
1. Bevezetés Szépvölgyi Enikő

A  szegénység létének objektív ténye a társadalmak 
természetes velejárója, koronként és nemzeten
ként azonban eltérő reakciókat kiváltó jelenség. 
A tanulmány e válaszok közül kifejezetten a dualizmus 

első évtizedeinek szegényügyi szabályozására koncent
rál, ezen belül is a községek számára előírt feladatellátási 
kötelezettség szemszögéből tekinti át azt. A hazai viszo
nyok bemutatását megelőzően a tanulmány a szegényügy 
állami szabályozására vonatkozó nemzetközi mintákat 
is bemutat. A választás azért esett a dualizmus első év
tizedeire, mert ekkor nyert tételes jogi rögzítést, hogy a 
szegényüggyel intézményesített keretek között szükséges 
foglalkozni, ezért az egyházi és magánjótékonyság kere
tében zajló szegénygondozás csak említés szintjén jelenik 
meg, nem cél tehát az idesorolható történelmi előzmények 
bemutatása.

A XVIII. század második felében indultak meg és 
zajlottak azok a folyamatok, amelyek a társadalmak ké
pét alaposan átrajzolták. A második ipari forradalom már 
tudományos és technikai forradalmat jelentett, mindez 
a termelés vonatkozásában ugrásszerű változást hozott. 
A termelőeszközök mellett azonban szükség volt tetemes 
mennyiségű emberi munkaerőre is, a vidéki agrárium- 
ból tömeges váltás történt a városi ipar javára, társadal
mi átrendeződés zajlott, az urbanizáció a történelem során 
addig nem látott méreteket öltött. A termelésben történő 
struktúraváltás az államokat is kihívás elé állította. A mo
nopolkapitalizmusban már óriások uralták a különböző 
piacokat, a munkaerő rendelkezésre állt, a szaktudást nem 
igénylő tevékenységek során pedig az egyén pótolhatóvá 
vált. A jogi szabályozásnak reagálnia kellett ezekre a vál
tozásokra. Mi történt azonban a szociális jogalkotás meg
születéséig? Hogyan kezelték azokat a társadalmi prob
lémákat, amelyeket a szegényügy gyűjtőkategóriájának 
kalapjában összegzünk?

2. A szegényügy és szociálpolitika 
elhatárolásáról, általánosan a 
szegényügyről

A szegényügy és szociálpolitika egymástól történő elha
tárolása nem egyszerű feladat. Ebben a tekintetben For- 
báth Tivadar és Hilscher Rezső műveire támaszkodom. 
„A szociálpolitika és szegényügy két teljesen különálló te
vékenység. Az egyik előzmény, a másik nagy részben kö
vetkezmény.”1 A szegényügy tehát eseménykövető, már a 
kialakult szegénységre reagál a nyílt, illetve zárt szegény
gondozás eszközeivel.

„A szegényügy az önfenntartáshoz legszükségesebb 
eszközöket bocsátja az egyén rendelkezésére és egyben 
munkaképessé is akarja tenni azt, aki akár a saját hi
bájából, akár pedig hibáján kívül a megélhetés alapját 
képező intézményektől elesett. ”2

A szegényügy dualizmus 
kori rendezése, 
a községi illetőség 
jelentősége*

Az egyén létfenntartását három intézmény teszi lehetővé: 
a család, a magánvagyon és a munkaszerződés Forbáth 
Tivadar szerint. Ha az egyén híján van ezen intézmények
nek, szegény, aki magáról önerejével gondoskodni nem 
képes. Ebben az esetben jön a képletbe a szegényügy, és 
nyújt segítő kezet. Ehhez képest a szociálpolitika olyan 
további intézményeket teremt, amelyek segítségével a 
jogállamokban a formális jogegyenlőség ellenére létező 
egyenlőtlenségek kiküszöbölhetők. Azt is mondhatjuk, 
hogy a szegényügy tünetileg reagál a szegénységre, míg 
a szociálpolitika már eleve a szegénység elkerülését cé- 
lozza.3

„Szegényügy tágabb értelemben mindazon közintéz
ményeket és intézkedéseket jelenti, melyek czélját az 
elszegényedés megakadályozása, a szegénységi állapot 
megszüntetése, a szegények legszükségesebb ellátása 
képezi. Szokásosabb értelme a szegényügynek az, mely 
szerint a szegényeknek közigazgatási gondozását a sze
gény segélyezés közigazgatási intézését jelenti. ”4

A szegényügy fenti, alapvetően közigazgatási szempontú 
meghatározását szükséges azzal kiegészíteni, hogy ameny- 
nyiben tág értelemben vett szegényügyről esik szó, akkor 
nem kizárólag közintézmények, hanem a magánosok és 
az egyház által fenntartott intézmények is kivették részü
ket az idevágó feladatok ellátásában. Arwed Emminghaus 
a szegényügy három nagy szakaszát különböztette meg, 
aszerint hogy ki köteles a rászorulókról gondoskodni. Az 
első szakaszban, a kereszténység megjelenésétől a késő 
középkorig kizárólag az egyház feladatát képezte a szegé
nyek gyámolítása.5 A XV-XVI. században mindezt kiegé
szítette az állam rendészeti típusú „gondviselése”.6 A har
madik fázisban a helyi, önkormányzati szegényügy került 
előtérbe.7 Az állami és önkormányzati szegénygondozás 
mellett a világi szegényügy másik, nem elhanyagolható 
területe a magánjótékonykodás volt, s ahogy látni fogjuk, 
a szerepe kiemelt maradt a községi szegénygondozás ha
zai rendezésében is.

Hilscher Rezső rámutat arra, hogy az állami szegény
ügy nem nevezhető közjótékonykodásnak. Az állami se
gély ugyanis a korábbi adózás, katonáskodás stb., tehát 
a polgár által az állam részére már teljesített szolgáltatás
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ellenszolgáltatásaként jelent meg. Ennek ellenére a közvé
lemény felfogása szerint ellenszolgáltatás nélküli szolgál
tatást nyújtott a szegényügy, és ezen nézetek káros követ
kezménye öltött testet 
a munkaképes, ám dol
gozni nem szándékozó 
csavargók és koldusok 
számának emelkedésé- 
ben.8

A szegénység mint 
társadalmi jelenség 
számos okra vezethető 
vissza. A tanulmány
nak nem célja, hogy 
ezen okokat behatóan 
ismertesse, címszavak
ban azonban szüksé
ges ezek megemlítése.
A gazdaságban bekö
vetkező gyors átalaku
lást mint külső, illetve 
az egyén egyedi alkal
mazkodóképességét 
mint belső okot jelöli 
meg művében Csorna Kálmán.9 Az elszegényedés eredhet 
személyes okokból, és ezek az okok vagy betudhatok az 
egyénnek vagy sem. Az egyénen kívül álló körülmények 
közül a szociális és természeti tényezők is megnevezhetők 
a probléma forrásaként. Az okok fontosak, hiszen az al
kalmazott eszköznek magára az okra kell reagálnia, így 
célszerű a gondoskodás individuálissá tétele.10

Kmety Károly értelmezésében a szegénység „oly mér
vű vagyontalanság, amely közvetlenül a physikai létet fe
nyegeti megsemmisítéssel.”11 A szegény ember fogalma 
kezdetben azokat a nagykorú egyéneket takarta, akik va
lamilyen külső segítség nélkül önmagukat eltartani nem 
tudták, akiknek e támogatás nélkül a létminimum sem 
adatott meg. Ahogy Csizmadia Andor is rámutat, a fogal
mi kör fokozatosan bővült, melynek nyomán kialakult a 
szegényügy alanyi körének három korábban már ismerte
tett nagy kategóriája.12

A szegényügy gyűjtőkategória, amely alapvetően 
három nagy területre bontva vizsgálható a tárgyalt kor- 
szakban.13 A gyermekvédelem, a gyermekgondozás a 
szegényügy azon területe, ahol ideális esetben a gondo
zás mellett a nevelési célzat jelent meg hangsúlyozot
tan. A betegápolás a gyermekgondozáshoz hasonlóan 
speciális részét képezte a szegényügynek: felölelte az 
ideiglenes vagy végleges munkaképtelenség miatt elsze- 
gényedők csoportját. Mind a gyermekvédelem, mind a 
betegápolás olyan részterületek, amelyek önálló feldol
gozást kívánnak, tekintettel a vizsgált alanyok speciális 
jellemzőire és ennek megfelelően alkalmazott egyedi 
eszközökre. Jelen tanulmányban az általános szegény
ügyre koncentrálunk, mely csoportba tartoztak azok a 
szegények, akik nem voltak besorolhatók sem a gyer
mekgondozás, sem a betegápolás rendszerébe.

A zárt, illetve a nyílt szegénygondozási rendszerbe 
tartozó eszközökből lehetett válogatni a szegényügyi fel-

8 2

adatok ellátása során. A zárt rendszer neve árulkodó, azon 
intézkedések és intézmények tartoztak ebbe a kategóri
ába, amelyek a rászorulók különböző intézményekben

történő elhelyezésével 
igyekeztek segítséget 
nyújtani, az idetartozó 
eszközök feltételeztek 
tehát fizikai értelem
ben vett intézményi 
keretet. Ezen az in
tézmények változatos 
formában és elnevezé
sek alatt jelentek meg, 
közös az idetartozó 
eszközökben, hogy a 
rászorulóknak ellátást 
és szállást egyaránt 
biztosítottak. A nyílt 
szegénygondozás eh
hez képest segélyezés 
formájában történő 
szegénygondozást je
lentett, ez esetben ellá
tásról lehetett beszél

ni. A segély lehetett természetbeni vagy pénzben nyújtott 
támogatás, illetve ezeknek egyidejű megosztott alkalma
zására is volt példa.

3. A szegényügy kezelésének 
nemzetközi gyakorlata, 
kiemelt figyelemmel a XVIII-XIX. 
századra

A következőkben felsorakoztatott külföldi minták a sze
gényügy terén az állam által mutatott szerepvállalás váz
latos elemzésére szolgálnak csupán. A példákon keresztül 
azokat a pillanatokat igyekszik felvillantani a tanulmány, 
ahol a világi szegényügy, illetve annak egy-egy szegmen
se központi, a jogalkotásra feljogosított szerv által alkotott 
jogi normákban jelent meg.

A szegényügy angol szabályozása időben megelőzte 
Európa többi államát, egységes és rendezett módon or
szágos szemléletet követve tette a községek feladatává az 
idevonatkozó feladatok ellátását az 1601. évi szegényügyi 
törvény. Ennek értelmében a grófsági békebírák minden 
községből két polgárt neveztek ki egy évre szegényügyi 
felügyelőnek,15 akik felelősséggel tartoztak a békebírák- 
nak. A szegényügyi felügyelők a lelkésszel együtt látták el 
a községi szegényügyi igazgatást.

A Fodor József által használt terminológiát követve a 
Settlement Act (1662) nyomán a községi honossággal bíró 
rászorulók részesülhettek segélyben, tehát itt a község 
és a szegény közti közjogi kapocs vált a segélyezés jog
alapjává. A szigorú honossági-letelepedési szabályokon a 
Poor Law Amendment Act (1883) enyhített, ezt követően 
a tartózkodási helyén 21 napig segélyben részesült az a 
szegény is, aki ott honossággal nem bírt.16

Tábori Kornél felvétele1
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Angliában a szegényügy kezelése az önkormányzatok 
egyik legfontosabb feladatát képezte, a községi szintet ki
nőve azonban több községet magukba foglaló területi sze
gényügyi egységek,poor law unionok jöttek létre.17 A un
ión élén a board o f guardians állt, melybe minden érintett 
község egy tiszteletbeli tagot delegált, emellett pedig helyi 
szinten továbbra is működtek a szegényügyi felügyelők, 
akik tevékenységét fizetési ügyekben már két fizetett hiva
talnok is kiegészítette. Központi szinten a Belügyminisz
tériumban szegényügyi osztály működött, melyet a helyi 
szinttel a helyi tisztviselők felett felügyeletet gyakorló 
inspektorok személye kötött össze. A szegényügy rende
zése tehát állami feladat volt, melynek anyagi hátterét a 
szegényadóból befolyó jövedelmek képezték.18

A szegényeket három csoportba sorolták be a munka
képesség és a munkára való hajlandóság alapján, illetve 
aszerint, hogy rendelkeztek-e valamilyen megtakarítással. 
A dolgos és némi megtakarítással rendelkező szegénye
ket a magánjótékonyságra bízták. Azokat a munkásokat, 
akiknek félretett pénzük egyáltalán nem volt, ellenben 
rendezett háztartást tartottak fenn, iparosoknál helyezték 
el, bérüket pedig készpénzben és természetben megoszt
va kapták. A harmadik csoportba azok az egyének tartoz
tak, akik munkaképtelenek vagy munkakerülők voltak. 
A munkakerülőkkel szemben alkalmazott szegényügyi 
eszköz a dologház volt, ahová a XIX. század végén és a 
XX. század elején gyermekek és beteg munkanélküliek 
már nem kerülhettek be, számukra más, szintén a zárt sze
génygondozás keretébe tartozó intézmények álltak rendel
kezésre.19

Poroszországban 1688-ban rendelet rögzítette, hogy 
minden önkormányzat köteles gondoskodni saját szegé
nyeiről. Két további rendelkezéssel (1701 és 1708) rész
letesebben szabályozták a segélyezési kötelezettséget és a 
követendő eljárást is. Az egészséges rászorulókat munká
ba kellett állítani, azokat, akik magukról anyagilag csak 
részben voltak képesek gondoskodni, segéllyel kellett tá
mogatni, a véglegesen munkaképteleneket pedig már a 
zárt szegénygondozás keretében látták el. 1748-ban refor
mok a nagyobb fokú állami szervezettség irányába mutat
tak a szegényalapok létesítésének előírásával.

Az első olyan törvény, amely a monarchia egész terü
letén kötelező szabályokat vezetett be a szegényügy te
rén, 1842-ben látott napvilágot. Azt a kérdést volt hiva
tott megválaszolni, hogy mégis ki viselje gondját annak 
a személynek, aki elszegényedése előtt több településen 
is megvetette a lábát. A törvény azonban nem tudott meg
nyugtatóan minden anomáliát rendezni, ezért 1855-ben 
orvosolták azokat az ellentéteket, amelyek a támogatási 
kötelezettség és a szabad tartózkodási jog összeütközése 
következtében felütötték fejüket. A porosz szegényügy 
egyik alapvető elve az volt, hogy a közsegélyezésben való 
részesülés joga nem illette meg a szegényeket, nem is ér
vényesíthettek igényt erre vonatkozóan.20 Az angol sza
bályozástól eltérően a községi illetőség itt nem alakult ki, 
a segélyezés alapját így a szegényügyi szövetségek és a 
rászorulók közti kapocs képezte.21

A porosz szegényügy kevéssé viselte magán a közpon
tosítás nyomait. A törvények meghatározták a szegények

gondozásának kereteit, a részletek kimunkálását pedig a 
végrehajtó közegekre bízták. A szegénygondozás nyílt 
formáit preferálták, ennek során az elberfeldi rendszer el
vei szerint az egyéniesítés mentén jártak el. Az igazgatás 
rendszere némelyest hasonlított az angol mintához, a sze
génygyám tiszteletbeli tisztség volt, akinek alárendeltsé
gében tevékenykedtek a kirendelt hivatalnokok.22

A szegényügy kezelésének külföldi bemutatását indo
kolt Ausztriával zárni, a hazai szakirodalomban ugyanis 
vannak említések osztrák jogintézmények magyar átvéte
lére. A közösségi és városi szegénygondozás koncepciója 
már I. Ferdinánd 1552-ben kiadott pátense nyomán meg
jelent. A rendelkezés számolt annak lehetőségével, hogy 
nem minden helyi közösség képes gondját viselni rászo
rulóinak, ezekben az esetekben kibocsátott koldusigazol
vány feljogosította a szegényeket más településeken törté
nő koldulásra. A IV. Károly által 1724-ben kiadott pátens 
célja már kifejezetten a kolduló tevékenység megszün
tetése volt, ebben előirányozta dologházak felállításának 
kötelezettségét, ahol írásra, olvasásra és hasznos munkára 
tanították volna a bentlakókat. Az öreg katonáknak és a 
gyógyíthatatlan betegeknek külön intézményeket kellett 
volna felállítani a pátens értelmében.

1754-ben Mária Terézia három osztályba sorolta a 
szegényeket, annak alapján, hogy ki köteles a gondjukat 
viselni. Az első csoportba tartoztak az örökletes tartomá
nyok területén letelepedett és polgárjogot szerzett szemé
lyek, továbbá azok a lakosok, akik ugyan nem rendelkez
tek polgárjoggal, de valamilyen foglalkozást folytattak, és 
elszegényedésükig kivették részüket a közterhek viselésé
ből. A polgárjoggal bíróknak elszegényedésük esetén a la
kóhelyük volt köteles gondját viselni, míg a polgárjoggal 
nem rendelkező lakosok akkor részesültek a polgárjoggal 
bírókkal azonos ellátásban, amennyiben 10 éve ugyan
azon a helyen tartózkodtak, ennek hiányában őket a szü
letésük szerinti helyre küldték vissza. A szegények máso
dik csoportjába sorolták a 10 évig ugyanazon községben 
szolgálatot ellátó vagy ugyanazon iparosnál munkát vég
ző személyeket. Esetükben is az adott község volt köteles 
közsegélyt biztosítani. A harmadik csoportba tartozó sze
gények már legalább 10 éve anélkül hagyták el születési 
helyüket, hogy másutt polgárjogot szereztek volna, őket a 
születési helyükre kellett visszaküldeni.

A bécsi szegényügyi intézmény felállítását II. Jó
zsef rendelte el: a már létező hasonló célt szolgáló in
tézményeket összevonta, még hatékonyabbá téve ezzel 
az alamizsnagyűjtést. A szegényügyi intézmény célja az 
volt, hogy azoknak nyújtson segítséget, akik még nem 
süllyedtek le a teljes szegénység állapotába, mindezzel 
tehermentesítették a szegényházakat, ahová ezután már 
csakis nincstelenek kerülhettek. Az uralkodó reformo
kat eszközölt a jótékonysági szervezetek esetében is, a 
végrehajtást pedig egy a saját ellenőrzése alatt álló in
tézményre bízta. A XIX. században az elv az volt, hogy 
minden rászoruló, aki nem tudja megkeresni a betevőt, 
és családi támaszra sem számíthatott, ahhoz a község
hez folyamodhatott létfontosságú szükségleteit biztosí
tó segélyért, amelyikhez tartozott. A szegénygondozás 
és a rendészeti feladatok ellátása a községek vezetőinek
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legfőbb feladatát képezte. Állami segítség csak akkor 
jöhetett szóba, ha az adott község nem tudott megbir
kózni a kötelezettséggel. A Versorgungshaus elnevezésű 
intézményekben zárt szegénygondozás folyt, a fogyaté
kos személyeknek, keresőképteleneknek és a gyógyítha
tatlan betegeknek menedékhelyeken vagy kórházakban 
viselték gondját. Ezek mind helyi szinten szervezett 
intézmények voltak, ennek ellenére a felvételhez a sze
gényügyi intézmény jóváhagyását kellett kérni.

A gyermekekről történő gondoskodás elsősorban gyer- 
mekmenhelyeken történt. II. József uralkodásának idején 
létesítették ezeket az intézményeket abból a célból, hogy 
szervezett keretek közt viseljék gondját törvénytelen gyer
mekeknek, vagy törvényes, ám valamely okból a szülők 
általi gondoskodás híján lévő gyermekeknek, illetve azok
nak, akiket már örökbe adni nem lehetett. A gyermekmen- 
helyek 1860-ban helyi igazgatás alá kerültek.23

Az ideiglenes községi törvényben (1851) már szere
peltek a szabad községek alapelvei, s ez a szabályozás is 
sorvezetőként szolgált a magyar községi törvények meg
alkotásakor. A községi illetőség az 1859. évi császári pá
tensben jelent meg, ettől kezdve képezte ez a közjogi ösz- 
szeköttetés a segélyezés jogalapját.24 A községi illetőség 
a szegényügy szempontjából megőrizte jelentőséget az 
1863. évi új községi törvény és annak 1896. évi novelláris 
módosítását követően is.

4. A községi illetőségről

A közfelfogásban a XVIII. századra átalakult a szegények 
támogatása, innentől már nemcsak a hitből, önként vállalt 
szegényeket részesítették valamilyen formában segély
ben, hanem a munkakerülő és csavargó emberek megse
gítése és megváltoztatása is céllá lett. Ez utóbbinak alap
jául azonban nem a felebaráti szeretet szolgált, hanem a 
félelem az egységet, a rendet és az integrációt megbontó 
magatartásoktól. „A társadalmi attitűdök eme új keletű re
pertoárjából kivész a transzcendens eredetű empatikus el
fogadás gesztusa.”25

Pomogyi László rávilágít arra, hogy a községi illető
ség fogalmát a modern jogdogmatika dolgozta ki. Az ókor 
városállamaiban a községi illetőség és az állampolgárság 
fogalmilag takarták egymást némelyest. Ezt tükrözi a kö
zépkorban a dél-európai területek felfogása is, eltérést 
csak észak felé haladva lehetett tapasztalni, ahol a váro
si polgárjog kategóriája kialakult. Ezeken a területeken a 
birtokosát jogosultságokkal felvértező polgárjog és a köz
ségi illetőség jogintézménye a gyakorlatban egymással 
összekeveredtek.26

Magyarországon a felvilágosult abszolutizmus évei
ben már a községek, a törvényhatóságok is bekapcsolást 
nyertek a szegényügyi gépezetbe, a kötelező segélyezés 
alapját a pénzalapok jelentették, melyek gyarapítása a 
társadalom által felajánlott forrásokra vezethető vissza, 
végső soron tehát az állam szervezőként már fellépett, de 
a munka érdemi részét -  a végrehajtást illetve az ehhez 
szükséges anyagi javak megteremtését -  még mindig a 
társadalom látta el.

8 4

A szegényügyről elsőként 1869-ben esett szó a képvi
selőházban Schwarz Gyula interpellációjában:

„[...] szándékozik-e az összes minisztérium aföldmive- 
lési minisztériumnak az ipar- és kereskedelmi miniszté
riumtól elkülönítése, tehát külön földmivelési miniszté
rium felállitása, másrészt pedig a többi művelt államok 
példájára a szegényügyet államilag támogatandó kö
zegek felállitása tárgyában a ház elé törvényjavaslatot 
terjeszteni? ”

Felvetette a magyar szegényügyi szabályozás hiányát 
szembeállítva más államok e tárgyban már megszületett 
rendelkezéseivel. Kiemelte továbbá a szegényügy mellett 
a közegészségügyi viszonyok elmaradott állapotát, és a 
munkaképtelen szegény személyek támogatására hívta fel 
a figyelmet.27

A szegényügyi feladatok ellátásának kötelességét a 
jogalkotó az első községi törvény, az 1871. évi XVIII. tc. 
nyomán létrejött községekre hárította. Ezzel „egyes köz
ségek feladatává téve a gondozást-segélyezést, törvényi 
szintre emelte a községi illetőség jogintézményét, mint 
amely ezentúl a szegényügyi igazgatás alapvető kategó
riája lesz”.28

A községi illetőség közjogi jogviszonyt jelentett a köz
ség és a község berkeiben lakóhellyel bíró polgár közt. 
A dualizmus kori szegényügy alapvető jogintézménye 
volt, mely osztrák közvetítéssel osztrák mintát követve 
került a magyar joganyagba. A községi illetőség a sze
gényügy szempontjából azért bírt kiemelt jelentőséggel, 
mivel ez teremtette meg a jogalapot a rászorulók illetőségi 
község által történő segélyben részesítéséhez. A törvény 
a községek jogai és kötelezettségei közt szerepeltette a 
szegényügy rendezését, valamint az árva- és gyámhatóság 
gyakorlását.29

A község akkor volt köteles a helyi viszonyokhoz mér
ten gondoskodni az illetőségébe tartozó szegényekről, ha 
a jótékony intézetek és a könyöradományok nem voltak 
elegendők erre, és a rászorulók közsegély hiányában nem 
tudták magukat fenntartani.30 A községi szerepvállalás a 
szabályozás alapján szubszidiárius volt, vagyis csak ak
kor jött szóba a község kötelezettsége -  az is csak a he
lyi viszonyokhoz igazodva - , ha a magánjótékonykodás 
nem tudta biztosítani a megélhetéshez kellő minimális 
segítséget sem. A szabályozás a községek kötelezettsé
geként határozta meg a szegényügyi feladatok ellátását, 
szó sem volt tehát arról, hogy a rászorulókat ez a meg
oldás érvényesíthető joggal ruházta volna fel. A segélyre 
szorulók támogatásáról a község elöljárósága volt köte
les intézkedni. A közsegélyre szoruló ellátását nem gá
tolhatta meg az a tény, hogy illetősége nem volt megálla
pítható, a szükséges ellátás biztosításának kötelezettsége 
ilyenkor is fennállt.

A község kivételesen a törvényhatósághoz fordulhatott, 
amennyiben az anyagi feltételek megteremtése csak a he
lyi lakosok rendkívüli, súlyos megterhelésével járt volna. 
A törvényhatóságok a belügyminiszteri rendelet alapján 
egyébként ellátták a szegényalapok feletti felügyeletet is. 
A szegényápolás költségei tekintetében visszkereseti joga
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volt a községeknek, mind más községek, mind a közse
gélyben részesítettek vonatkozásában.31

A községek, illetve a törvényhatóságok költségviselési 
kötelezettsége kiterjedt a belföldi, osztrák örökös tarto
mánybeli és a külföldi vagyontalan, szegény magán- vagy 
közkórházban felmerülő rendes ápolási költségekre, to
vábbá 1872. január 1. után a lelenc- és szülészeti költsé
gekre is.32

A fentiekben kifejtettekhez kapcsolódóan rövid ma
gyarázatra szorul, hogy mely településeket kellett egyálta
lán községnek tekinteni. Az első községi törvény értelmé
ben községnek minősültek a rendezett tanácsú városok, a 
rendezett tanáccsal nem rendelkező, de a rájuk bízott fel
adatokat önerejükből ellátni képes nagyközségek, illetve 
az anyagi javak korlátozott volta miatt a rájuk bízott fel
adatokat csak más községekkel szövetkezve ellátni képes 
kisközségek. A községek belügyeiket a törvény keretei 
között önállóan intézhették, önkormányzatisággal bírtak, 
hatáskörük kiterjedt a községben, valamint a község terü
letén tartózkodó személyekre és az ott fellelhető minden 
vagyonra.

A községi illetőség a közsegélyben részesítés egyik el
engedhetetlen feltételét jelentette. Az illetőség meghatáro
zása összetett módon történt, melyben a családi jogállás 
is szerepet játszott. A nő a házasság alatt a férje községi 
illetőségét követte, özvegyként is megtartva azt. A kisko
rú gyermekek esetében ugyancsak az apa illetősége volt 
releváns, azzal, hogy amennyiben jogerős bírói ítélet a 
gyermek feletti gondoskodást az anyára bízta, az anya il-

letősége lett a meghatározó. Törvénytelen gyermekek ese
tében szintén az anya illetősége szerint alakult a gyermeké 
is. Amennyiben ezen esetek alapján az illetőség nem volt 
meghatározható, kisegítő szabályok érvényesültek, a sor
ban előbb álló feltétel alkalmazása elsőbbséget kapott:

1. Kétévi helybenlakás és adófizetés szerinti község il
letősége.

2. Születési község elhagyását követően más községi 
kötelekbe való felvétel híján szülők, illetve az anya 
községi illetősége.

3. Lelencek esetében a talált község illetősége.
4. Hadseregben szolgáló egyéneknél végső esetben a 

besorozás szerinti község illetősége.
5. Illetőséget lehetett szerezni a községi kötelékbe való 

felvétellel is, ezt szóban vagy írásban lehetett kérel
mezni. A törvény felsorolta azokat az okokat, ame
lyek fennállta esetén, a kérést meg lehetett tagadni. 
Ilyen oknak minősült, ha a kérelmezővel szemben 
bizonyítottan bűnvádi kereset volt folyamatban, 
vagy büntetés hatálya alatt áll, illetve ha nem tudta 
magát eltartani. A kérelmet kötelező volt teljesíteni, 
ha a kétéves helybenlakás rendszeres községi teher
viseléssel párosult, és egyéb megtagadhatósági ok 
nem állt fenn.33

Az 1876. évi V tc. módosította a községi illetőség sza
bályait, a vonatkozó rendelkezések kiegészítésre kerültek 
annak érdekében, hogy a községi illetőség minden esetben 
megállapítható legyen. Ennek alapján minden magyar ál-
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lampolgámak valamely község illetőségébe kellett tartoz
nia, és ez a jogviszony csak egy községgel állhatott fenn, 
nem lehetett tehát halmozni az illetőségeket. Az eredeti 
törvényhely azért került módosításra, mivel a gyakorlat
ban félreértésekre adott okot. Ezután a községi illetőségét 
csak egy másik község illetőségébe történő felvétellel ve
szíthette el a honpolgár. Így nem fordulhatott elő, hogy a 
honpolgár illetőség nélkül maradjon. A törvényes és tör
vényesített gyermekek az apjuk, a házasságon kívül szüle
tett gyermekek pedig az anya illetőségét viselték. Az örök
befogadás is értékelésre kerül, ugyanis az örökbe fogadott 
kiskorú gyermekek az örökbefogadó illetőségét követték. 
Az özvegy nők elhunyt férjük illetőségét a saját jogon 
történő illetőségszerzésig megtartották. A házasság bírói 
úton történő felbontásával a nők házasságkötést megelőző 
illetősége automatikusan feléledt. A községi illetőség te
lepülés által (vagyis az adott községbe való költözéssel) 
vagy a nélkül is, a községi kötelékbe való határozott fel
vétellel is megszerezhető volt, és minden honpolgárnak 
jogában állt más községbe települni. Az erre irányuló ké
relmek megtagadási okaiban a törvénymódosítás érdemi 
változást nem hozott.

A módosítás értelmében a honpolgár négyéves helyben 
lakással és a község terheihez történő hozzájárulással hall
gatólagosan szerezte meg az új illetőséget, és ezzel egy
idejűleg szűnt meg a korábbi, amennyiben a község nem 
hivatkozott ez idő alatt megtagadási okokra. Az illetőség 
kisegítő szabályai is módosultak, kiegészültek a születési 
és az adófizetés szerinti községgel a lehetőségek.34

Az 1886. évi XXII. tc. a községekről a községi illető
ség szabályozását illetően követte az 1876. évi törvény
módosítás rendelkezéseit, ugyanakkor a nők helyzetét 
érintő további szabályokat vezetett be. Egyfelől azok az 
eredetileg külföldi nők, akik magyar állampolgárságot há
zasságkötés útján szereztek, megtartották községi illetősé
güket a házasság megszűnése után is. Másfelől a magyar 
állampolgárságukat külföldivel kötött házasságuk miatt 
elvesztő nők a házasság megsemmisítése esetén nemcsak 
magyar állampolgárságukat nyerték vissza, hanem a há
zasságkötés előtti községi illetőségüket is.

A megtagadhatási okok változtak, a bűncselekmény 
okán történő megtagadás esetét pontosította a jogalkotás, 
csak bűntett vagy nyereségvágyból elkövetett bűncse
lekmény miatti vád alá helyezés vagy jogerős ítélet ha
tálya alatt állás számított kizáró tényezőnek. Egy további 
rendelkezéssel is bővültek a kötelező megtagadási okok, 
mégpedig, ha legutóbbi állandó tartózkodása helyétől ki
elégítő erkölcsi bizonyítványt nem tudott felmutatni az 
illető, akkor ipso iure ki volt zárva az illetőség másik köz
ségben történő megszerzésének lehetőségéből.35

5. Egy szabályrendelet a szegényügy 
tárgyában

Schuler Dezső a nyílt szegénygondozás Budapesti helyze
tét vizsgálta művében,37 melyben érinti a dualizmus kori 
állapotokat is. Munkájában kiemeli a rendelkezésre álló
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statisztikai adatok hiányos voltát, s rámutat arra, hogy sta
tisztikai adatok nélkül a szegénységnek mint társadalmi 
jelenségnek sem lehetséges az átfogó vizsgálata. A XIX. 
század első felében a zárt szegénygondozás dominált, s 
csak később a magánjótékonykodás útján jelent meg a 
nyílt rendszer. Ez utóbbi már nem a szegény- és lelenc
házak menedékében látta a problémamegoldás kulcsát, az 
első törekvést a téli hónapokban működtetett népkonyhák 
létesítése jelentette.38 Országos szegényügyi törvény hiá
nyában a segélyezés részletesebb szabályait helyi szintű 
jogi normákban kell keresni. Mivel az 1871. évi községi 
törvény a községek hatáskörébe utalta a szegényügy ren
dezését, a községek maguk alkotta szabályrendeletben 
rögzítették, miként kívánnak eleget tenni a feladat ellátá
sának. Budapest főváros tanácsa 1875. december 2-án al
kotta meg A szegényügy rendezését tárgyazó rendszabályt, 
amely a közsegélyben való részesítésnek négy konjunktív 
feltételét határozta meg: az illető legyen teljesen vagyon
talan, munka- vagy keresetképtelen, ne legyenek tartásra 
kötelezhető rokonai, és bírjon illetőséggel a fővárosban. 
Látható, hogy a községi illetőség megléte itt is megjele
nik, továbbá a közsegélyezés csak akkor jöhetett szóba, 
ha a szegény a családi kötelék berkein belül nem talált 
támaszt. A segélyezés pénzbeli adományt jelentett, mely 
szólhatott ideiglenes vagy hosszú távra is.

Az ideiglenes pénzbeli segély fél, illetve egy évre szólt, 
viszont a segélyezettek újabb kérelemmel élhettek a ha
táridő leteltét követően. Az előbb felsorolt általános fel
tételek mellett a szabályrendelet tovább szűkítette a jo 
gosulti kört:

1. súlyosabb vagy huzamosabb betegség folytán bekö
vetkezett testi gyengeség miatt korábbi keresetmód
jukat nem folytatható egyének felépülésig,

2. 12 éven aluli gyermekek, akiknek a szülei kereset
képtelenek huzamosabb idejű betegség következ
tében,

3. munkaképes, de általános üzletpangás miatt munkát 
nem találó egyének, a keresetforrás ismételt megnyí
lásáig,

4. gyermekek, akiknek szülei nyomorékok vagy kere
setképtelenek, illetve az árvák 12 éves korukig.

A feltételekben közös, hogy egyúttal tartalmaztak egy 
olyan végső körülményt, melynek bekövetkezésével az 
ideiglenes segélyezésre való jogosultság megszűnt. A ke
rületi elöljárók kísérték figyelemmel a segélyben részesí
tettetek, ugyanis amennyiben ismét munka- vagy kereset
képessé váltak, illetve anyagi rászorultságuk megszűnt, a 
segélyezést be kellett szüntetni.

Állandó segélyre azok az aggkorúak voltak jogosultak, 
akik aggápoldába kérhették volna felvételüket, ezzel nem 
élve azonban a magánjótékonykodásra hagyatkoztak. Az 
időskoruknál és testi fogyatkozásuknál fogva munka- és 
keresetképtelen, ápolásra szoruló személyeket a szabály
rendelet értelmében ápoldában helyezték el. A zárt és nyílt 
szegénygondozás említett eszközeit nem lehetett kumulál
ni, nem fordulhatott elő tehát az az eset, hogy a rászoruló 
ápoldában történő elhelyezés mellett pénzbeli segélyben 
is részesült.39



6. Szegényügy mint községi feladat

A  községek szegényüggyel kapcsolatban fennálló köte
lezettségét a községi törvények szűkszavúan határozták 
meg, s általánosan utalták e feladat kezelését az önkor
mányzatok feladat- és hatáskörébe. A képviselőházban 
ezzel összefüggésben felmerült annak az igénye, hogy a 
jogalkotónak részletesebb feladat-katalógust kellene ki
dolgoznia a községek számára.40 Ez magában foglalhatta 
volna az eljárásra vonatkozó szabályok megalkotását is, 
továbbá a jótékony egyletek és a községek tevékenységé
nek összehangolását, valamint a szegényügyi statisztika 
készítésének előírását.41

Melczer Vilmos a szegényügy szempontjából a köz
ségi illetőség alapján nyújtott segélyezés elvét megfele
lőnek találta, felhívta azonban a figyelmet az illetőségi 
szabályozás következetlenségeire. A társadalmi alapon 
szervezett szegényügyi rendszert vélte helyesnek, azzal, 
hogy az állam is bekapcsolódna, mégpedig a hatóságok 
kezdeményező és szervező tevékenységén keresztül.42 
A szegényügy meghatározó elveit kiemelte 1898. február 
3-i képviselőházi felszólalásában is:

1. „lehetőleg megelőzve működjék, hogy lehetőleg 
a sülyedőt megmentse” (preventív jelleg),

2. „a szegényápolásnak egyes egyénekkel van dolga 
[...]; egész néposztályok bajain segíteni, a szoczi- 
álpolitikai feladatok körébe tartozik. A szegény
ápolásnak tehát individualizálni kell [...]” (indi
vidualizált gondoskodás),

3. a segítségnyújtás alapja a saját erőből való boldogu
lás lehetetlensége lehet,

4. teljes és átfogó segítségnyújtás,
5. nevelő célzat.

Melczer szerint a nyílt szegényápolás pénzsegélyezésben 
jelentkező módja annak jele volt, hogy a hatóságok önál
lóan bürokratikus úton a szegényügyet csak korlátozottan 
és kevésbé hatékonyan tudták ellátni. A szegényügyi szer
vezetek igazgatásában a képviselő úr véleménye szerint 
vegyíteni kell a hatósági alkalmazottakat és a társadalmat 
képviselő személyeket. A társadalmi szervezetek szegény
ügyi tevékenységét össze kell hangolni az állami segélye
zéssel, hiszen önmagában a magánjótékonykodásnak is 
vannak káros hatásai:

„[...] azok a tetemes anyagi eszközök, a melyek ily 
úton alamizsnáknak minden bírálat és minden különb
ség nélküli kiosztásával sokszor, de nagyon sokszor 
érdemetlenek kezébe kerülnek s ekként a munkakerü
lést jutalmazzák és mesterségesen nagyra nevelnek egy 
henyélő koldusnépet, czélszerű és helyes és valóban a 
nyomort enyhítő felhasználást találjanak. ”43

A községi törvények mellett más törvények44 is tartalmaztak 
a szegényügy szempontjából fontos rendelkezéseket, ám az 
a tény, hogy egységes szegényügyi jogszabályról nem be
szélhetünk, nehezíti a terület feltérképezését. E tanulmány
ban a dualizmus kori magyar szegényügy és a községek 
viszonyának elemzése a vonatkozó jogszabályok és a szak
irodalom feldolgozásával történt. Jövőbeni célkitűzéseim 
közé tartozik egyfelől a községi szintű szegényügyi igaz
gatás gyakorlati szempontú vizsgálata, másfelől a községi 
illetőség jogintézményének vonatkozásában a magyar sza
bályozás és az említett külföldi minták közti hasonlóságok 
részletesebb elemzése. Ez utóbbi rámutathat arra, mennyire 
hagyatkozott a magyar jogalkotás más államokban alkal
mazott szegényügyi szabályokra, eközben mennyire vette 
figyelembe a hazai és külföldi viszonyok eltérését.
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C sak a meleg dicséret hangján tudok írni e szép ki
állítású és átgondolt szerkezetben megtervezett, 
gazdag tartalmú kötet ismertetőjeként. Mátyás ki
rályt (mert a „sorszám” szerint ő volt az első; a második e 

néven lajstromozott uralkodónk már meg sem közelítette 
őt, a történelmi köztudatban szinte nem is létezik) elég így 
hívnunk: Mátyás. Távoli analógia: Csemegi Károly sírján 
is csak ez áll: Csemegi. Mikszáth ezt írja: „Nem kell kiírni 
a keresztnevet. Csemegi csak egy volt, se őse nincs se utó
da. Megérkezett és elment, s többet hagyott itt örökségül, 
mint sok azokból, akik elődökben és utódokban százado
kig itt pengették a sarkantyút. ” Mátyás királyról illő és 
szükséges írni, mert sok még a fehér folt; a jogtörténészek 
mellett más tudományszakok képviselőinek egymásba ka-
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paszkodó munkája szép gyümölcsöket terem: mint ez a
könyv is.

Az Országos Bírósági Hivatal 2018. június 18-19-én 
megrendezett bíróságtörténeti tudományos konferenciá
ján elhangzott előadások igényes kiadású kötetét tartom 
kezemben. Tartalma nem túldimenzionált, de így is meg
lepően gazdag. E helyütt csak néhány fontosabb szem
pont, téma köré rendezve szeretném gondolataimat össze
foglalni.

1. A kötetben több helyütt olvasható a megállapítás, amely 
helyesen rögzíti, hogy Mátyás király népmesei hőssé 
avanzsált a nép ajkán. Erre a magaslatra csak nagyon ke
vesen jutottak fel a történelemben. Biztosan szerepe volt 
ebben annak a maga korában látványosan és eredménye
sen képviselt értékrendnek, amely a bíráskodás, az igaz
ságszolgáltatás reformjához, az abban való ténylegesen 
személyes részvételhez kapcsolódott. Pusztán a kúriai in
tézmények strukturális és hatásköri reformjának megvaló
sítása ehhez kevés lett volna.

Mátyás sokat tett a pereskedés olcsóbbá tétele (az ügy
védi nyereségvágy alkalmi szabályozása: egy ügyvéd egy
szerre legfeljebb tizennégy ügyet vihet...) és meggyor
sítása végett, s bizony személyesen is gyakorta ült bírói 
széket (például Kolozsvárott). Úgy, ahogyan Árpád-kori 
elei még gyakorta cselekedtek, de aztán ez mindinkább 
háttérbe szorult. Nagy kár, hogy nem maradtak fenn vi
deofelvételek az általa vezetett lovagi becsületbíróság 
üléseiről... Apropos párbaj. A középkori bizonyításrend 
egykori elemét, az istenítéletnek számító párbajt kiiktatta 
jogrendünkből, meghagyva mégis a lovagi becsületbíró-


