letartóztatta az Államvédelmi Hatóság. A nem me
teorológiai hidegháborús légkör éber fürkészei az előjelzésbe csempészett imperialista propagandával, valamint 
kémtevékenységgel is meggyanúsították. Utóbbinak az volt az alapja, hogy a jelzett napokon valóban egy új 
szovjet katonai kontingens érkezett Magyarországra, amiről persze senki illetéktelennek nem volt szabad tudnia, 
és a rádióelhárítás hivatásosai ennek virágnyelven való megszellőztetését hallották ki az időjóslásból. Így lett 
a recski rabszlengben Tóth Géza ragadványneve Északkeleti Betörés.
Van, aki név szerint, van, aki csak az osztályellenség és/vagy rendszer
ellenség titulussal illetett sokaság egyik névtelenjeként tűnik fel a kötet 
lapjain. A diszkrimináltak eme második világháború utáni panorámája 
nem a szorosabb értelemben vett börtönvilág Magyarországon. A bör
tönbüntetésre ítélteken kívül ugyanis -  bírósági bizonyítás nélkül -  tíz
ezrek raboskodtak éveken át internáló vagy kényszermunkatáborokban, 
illetve éltek lakhelyükről száműzve meghurcolt páriaként az interná
lásszerű kitelepítések zárt táboraiban. Szabadulásuk alkalmával kötele
zettségvállalást kellett aláírniuk, hogy mivel a velük történtek -  azaz a 
sorsukat megnyomorító atrocitások -  állami titkot képeznek, arról soha, 
senkinek nem beszélhetnek. Noha ők, a meghurcoltak állnak a leírás 
középpontjában, kikerülhetetlenül szövődött a történtek felidézésébe 
az Államvédelmi Hatóság ténykedése, mivel ez a szerv volt a kulcsz- 
szereplője -  legodaadóbb kiszolgálója és végrehajtója -  a Rákosi-kori 
terroruralom legkülönbözőbb formaváltozatainak.
(A könyv fülszöveg-ajánlása)

Bank Barbara -  Gyarmati György -  Palatik Mária

„ A L L A M I  T I T O K "
In ternáló - é s  kén y szerm u n k a táb o ro k  M agyarországon

1945-1953

Az 1815. május 3-i bécsi kongresszus ülésén 
kiegészítő szerződést írtak alá Ausztria, Po
roszország és Oroszország képviselői, amely

ben azt a döntést fogalmazták meg, hogy Krakkót és 
a hozzá kapcsolódó területeket a három nagyhatalom 
„pártfogása” alatt álló szabad, független és szigorúan 
semleges várossá nyilvánítják.1 A szerződéshez csa
tolták az 1815. május 3-i első alkotmányt, amely köz
társaságként határozta meg Krakkó államformáját, 
ezért Krakkó Szabad Várost Krakkói Köztársaságnak 
is nevezték.2

Krakkó Szabad Város nem volt szuverén államala
kulat, hiszen nem folytathatott önálló külpolitikát.3 
Ausztria, Oroszország és Poroszország érdekeit e 
nagyhatalmak diplomáciai megbízottjai (az úgyneve
zett rezidensek) képviselték Krakkóban, a Kormányzó

Pawel Cichon

Krakkó Szabad Város 
központi közigazgatása 
1815-től 1846-ig
Szenátus akkreditálta őket, és egyidejűleg a konzuli 
posztot is betöltötték.4

Az állami hivatalszervezet kialakításában és műkö
dési elveinek szabályozásában nem volt teljes Krakkó 
Szabad Város önállósága, hiszen a fontos ügyekben 
a pártfogó nagyhatalmak kényszerítették rá a maguk 
döntéseit.5
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Krakkó Szabad Város és környékének térképe (K. Belcikowski metszete, 1827)
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Viszonylagos semlegességet biztosított a Krakkói 
Köztársaságnak, hogy tilos volt idegen csapatokat állo- 
másoztatni a városban. Az viszont tény, hogy a pártoló 
nagyhatalmak a legkülönfélébb ürügyeket használták 
fel arra, hogy Krakkó Szabad Város területére vezé
nyeljék a hadseregeiket.6

Az állam területe egy kb. 65 km hosszú sávot foglalt 
el a Visztula bal partján. Krakkóban sáncok jelezték a 
városhatárt, amelyeknek az volt a feladatuk, hogy út
ját állják a szesz- és fegyvercsempészetnek. Tíz vám
háznál felügyelték 
a város elhagyását,
1843-tól ezeknek a 
száma tizenkettőre 
emelkedett.7

Krakkó Sza
bad Város területe 
kb. 1150 km2 volt.8 
A székvároson kívül 
még három magán
tulajdonban álló me
zőváros, Chrzanów,
Trzebinia és Nowa 
Góra, illetve 224 
falu tartozott hozzá.9 
A Krakkói Köztársa
ságban az államala
kulat fennállásának 
egész időtartama 
alatt mindvégig dina
mikusan nőtt a város 
és a környék népes- 
sége.10

Krakkó Szabad Városban és Körzetében egyszin
tű területi felosztást vezettek be: városi, illetve falusi 
községekre osztották (1815. évi alkotmány, IX. cik- 
kely),11 ezek élén álltak a községi bírók. Ezt a beosz
tást demográfiai kritériumok alapján alakították ki (a 
városi községek lakossága kb. 2000 fő volt, a falusi 
községeké kb. 3500).12 A két községtípus megkülön
böztetése megfelelt a hagyományoknak, és tükrözte 
a közigazgatási felosztás adott egységének társadal
mi-gazdasági struktúráját.13 28 község alakult az ál
lam teljes területén, ebből Krakkón belül 11. A többi 
17 községet a környéken alakították ki. Az összes, 28 
község közül 26 volt kettős jellegű, politikai és köz
igazgatási egység.14

A községnek akkor volt politikai státusa, ha lakói 
rendelkeztek aktív vagy passzív választójoggal a köz
ségi gyűléseken (az I-IX. krakkói községekben, illetve 
minden falusi községben). A zsidó népességnek nem 
volt ilyen joga, ezért a krakkói Kazimierz városrész két 
községének (a X. és XI. községnek), amelyet kizáró
lag zsidók laktak, nem volt politikai státusuk.15 Ezzel 
szemben a választókerületeket alkotó 26 keresztény 
községet speciális céllal, a választásokra való tekintet
tel alakították ki. A községek közigazgatási státusa azt 
jelentette, hogy az állam alapvető területi felosztásának 
egységei voltak. Ebben az értelemben a Krakkó Szabad

Város és Körzete államalakulatban kijelölt mind a 28 
községnek volt ilyen státusa.

1838 decemberében Krakkó városban új közigazga
tási felosztást vezettek be. Az addigi 11 városi község 
helyett 5 kerületet alakítottak ki, a községi bírók fel
adatát pedig a Rendőri Igazgatóság vette át, amelynek 
nevében kerületi biztosok jártak el.16

A Krakkó város területén kívül fekvő községek a 
körzeti község nevet viselték, állhattak néhány falu
ból és majorból, illetve lehettek magántulajdonban

lévő mezővárosok.17 
Ugyancsak 1838- 
ban Krakkó Szabad 
Város körzetében is 
új területi beosztást 
vezettek be. Az ad
digi 17 falusi köz
ség helyébe lépett 9 
kerület, amelyeknek 
az élén kerületi biz
tosok álltak.

Krakkó Szabad 
Város hatalmi rend
szerében a végrehaj
tó hatalom került a 
törvényhozó hatalom 
fölé.

Krakkó Szabad 
Város központi köz
igazgatási szervei 
között hatáskörük 
szerint három kate
góriát különböztet

hetünk meg: 1. kormány- és államigazgatási szervek;
2. közigazgatási szakszervek; 3. az államigazgatást el
lenőrző szervek.

A kormány- és államigazgatási szervekhez soroljuk a 
Kormányzó Szenátust, amely 1815 novemberétől 1846 
márciusáig működött, illetve a Polgári Államigazgatási 
Tanácsot, amely 1846 márciusától 1846 novemberéig, 
vagyis a Krakkói Köztársaság politikai létének végéig 
végezte a feladatát.

A legfőbb végrehajtó hatalmat az alkotmányban elő
írtak szerint a Kormányzó Szenátus gyakorolta. Ez a 
testület töltötte be egyszerre a kormány és a legmaga
sabb szintű, központi államigazgatási szerv funkció- 
ját.18 Következésképpen Krakkó Szabad Város végre
hajtó és közigazgatási hatóságainak minden hivatalát 
kizárólag a szenátus állíthatta fel.

Az 1818-as alkotmány szerint a Kormányzó Sze
nátus testületéhez egy elnök és tizenkét szenátor tar
tozott. Nyolc szenátort (négyet életük végéig, négyet 
pedig meghatározott időtartamra) az egykamarás krak
kói parlament, vagyis a Képviselők Gyűlése választott, 
négyet (közülük kettőt életük végéig) a Jagelló Egye
tem és a krakkói székesfőkáptalan delegált. Minden 
évben távozott három ideiglenes szenátor. Az 1833-as 
alkotmány értelmében a Kormányzó Szenátus testülete 
kilencfősre zsugorodott: az elnök mellett nyolc szená-
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Krakkó Szabad Város alkotmányának elfogadása 1815-ben 
(Józef Brodowski olajfestménye, Jagello Egyetem)
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tor maradt. Hét szenátort (közülük kettőt élete végéig) 
szintén a gyűlés választott, egyet pedig a krakkói székes 
főkáptalan. Ugyanakkor a Jagelló Egyetem elveszítette 
a képviselőjét a kormányban. 1837-től a Kormányzó 
Szenátus egyre inkább elveszítette önállóságát, hiszen 
ettől az évtől kezdve kaptak jogot a rezidensek arra, 
hogy kihúzzanak neveket a jelöltlistáról, ami a gyakor
latban azt jelentette, hogy közvetlenül befolyásolhatták 
a kormány összetételét. 1843-tól vezették be azt az el
vet, hogy az elnököt -  ugyanúgy, mint az összes szená
tort -  a pártfogó udvarok nevezték ki.19

A Kormányzó Szenátus struktúrájában világosan 
elkülönültek a testületi szervre, a plénumra jellemző 
tevékenységek (a plénumhoz tartozott az összes szená
tor, az elnök vezetésével), illetve a testületi osztályok 
munkája.20

1822-től a Kormányzó Szenátuson belül két osz
tály működött: 1. Belügyi és Rendőrségi Osztály, 2. a 
Kincstári és Nemzeti Javak Osztálya.21

A plénum hatáskörébe tartozott a döntéshozatal az 
egész állam számára jelentős kérdésekben, például a 
külpolitikai ügyekben, illetve a rezidensekkel folyta
tott levelezés, valamint az egyes osztályok határozatai 
ellen benyújtott fellebbezések megvitatása. Szintén a 
plénum feladata volt, hogy törvényjavaslatokat dolgoz
zon ki a Képviselői Gyűlés számára, rendelkezzen az 
50 lengyel zlotynál nagyobb összegű közpénzek elköl
téséről, illetve eljárjon azokban az ügyekben, amelyek 
nem tartoztak a szenátus más szerveinek vagy osztálya
inak a hatáskörébe. A plénum minden kérdésről határo
zat formájában döntött, és a határozat végleges volt.22

A Kormányzó Szenátusnak a törvényhozás területén 
is fontos jogosultságai voltak, nevezetesen: kizárólagos 
joga volt törvényjavaslatok benyújtására, összehívhatta 
a szejmet, három szenátort delegálhatott a Képviselők 
Gyűlésének tanácsába, akik közül az egyik hivatal
ból az elnöki tisztet töltötte be, azonkívül végrehajtá
si utasítást adott ki a szejm határozataihoz.23 Az 1818. 
évi alkotmány kizárólag a közigazgatási és a rendőri 
szervezetre vonatkozó előírások kiadásának jogát tar
totta fenn a szenátus számára (IV. cikk). A Kormányzó 
Szenátus töltötte be „az alkotmány őrének” funkció
ját, döntött arról, hogy a gyűlésnek benyújtott tervezet 
vagy beadvány összhangban áll-e az alkotmány betűjé
vel és szellemével.24

A Kormányzó Szenátus állt az egész közigazgatási 
struktúra csúcsán. Személyi felügyeletet gyakorolt a 
közigazgatás hivatalnokai fölött. Ez abban nyilvánult 
meg, hogy a szenátus in pleno nevezte ki és hívta visz- 
sza a közigazgatási hivatalnokok többségét.25 1833-tól 
a szenátusnak joga volt arra, hogy kihúzzon neveket a 
szenátorjelöltek listájáról, a szenátuselnöki poszt, a bé
kebírói, a három bírósági szint elnöki és bírói, illetve 
az albírói posztok jelöltlistáiról. A szenátus kizárólagos 
jogosultságai közé tartozott a községi gyűlések válasz
tói névjegyzékének hitelesítése, a választások kiírása és 
felügyelete.

A Kormányzó Szenátus in pleno joga volt a kegyel- 
mezés is.26 Felügyelői jogosultsága volt az általános
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bíróságok fölött, ami a bírósági függetlenség korláto
zásával járt.27 A Kormányzó Szenátus adott állampol
gárságot is a külföldieknek.28 Befolyásolhatta Krak
kó Szabad Város területi felosztását, illetve a területi 
közigazgatási szervek működését.29 Kereskedelmi és 
egyéb egyezményeket is kötött Krakkó Szabad Város 
nevében, de csak a pártfogó államokkal.30

A Kormányzó Szenátus osztályai nem a szenátustól 
elkülönülve működő minisztériumok voltak, hanem 
csak szakosodott belső szervezeti egységek. A Bel
ügyi és Rendőrségi Osztályhoz hét szenátor tartozott, a 
Kincstári és Nemzeti Javak Osztályán csak öt szenátor 
dolgozott.31 Az osztályok kettős szerepet töltöttek be. 
Egyfelől önálló hatáskörrel, hatósági döntéshozatali 
kompetenciával működtek, másfelől a szenátus plénu
mának jogosultságával véleményező funkciót láttak el, 
előkészítették a megfelelő indítványokat, illetve véle
ményeket, amelyek később a plénum elé kerültek.32 Az 
egyes osztályokon testületi alapon hozták a döntéseket, 
de nem vezették be a quorum, a minimális létszám kö
vetelményét. Ezért kivételes esetben a testületi szerv 
kizárólagos hatáskörét akár önállóan is gyakorolhatta 
az osztály egyetlen tagja.33

Az osztályok önálló hatáskörében hozott döntések 
esetében a szenátus plénumához lehetett fellebbezni. 
De ez még nem jelentette azt, hogy kétszintű volt az 
eljárás, mert az osztályok nem számítottak a szenátus 
plénumától független hatalomnak. Ezért az osztály 
döntése elleni fellebbezés valójában olyan beadvány 
volt, amely újbóli megismerésre és megvitatásra utalta 
az ügyet a szenátus plénumához.34

A Belügyi és Rendőrségi Osztály feladatai közé 
tartozott minden olyan ügy, amely a nyugalomhoz, 
a rendhez, illetve a közbiztonsághoz kapcsolódott.35 
Részt vett az előzetes cenzúra feladatainak végrehaj
tásában is.36

A Kincstári és Nemzeti Javak Osztálya volt a sza
bályszerű állami gazdálkodás, a költségvetési, adó- és 
illetékügyek felelőse, intézte a közjószágok kezelését, 
felügyelte az egyetem, a közoktatási intézmények és az 
állami üzemek vagyonát.

A fenti hatáskörökben eljáró osztályok több köz
igazgatási szakszervet is igénybe vettek, amelyeknek 
ezek az osztályok voltak a feletteseik, ezek gyakorolták 
a felügyeletet.37

A Kormányzó Szenátus tevékenységében kulcs
szerepet játszott az elnök, akit eleinte hároméves, 
1833-tól hatéves mandátumra választott meg a Kép
viselők Gyűlése. A szenátus elnöke 1818 és 1824 
között választás útján került a posztjára, de 1827- 
től kezdve (miután érvénytelenítették J. Nikorowicz 
megválasztását) minden elnök kinevezés útján lépett 
hivatalba.38

A szenátus elnökének nem voltak széles körű alkot
mányos jogosítványai. Ezzel kapcsolatban a feladat
körét elsősorban a szenátus belső rendelkezései (...) 
szabályozták, azon belül is az 1816. június 15-i első 
Rendelkezés, illetve más jogszabályok is, és befolyá
solta a hatóságok működési gyakorlata.39
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Az elnöknek több önálló jogosítványa is volt, ame
lyeket két kategóriára oszthatunk: 1. belső jellegű ha
táskörök; 2. külső jellegű hatáskörök.

A belső hatáskörökhöz sorolhatjuk a Kormányzó 
Szenátus üléseinek vezetését, a szenátus munkájának 
irányítását, az aktuális ügyekről való beszámoltatást, 
illetve azt a jogát, hogy személyeket delegálhatott és 
rendelhetett ki az egyes osztályokra és bizottságokba,40 
a szenátus határozatainak jóváhagyását (amelyeket a 
főtitkár ellenjegyzett).41 Véleményegyenlőség esetén 
az elnök ítélete volt a döntő. Az elnök ad hoc bizottsá
got hívhatott össze egyes ügyek kivizsgálására.42

A külső hatáskörök között az elnök joga volt, hogy 
képviselje Krakkó Szabad Várost a pártfogó hatalmak 
előtt, ő irányította a diplomáciai politikát, kapcsolatot 
tartott a rezidensekkel.43 Felügyeletet gyakorolt a tel
jes állami közigazgatás működése fölött is.44 1829-től 
kezdve minősítési lapokat, úgynevezett conduite-lis- 
tákat vezetett minden állami hivatalnokról. Szemé
lyesen irányította az úgynevezett felsőbb rendőrséget, 
őrködött az állam javai és biztonsága fölött.45 Az elnök 
volt az országos fegyveres erők legfőbb parancsnoka, 
ezért ő adta ki az utasításokat a csendőrparancsnoknak, 
illetve felügyelte a csendőrség (a krakkói „hadsereg”) 
működését.46

1846. február 21-én tört ki a krakkói felkelés, de az 
országot felosztó államok hadseregei villámgyorsan 
elfojtották, és a győztesek átvették a hatalmat. Nem 
sokkal azután, hogy elhagyták Krakkót a felkelő se
regek, felállították Krakkó Szabad Város és Körzete 
Ideiglenes Polgári Közigazgatását. Ennek testületébe 
formálisan bekerült az elnök a Kormányzó Szenátus 
tagjaival.47 Az Ország Katonai és Civil Igazgatásának 
ideiglenes parancsnoka egy osztrák tábornok, Heinrich 
Castiglione lett. A testület végrehajtó szerve két osz
tály: a Bevételi és Kincstári Osztály, illetve a Belügyi 
és Rendőrségi Osztály lett.48

1846. április 22-én kezdte meg ténykedését Krakkó 
Szabad Város és Körzete Polgári Közigazgatási Taná
csa. E testület feladata volt, hogy végrehajtsa Castiglio- 
ne parancsait, valamint intézze a Krakkó Szabad Város 
kormányzásával kapcsolatos aktuális ügyeket.49 A tanács 
négy tagból állt, akiket Castiglione kért fel: egy igazga
tó, két ülnök és egy titkár.50 A Közigazgatási Tanács két 
osztályra oszlott: a Belügyi és Rendőrségi Ügyosztály
ra, illetve a Bevételi és Kincstári Ügyosztályra. Mivel 
a Közigazgatási Tanács a Kormányzó Szenátust váltotta 
föl, átvette egyúttal a szenátus minden alapvető koráb
bi feladatát és hatáskörét. A tanács gyakorolta Krakkó 
Szabad Város tisztviselőinek kinevezési és visszahívási 
jogát, a Kormányzó Szenátussal megegyező szabályok 
szerint, mindössze azzal a különbséggel, hogy minden 
esetben szükséges volt a Katonai-Polgári Közigazgatás 
vezetőjének egyetértése. Ugyanígy, ha a kegyelmi jog
körét gyakorolta a Közigazgatási Tanács, a Kormányzó 
Szenátus működésének addigi szabályai szerint ki kellett 
kérnie az említett vezető egyetértését.

A „felsőbb szintű rendőrség és a külföldiek” ügye 
Krakkó Szabad Városban közvetlenül és kizárólag az

említett vezető hatáskörébe tartozott. A Közigazgatási 
Tanács egyes osztályai is átvették a szenátus megfele
lő grémiumainak addigi hatásköreit. Az említett osz
tályok vezetői viszont önálló jogosultságot szereztek 
arra, hogy döntéseket hozzanak az osztályukhoz tarto
zó ügyekben (a második szint és a fellebbezések elbí
rálása kivételével), holott korábban kötelező jelleggel 
ki kellett kérniük két megbízott referens véleményét.
A Közigazgatási Tanácsnak olyan ügyekben kellett 
második szintként döntenie, amelyek korábban a sze
nátus osztályainak jogkörébe tartoztak.

Az újonnan felállított kormányszerv azoknak a ké
sőbbi császári államhatalmi szerveknek az elődje volt, 
amelyeket azt követően működtettek Krakkóban, hogy 
a város beolvadt a Habsburg-monarchiába.511846. de
cember 1-jén a Polgári Közigazgatási Tanácsot átne
vezték, Császári és Királyi Közigazgatási-Polgári Ta
nács lett a neve, és igazgató állt az élén.52

A Krakkói Köztársaságban a kormányzati és köz
igazgatási feladatokat ellátó szervek szerepét betöltő 
Kormányzó Szenátus, majd a Polgári Közigazgatási 
Tanács mellett több államigazgatási szakszervet állítot
tak fel, amelyek eleinte közvetlenül a Kormányzó Sze
nátus, az egyes osztályok, ugyanakkor néha a rendőri 
vezetés vagy kizárólag a rendőri vezetés alá rendelve 
működtek. Hasonló elveken nyugodott e szervek hie
rarchiában elfoglalt helye a Polgári Közigazgatási Ta
nácshoz képest is.

Kronológiailag vagy a Kormányzó Szenátus adott 
osztályai alá rendelt viszony alapján két csoportra lehet 
osztani ezeket a testületeket: 1. a Belügyi és Rendőrsé
gi Ügyek Osztálya alá tartozó hierarchikus szervek;53 
2. a Kincstár és Nemzeti Javak Osztálya alá tartozó hi
erarchikus szervek:

a) A Közvetett (magasabb szintű) Rendőri Hivatal 
(1816), amely Rendőri Igazgatósággá alakult át (1827- 
ben). Ez a szerv foglalkozott a tágan értelmezett köz
nyugalommal, renddel és közbiztonsággal kapcsolatos 
ügyekkel. A Rendőri Igazgatóság tevékenysége szoro
san összefüggött a szabályozási-rendőri feladatok vég
rehajtásával. Különböző megelőző feladatokat látott el, 
amelyeknek a célja az volt, hogy óvják a belső rendet 
és a közbiztonságot, eleinte csak Krakkó városon belül, 
de 1839-től már az egész állam, Krakkó Szabad Város 
területén is. Korlátozott keretek között a külső veszé
lyek, például a koldusok, csavargók, külföldi bűnözők 
elleni védelmet szolgáló feladatokat is végezhetett. 
Büntető intézkedésekre is jogosult volt, kisebb vétsé
gek esetén közigazgatási-rendőrségi büntetést szab
hatott ki. Másrészt a Rendőri Igazgatóság büntetési és 
ítélkezési jogkört is kapott, amely megerősítette a min
denfajta törvénysértési jelenség ellen küzdő intézmény 
szerepében.54

b) Építészi Hivatal (1816), amelynek közvetlen fe
lettese a szenátus volt. Hatáskörébe tartozott a telkek 
fontosabb méreteinek, felosztási adatainak rögzítése, 
tervek, térképek és költségvetések készítése azokban 
az ügyekben, amelyekkel megbízta a szenátus, vala
mint jóváhagyta a vízi és szárazföldi építmények ter-
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veit és költségvetését, amelyet építészek készítettek 
elő, mielőtt beküldték volna elfogadásra a szenátushoz. 
A Belügyi és Rendőrségi Osztály alá két építészmérnök 
tartozott: egy városi és egy körzeti (a hivatalukat Helyi, 
illetve Körzeti Építésznek is nevezték). A városi építész 
felelt az állami középületekért, a kövezetért, az utakért, 
a hidakért és a vízi műtárgyakért Krakkó városhatára
in belül, azonkívül felügyelte a magánépítkezéseket 
(a tervezési fázisban és a beruházás megvalósításának 
folyamatában).55 A hasonló jogkörök Krakkó Szabad 
Város Körzetében a körzeti építészhez tartoztak.56 
1819-ben a fent említett szervek helyett új hivatalt ál
lítottak fel Krakkó Szabad Város és Körzete Építési 
Hivatala néven.57 Kineveztek egy építészeti vezetőt is, 
aki átvette az addigi városi 
építész kötelmeit az adott 
területen, és a Rendőri 
Igazgatóság volt a felette
se.58 1843-ban az Építési 
Hivatal helyett felállítot
ták az úgynevezett Építési 
Osztályt, ide osztották be 
az építészeti szolgálatok 
minden dolgozóját, azo
kat is, akik korábban a 
feloszlatott hivatal struk
túráin kívül álltak.59 Az 
Építési Osztály testületi 
módon működött, így tudták kidolgozni Krakkó Sza
bad Város vezetése egységes építészeti irányvonalá
nak politikáját.60

c) Az Utak és Hidak Felügyelője (1817) a neki alá
rendelt ún. konduktorokkal. Feladataihoz tartozott a 
fontosabb országutak építése és karbantartása (Lublin, 
Varsó és Wroclaw irányában), illetve a többi út fel
ügyelete.61

d) A Városgazda (1816), aki a város tisztaságáért, a 
csatornahálózatért, illetve az utcák, terek közvilágítá
sáért felelt.62 Jogköréhez tartozott a hivatal pénzügyi 
gazdálkodásának vezetése, a folyó munkálatok számlá
inak kiegyenlítésére szánt összegek felvétele a szenátus 
főpénztárából, emellett az állami téglagyárak és építő
anyag-raktárak fölött gyakorolt közvetlen felügyelet. 
1841-ben a Városgazda hivatala helyett fölállították a 
Városgazdálkodási Hivatalt, amelynek ügyköre első
sorban az iparosokkal való szerződéskötés és az állami 
gyáraknak szánt építési anyagok megvásárlása volt.63

e) A Főorvos (1816), aki az egészségügyi szolgá
lattal, illetve az úgynevezett orvosi rendőrséggel fog
lalkozott Krakkó Szabad Város és Körzete területén. 
A hivatal állományába tartozott a főorvoson kívül még 
két physicus orvosdoktor (egy városi és egy körzeti), 
három sebészmester és két bába.64

f)  A Cenzori Bizottság (1832). Két szenátor volt a 
bizottság tagja, valamint egy tisztviselő-ülnök, akit a 
szenátus nevezett ki. A határozathozatalnál döntő sza
vazata volt, a szenátorokkal egyenrangú pozícióban.65 
Bonyolultabb ügyekben kötelezően tanácskoznia kel
lett a szenátussal.66 A szenátus bírálta el a bizottság
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döntése ellen benyújtott fellebbezéseket is. 1836-tól 
a Cenzori Bizottságban az ülnök önállóan és a bi
zottságon kívül tanácskozhatott a rezidensekkel, elfo
gadhatott tőlük utasításokat vagy kötelező jellegű ja 
vaslatokat. A bizottság ellenőrzött minden nyomtatott 
dokumentumot, a teljes sajtót, a beérkező könyveket, 
a kisnyomtatványokat, az árlistákat stb. Ellenőrizte a 
litográfiákat, a színházi előadásokat, sőt a sírfeliratok 
tartalmát is.67

g) Az Egyetemi Építményfelügyelő (1833).68 Szol
gálati és pénzügyi felelősséggel tartozott a kormánybiz
tossal és a szenátussal szemben is. Kötelességei közé 
tartozott az egyetemi épületek állapotának folyamatos 
ellenőrzése, a szükséges javítási munkálatok bejelenté

se, az ezekre vonatkozó 
tervek és költségvetések 
elkészítése, az építésve
zetőkkel és a munkások
kal kötendő szerződések 
előkészítése, a felújítási 
munkálatok felügyelete, 
valamint az olyan pénz
beli kiadások intézése, 
amelyekre a Kormányzó 
Szenátus előzőleg enge
délyt adott.69 A felügye
lő feladatai közé tarto
zott, hogy őrködjön az 

egyetemi épületek technikai állapota és külleme fölött, 
azonkívül ezek kvázi üzemeltetőjének és gondnokának 
szerepét is betöltötte. „ Őrködnie kellett a tűzvédelem, 
a rendvédelem és a tisztaság állapota fölött”, el kellett 
végeznie az időszerű leltárt az egyetemi épületekben, 
bejelentőkönyvet kellett vezetni a Rendőri Igazgató
ság számára, ahol nyilvántartják a lakók és a vendégek 
adatait, azonkívül biztosítani a fűtést és a világítást az 
előadótermekben.70

A Kincstári és Nemzeti Javak Osztálya alá sorolt 
szervek közé tartozott:

a) A Gazdasági Bizottság (1816), amely azt ellen
őrizte, hogy a szenátus célszerűen használta-e fel a 
pénzeszközöket a kommunális beruházásokra Krak
kó város területén. Társadalmi jellegű szervezet volt, 
amely a város modernizálási folyamatában segítette a 
hatóságokat. A Gazdasági Bizottság felügyelte a város 
technikai infrastruktúrájának (az utcai kövezet, a csa
tornák, a városi beépítés) állapotát. A bizottság hagyta 
jóvá a Városgazdálkodási Hivatal jelentéseit az épít
kezésekre szánt közkiadások ügyében, ellenőrizte az 
általa kiállított számlákat és megkötött szerződéseket, 
valamint felügyelte a hivatal által kezelt állami építő
anyag-raktárokat. Azonkívül áttekintett és véleménye
zett minden tervet, költségvetést és dokumentumot, 
amely Krakkó Szabad Város magán- és közcélú épít
kezéseire vonatkozott, mielőtt engedélyezte volna a 
szenátus.71

b) A nemzeti javak intendánsa (1816), aki közvetle
nül a szenátustól is kaphatott megbízásokat. Legfőbb 
feladata volt, hogy kezelje a nemzeti javakat és az álla-

Krakkó Szabad Város 1 zlotys pénzérméje, 1835 (elő- és hátlap)
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Krakkó Szabad Város 1833. évi alkotmányának első és utolsó lapja

mi épületeket (a krakkói kormányobjektumok kivételé
vel). Emellett közvetlenül felügyelte a különféle java
kat, épületeket és erdőket, akár nemzeti, akár kincstári 
tulajdonban voltak. Elkészítette a köztulajdonú javak 
és épületek bérletiszerződés-tervezeteit.72

c) A bányafelügyelő (1816), aki az állami bányákat 
felügyelte.73

d) A Közterhek Bevételi Felügyelője (1816), aki a 
Krakkói Köztársaság kincstárának bevételei fölött őr
ködött, valamint a pénztár szabályszerű vezetését, az 
adók megfelelő beszedését felügyelte.74

Minden közigazgatási szakszerv beszámolási köte
lezettséggel tartozott a Kormányzó Szenátussal szem
ben.

Különleges státusa volt Krakkó Szabad Város igaz
gatási rendszerében a Földművelési Bizottságnak, 
amelyet azzal a céllal hívtak életre, hogy agrárreformot 
vezessen be a nemzeti és szellemi javakban. Eleinte a 
krakkói Szervezési Bizottság alá tartozott, majd annak 
feloszlatása után önálló, autonóm státust kapott, füg
getlen lett a Szabad Város hatóságaitól. A bizottság kö
teles volt beszámolni a tevékenységéről a pártfogó ha
talmak uralkodóinak, az általa hozott szabályok pedig 
kötelezően érvényesek voltak a szenátusra és a többi 
állami szervre. Bevezette a parasztok bérezését, vagyis 
az úrbéri munka helyett a pénzbeli bért, szabályozta a

parasztok tulajdoni állapotát, biztosította nekik az épü
letek, a jószágok és a vetés birtoklását, ezzel elősegítet
te a földtulajdonhoz jutás folyamatát.75

Az államigazgatás egyetlen külső szerve, amely 
valójában nem játszott nagyobb szerepet ebben a te
kintetben, Krakkó Szabad Város Képviselői Gyűlése 
volt; ezt az 1815-ös alkotmány értelmében állítottak 
föl, és elsősorban törvényalkotó testületként működött. 
A gyűlés 41 tagból állt, ebből 26 fő a közvetlen közsé
gi választásokon került be (minden községből egy fő). 
A szenátus három-három tagot delegált a testületbe a 
saját tagjai közül, a főkáptalan a prelátusok közül, és 
az egyetem az összes kar doktorai közül. Helyet kapott 
még a gyűlésben hat békebíró. A képviselők száma 
az 1833-as alkotmány értelmében harminc főre csök
kent.76

A Képviselők Gyűlése minden évben csak egyszer, 
decemberben ülésezett, négyhetes időtartamban.77 
1833-től a gyűlés már csak háromévenként tartott 
ülésszakot, egy hathetesnél nem hosszabb időszakban, 
a tanácskozásokon elhangzottakat pedig titkosították. 
1842 után már csak akkor kellett összehívni, ha a Rezi
densek Konferenciája ezt szükségesnek találta. Utoljá
ra 1844-ben ülésezett a gyűlés.78

A Képviselők Gyűlése volt felhatalmazva arra, hogy 
ellenőrizze a közigazgatás számláit.79
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Egy 1842-es rendelet megfosztotta a Képviselők 
Gyűlését attól a jogától, hogy törvénytervezeteket 
nyújtson be a szenátusnak. Szavazattöbbséggel fogad
ták el a szejm határozatait. Külön szavazási szabályok 
vonatkoztak az adók és a költségvetés elfogadására, il
letve az évente benyújtott elszámolási beszámolókra.80

A gyűlés bizonyos mértékig felügyelte a közigaz
gatást is, hiszen lehetősége volt vádat emelni a tör
vényszegő hivatalnokok ellen.81 Ez a jogosultság már 
az 1815. évi alkotmányból is levezethető volt. A kép
viselők kétharmados szavazattöbbséggel vád alá he
lyezhettek minden közhivatalnokot uzsoraügyletért, 
nyomásgyakorlásért vagy hivatali visszaélésért, és a 
vád alá helyezettet átadhatták a Legfelsőbb Bíróság 
ítélkezésének.82

Krakkó Szabad Város rövid politikai léte azzal zárult 
le, hogy I. Ferdinánd császár 1846. november 11-én ki
adott rendeletének értelmében Ausztria bekebelezte.83

Összegzésként: Krakkó Szabad Város központi igaz
gatásában a kormányzati központ erős pozíciójára épü
lő, eredeti szervezeti megoldásokat alkalmaztak, a kor
mány pedig teljes mértékben felettes szerve volt mind a 
szakigazgatási, mind a területi államigazgatási hivata
loknak. A központi igazgatás az ügyosztályokra bontás 
és a testületi működés elvein alapult. Ugyanakkor meg 
kell jegyezni, hogy az ország csekély mérete miatt az 
állami feladatok legfőbb terhe éppen a közigazgatási 
szakszerveken nyugodott, amelyek közvetlenül és fo
lyamatosan irányították Krakkó Szabad Város és Kör
zetének közügyeit. A pártfogó nagyhatalmak állandó 
és szigorú felügyeletet gyakoroltak a működésük fö
lött, ezért a központi államigazgatási szervek valóban e 
nagyhatalmak eszközei voltak abban, hogy a maguk ér
dekeit érvényesítsék a Krakkói Köztársaság területén.

(Fordította: Mihályi Zsuzsanna)

Pawel Cichon

Die Zentralverwaltung der Freien Stadt Krakau 1815-1846
(Zusammenfassung)

An der Wiener Kongress, am 3. Mai 1815 wurden Krakau 
und die dazu gehörenden Gebiete von den Vertretem von 
Österreich, PreuBen und Russland in einem Erganzungs- 
vertrag für einen freien, unabhangigen und strikt neutralen 
Stadtstaat unter dem „Protektorat“ der drei GroBmachten 
erklart. Die erste Verfassung vom 3. Mai 1815 bestimmte 
die Staatsform von Krakau als Republik, deswegen wurde 
die Feie Stadt Krakau auch als Republik Krakau bezeich- 
net, die aber kein souveranes staatliches Gebilde war, die 
Interessen der GroBmachte wurden durch diplomatischen 
Verhetem (Residenten) vertreten. In der Zentralverwaltung 
der Freien Stadt Krakau wurden originelle, auf eine starke 
Stellung der Regierungszentrale basierende organisatori- 
sche Lösungen angewandt, die Regierung war in vollem 
Umfang das übergeordnete Behörde sowohl der Ámter der 
Fachverwaltung als auch der regionalen Staatsverwaltung. 
Die Zentralverwaltung funktionierte als Kollektivorgan 
und war in Abteilungen geteilt. Wegen der geringen Grö- 
Be des Landes ruhte die Hauptlast der staatlichen Aufga- 
ben gerade auf den Fachbehörden der Verwaltung, die die

Angelegenheiten der Freien Stadt Krakau und ihres Bezirks 
unmittelbar und kontinuierlich verwalteten. Die Organe der 
zentralen Staatsverwaltung waren in der Wirklichkeit die 
Instrumente der protektierenden GroBmachte um die eige- 
nen Interessen auf dem Gebiet der Republik Krakau durch- 
zusetzen, in den wichtigen Fallen haben die GroBmachte 
ihre Entscheidungen aufgezwungen. Der Aufsatz beschreibt 
die politische und Verwaltungsgliederung der Freien Stadt 
Krakau mit der Flache von etwa 1150 km2, die Ánderun- 
gen der Verwaltungsgliederung, die Verwaltungsbehörden 
und deren Zustandigkeiten (Regierender Senat, bzw. Bür- 
gerliche Staatsverwaltungsrat; die nach der Niederschla- 
gung des Krakauer Aufstandes im Jahre durch die Sieger 
errichtete Interimsverwaltung der Freien Stadt Krakau und 
ihres Bezirks, die im Jahre 1846 aufgestellte Bürgerliche 
Verwaltungsrat der Freien Stadt Krakau und ihres Bezirks, 
Abgeordnetenversammlung der Freien Stadt Krakau etc.). 
Die Frei Stadt Krakau wurde laut einer am 11. November 
1846 erlassenen Verordnung des Kaisers Ferdinand I. von 
Österreich annektiert.
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