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A magyar nemesi vármegyét, amelyet Eckhart Ferenc
sajátos magyar intézménynek nevez, a 19–20. századi
történetírás sok szempontból joggal kritizálta. A magyar
középnemesség – kétségtelenül a saját privilégiumait is

védve, de – kialakított egy olyan önkormányzati rendszert,
melynek a közigazgatásban játszott szerepe a modern kor
előtt nélkülözhetetlennek bizonyult. A nemesi vármegye
egyúttal a magyar alkotmány és ezzel a nemzeti önállóság
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Tisztújítás című darabjából (1842–43). 
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Az ALKotmáNyosság VédőbástyáJA

HorVátH AttILA

A nemesi vármegye
legfőbb védelmezője is volt. Hosszú évszázado-
kon keresztül nem a bécsi kormányzat, hanem a
nemesi vármegye gondoskodott a személy- és va-
gyonbiztonságról, az általa felállított nemesi bí-

róságok – ragaszkodva a magyar törvényekhez és
a szokásjoghoz – működtették az igazságszolgál-
tatást, s rendkívül széles jogkörrel rendelkezve in-
tézték a vármegye lakosságának jogvitáit.



A törtéNEtI ALKotmáNy

A történeti alkotmány különböző ko-
rokból származó sarkalatos törvények,
szokásjogi szabályok és a jogtudomány
(jogirodalom) által lefektetett elvek ösz-
szessége. Az „íratlan” alkotmány elneve-
zés félrevezető, hiszen a történeti alkot-

mánynak is a legtöbb rendelkezését
írásba foglalják. Ráadásul hatályba lé-
pésük után a kartális alkotmányok is kö-
zelíteni kezdenek a történeti alkotmány
felé, mivel idővel módosítják és egyre
több szokásjogi szabállyal gazdagítják.

A magyar történeti alkotmány egyik
meghatározó részét a Szent Korona-
tan tartalmazza. Eszerint a magyar ál-
lami főhatalom a Szent Koronáé és
csak a korona révén a királyé. Vagyis a
királyt csak a korona által illetik meg
a királyi jogok: a nemesség és a birtok
adományozásának joga, a törvényho-
zás, az igazságszolgáltatás. A magyar

államot tehát a Szent Korona testesíti
meg. A főhatalom a nemzet akaratából
a korona átruházása révén jut a király
birtokába. A főhatalom gyakorlásának
végső oka tehát a nemzet akarata. A
magyar állami hatalom megosztott ha-
talom. A király a nemzet megkérdezé-
sével (országgyűlés) gyakorolja a tör-
vényhozó hatalmat. Minden nemes
tagja a Szent Koronának. A királlyal
együtt a nemesség alkotja a Szent Ko-
rona testét (totum corpus Sacra Regni
Coronae), amelynek a király a feje
(caput Regni) és a nemesek a tagok
(Membra Regni). A király tehet valakit
nemessé, de a nemesség tesz királlyá. 

A király a Szent Korona feje (caput
sacrae regni coronae), az országgyűlés
az ország egész testét (totum corpus
regni Hungariae) képviseli, amelyen a
Szent Korona tagjai részben személye-
sen (felsőtábla), részben pedig követeik
(alsótábla) révén vesznek részt. A király
is csak az országgyűléssel együtt gya-
korolhatja a Szent Korona hatalmát.

Hunyadi Mátyás megerősíti azt az
elvet is, hogy a király a hatalmát az or-
szággyűléssel és a megyékkel együtt
kell hogy gyakorolja. A rendi államban
a király kénytelen a hatalmát megosz-
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tani a rendekkel. A királyt a rendi or-
szággyűlésen választják meg, s megvá-
lasztása fejében esküt tesz a rendi al-
kotmányra, és hitlevelet bocsát ki,
amelyben ígéretet tesz az őt megvá-
lasztó rendeknek, hogy a nemzet jogait
tiszteletben tartva gyakorolja hatalmát.

Az országgyűlés megszerezte az
adómegajánlás jogát, és emiatt a kirá-
lyok kénytelenek voltak rendszeresen –
általában hároméven te – összehívni a
diétát. Kialakult a törvényalkotás mind-
máig meghatározó alapelve: az ország-
gyűlés által megszavazott törvényjavas-
latot a király szentesíti, aláírja, lepecsé-
teli, kihirdeti és megküldi a törvényha-
tóságoknak. Ezzel a törvény lett a
legmagasabb szintű jogforrás, és elfo-
gadottá vált az az alapelv, hogy az al-
kotmányos jogokat csak törvénnyel
szabad szabályozni. (Ezért is volt ér-
vénytelen II. József összes rendelete,
még az is, amit halálos ágyán nem vont
vissza.) 

A Szent Korona a politikai nemzet
közéletben részt vevő egységének
szimbóluma. Ez tulajdonképpen meg-
egyezik a modern alkotmány azon té-
telével, amely az egész nemzetnek adja
a szuverenitást. Werbőczy István Tri-
partitumában leírta, hogy a király és a
nemzet együtt gyakorolja a hatalmat.
A törvényhozó hatalmat egységben, a
közigazgatásit pedig megosztottan. A
központi hatalmat a király – az ország

főurai és főpapjai révén –, a helyi hatal-
mat pedig a nemesség gyakorolhatja, s
a helyi hatalom egyenlő rangú a köz-
ponti közigazgatási hatalommal. A
helyi önkormányzat még az alkotmá-
nyos kontroll jogával is rendelkezett.
Így a rendi alkotmány védőbástyájává
az Eckhart Ferenc által „specifikus ma-
gyar intézménynek” nevezett nemesi
vármegye vált. 

KözéPszINtű KözIgAz-
gAtás: VármEgyE

Néhány várost – vagy törpeállamot –
leszámítva egyetlenegy állam sem tud
területi közigazgatás nélkül megfele-
lően működni. A közigazgatásnak két
formája alakult ki a történelem során:
az egyik az általános hatáskörű területi
igazgatás, a másik a szakigazgatás.
A szak igazgatási szervek egy-egy cél ér-
dekében tevékenykednek országos vagy
területi szinten (egészségügy, oktatás,
rendészet, adó, pénzügy stb.). A területi
igazgatás központi, közép- és helyi szin-
tekre tagozódik. A középkor folyamán
mindegyik európai országban kialakult
a középszintű közigazgatás. Ezek közül
a legismertebbek: 1. A Frank Birodalom
megyéi. A Nagy Károly által szervezett
Frank Birodalom felszámolta a régi tör-
zsi-nemzetségi szervezetet, és tovább-
fejlesztette a comitatusrendszert, ame-

lyek élére az udvari iskolában tanult
come seket vagy grafiókat nevezett ki.
A határterületen őrgrófságokat állítot-
tak fel. 2. Az angol county (grófság,
megye) viszont hosszabb és inkább
szer ves fejlődés eredményeként ala-
kult ki. 

A magyar vármegye területe nagyjá-
ból megfelelt annak a típusnak, amely
a nagyobb nyugati államokban hasonló
területi egységként kialakult. Ilyen volt
az angol grófság (1600 km2), a szász ke-
rület (3750 km2), a badeni kerület
(3770 km2), az olasz megye (4180 km2).
A magyar vármegye Trianon előtti át-
lagos nagysága 4320 km2. A területi
igazgatás elkülönülő szintjeit egyrészt
az igazgatási racionalitás (emiatt még
autoriter államokban is működtettek
ilyeneket), másrészt az alkotmányos
garanciák érdekében szervezték: nem
lehet minden ügyet a központból in-
tézni. Szerencsésebb, ha a döntés min-
dig ott születik, ahol az információk is
rendelkezésre állnak. A társadalom tag-
jai nemcsak hogy részt vehetnek a köz-
ügyek intézésében, hanem ezt a köz-
funkciót a központi kormányzattal
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szemben bizonyos önállósággal, végér-
vényesen végzik.

A mAgyAr NEmEsI
VármEgyE KIALAKuLásA

A 13. századi gazdasági-társadalmi át-
alakulással kezdődött a nemesi várme-
gye kialakítása, amely aztán több évszá-
zados fejlődés eredményeként érte el
végső formáját. A nagyarányú birtok-
adományozások révén a várispánság el-
vesztette létalapját, a különböző jogál-
lású szabadok pedig igyekeztek kike-
rülni az ispán joghatósága alól. (A be-
következett változások révén kiala  kult
zűrzavaros helyzet következményeit a
tatárjárás elleni védekezés kudarca
tette mindenki számára nyilvánva-

lóvá.) Ezért a szerviensek mozgalma és
a királyi hatalom érdekei egyaránt sze-
repet játszottak abban, hogy a kiala-
kuló nemesi rend önálló önkormányza-
tot hozzon létre, ami egyébként a ko-
rabeli európai rendi jog jellegzetessé-
gének számított. Az 1232-es kehidai
oklevél már világosan jelezte, hogy a
kialakuló köznemesség elsősorban ön-
védelmi és igazságszolgáltatási szere-
pet kívánt a vármegye és önmaga szá-
mára. 

A Zala folyó mellett lakó királyi szer-
viensek ítéletlevele ennek megfelelően
az alábbiakat tartalmazta: „Közönség-
teknek értésére akarjuk juttatni, hogy
mivel a mi vidékünkön a rosszindulatú
emberek gonoszságuktól vezérelve sok
rosszat, jogtalanságot, kárt és sérelmes
dolgokat cselekedének, s többen a jelen-

tékenyebbek közül méltánytalanul el-
nyomatának, akik a bírák messzesége
és sok más akadály miatt a maguk igaz-
ságát semmiképp sem kereshették:
urunk királyunktól mély alázattal azt
kértük, hogy adna nekünk szabadsá-
got, hogy bíráskodhassunk s az elnyo-
mottaknak és végtelen sérelmet szenve-
dőknek igazságot szolgáltathassunk
mindazok ellen, akiknek részéről mél-
tánytalanságot szenvednek.”

A tatárjárás után már egyre több
megye választhatott magának bírákat,
és ezzel kezdetét vette a később tipi-
kussá váló szolgabírói tisztség kialaku-
lása. A megyei nemesi önkormányzat
tehát az igazságszolgáltatásban alakult
ki először, majd fokozatosan teret ka-
pott a törvényhozásban és a közigaz-
gatásban is.
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HogyAN VéLEKEdtEK A rEFormKorbAN A NEmEsI VármEgyérőL?

Az ún. municipialisták – akik számára Kossuth Lajos volt a meg-
határozó személy – azt vallották, hogy a nemesi vármegyét ugyan
modernizálni kell, de alkotmányvédelmi funkcióját minden körül-
mény ellenére meg kell őrizni. Egyfajta „negyedik hatalmi ágként”
képzelték el az önkormányzatokat, amelyek ellenőrizhették a kor-
mányzatot és korlátozhatták az esetleges hatalmi visszaéléseket. 

Az Eötvös József vezette centralisták szerint a felelős kormány-
nyal nem egyeztethető össze a nemesi vármegye jó néhány ha-
tásköre. meg kell szüntetni a vármegyék azon jogosultságát, hogy
az országgyűlésbe ők küldhessék a követeket és azokat követuta-

sítással láthassák el. Azt sem tartották megfelelőnek, hogy egy
alkotmányosan működő kormány utasításait a vármegyék meg-
tagadhatják, ha azt alkotmányellenesnek minősítik. szerintük al-
kotmányos garancia a közigazgatás és a bíráskodás elválasztása,
ezért a vármegyétől is függetleníteni kell a bíráskodást. 

mindkét irányzattal szemben álltak az elvi ókonzervatívok,
akiknek legtehetségesebb képviselője, dessewffy Aurél arra intette
nemestársait, hogy a vármegyék demokratikus átalakítása a  ne-
messég vezető szerepének elvesztésével járna együtt, és jó néhány
helyen a nemzetiségek vennék át az irányítást.

A régI JÓ tábLAbÍráK

A reformkorban már sokan, különösen a centralisták erő-
teljesen kritizálták a nemesi vármegyét, de a szabadság-
harc leverése után, amikor a bécsi kormányzat erőszakkal
felszámolta a vármegyei autonómiát, és „bach-huszáro-

kat” küldött a magyar közigazgatásba, nosztalgiával te-
kintettek vissza a nemesi vármegyékre. Ezt a közvéleke-
dést jól mutatja be Jókai mór A régi jó táblabírák című
regényének egy részlete.

Ó, az valóban sajátos világ volt. még
akkor a gondviselésnek nem volt olyan
közvetlen érintkezése az emberi ügyekkel,
sok volt rábízva a magánosokra, egy jó
szív, egy bölcs fő, egy erős kéz sokat ért
akkor a világban. Ha közvész, ha isten csa-
pásai látogatták az országot, folyók kiárad-
tak, mostoha évjárás volt, jégeső, tűzvész,
ragály rémíté a népet, kiknek szívét szólítá
fel a könyörület áldozatokra? Kikhez for-
dult a közfélelem vigasztalásért? A régi jó
táblabírákhoz. Ha ércakarattal, törhetetlen
lélekkel kellett küzdeni e rokontalan nép
nemzeti lételéért, ki pazarlá erejét a tettek

legfáradságosabb mezején? A régi jó táb-
labírák. bölcsességgel – kevés pénzzel –,
sok becsülettel ki igazgatta a közügyeket,
ki ügyelt az igazság szentségére, ki torolta
meg a magánsérelmeket? A régi jó tábla-
bírók. Ki őrizte meg a nép szűz erkölcseit,
mívelődési hajlamát, szent honszeretetét?
Ki járt legelöl vallás, tudományok, erények
utain? A jó öreg táblabírák. 

és végre kik voltak azok, kiknek kö-
szönheti a magyar, hogy nyolcszáz évi vi-
szontagsága alatt el nem olvadt, mint a
völgybe gördült hófuvatag, hanem midőn
főurai elhagyták, köznépe elfogyott, vagy

mit sem számlált, a nemzet mégis megélt,
felvirult, megerősödött? mind, mind ezek
a kitréfált, kievezett, elpusztult, örök nyu-
galomra tett ódon táblabírák. A táblabíró
volt az ország közigazgatása, közgazdá-
szata, mérnöke, vízszabályozója, törvény-
hozója, bírája, ügyvéde, orvosa, költője,
tudósa, könyvmegvevője. most mind-
ezekre külön ember születik, a jó régi táb-
labírák az emlékezetből is elmúltak már.
Adaiummá, gúnyos példaszóvá vált a táb-
labíró elnevezés. Így nevezi a közvéle-
mény azokat, kiket ki akar gúnyolni, s tré-
fás adomákban örökíti fogalmukat.



A NEmEsI VármEgyE
FELAdAtA és HAtásKörE

A nemesi vármegye alig vett át valamit
a királyi vármegyéből. Csak területe és
a királyi hatalmat képviselő ispán ve-
zető szerepe maradt változatlan. A vár -
ispáni tisztikar helyett saját önkor-
mányzati közigazgatást építettek ki az
alispánnal, négy szolgabíróval és a többi
tisztviselővel. A Nagy Lajos uralkodása
idején stabilizálódó nemesi vármegye
jogköre kibővült, hatalma megsokszo-
rozódott. Addig a királyi vármegye bíró-
sága csak kisebb ügyekben bíráskodha-
tott, mert az igazán jelentősek, mint
például a birtokfoglalások, hatalmasko-
dások, gyújtogatások és egyéb gonosz-
tettek esetében az ítélkezés a király, de
a gyakorlatban leginkább a nádor fel-
adata volt. Mátyás király már a főurakat
is a megye igazságszolgáltatása alá
akarta vonni. A vármegye hatósága így
jogot nyert arra, hogy a gonosztevőket
a nagybirtok területén is üldözhessék,
elfoghassák, és ha a főúr ellenállt, akár
egész vagyonát zár alá helyezhették és
elkobozhatták. A megyei hatóság tekin-
télyét kívánta növelni az a rendelkezés
is, amely a hűtlenségért járó büntetés-
sel fenyegette a megyei tisztikarral
szembeni engedetleneket, a megyei íté-
lettel szembenállókat. 

A török hódoltság korában (az 1526.
évi mohácsi csata és az 1718-ban meg-
kötött pozsaveráci béke közötti idő-
szakban) a magyar állam elvesztette
nemzeti királyság jellegét, fővárosát, és
két világhatalom versenyzett egymás-
sal azért, hogy Magyarország teljes egé-
szében az egyiké vagy a másiké legyen.
Az egymással szövetséges nemesi vár-
megyék azonban a régi egységes ma-
gyar államnak szinte minden funkció-
ját továbbvitték. A honvédelemmel
kapcsolatos feladatok egész sorát vé-
gezték el: várépítés, közmunka, fuvaro-
zás, végvárak ellátása stb. Háborúba
bocsátkoztak, közvetítők útján béke-
tárgyalásokon vettek részt. Az igazság-
szolgáltatás központi szervei a közle-
kedés bizonytalanságai miatt nehezen
voltak elérhetőek, ezért a megyei bíró-
ság hatásköre is megnövekedett, így
megyei szinten születhettek jogerős
ítéletek. A közbiztonságot is helyi szin-
ten kellett megszervezni. 

A nemesi vármegye közgyűlése –
amelyben minden nemes részt vehe-
tett, felszólalhatott s aktív vagy passzív
szavazati joggal bírt – igen széles jog-
körrel rendelkezett. 
1. Politikai jogok: országos, sőt nem-
zetközi kérdések tárgyalása, kérelmé-
nek, tiltakozásának a királyhoz, köz-
ponti kormányzathoz országgyűlésen

való felterjesztése (vis inertiae), az or-
szággyűlési követek megválasztása,
utasítással való ellátása és visszahívása,
ha az utasítást nem tartották be. 
2. Belső közigazgatás szervezésének
joga: az országos adók behajtása, sze-
mélyekre történő lebontása, helyi adók
kivetése, katonaállítás, újoncozás, a ka-
tonaság ellátása, elszállásolása. Belső
közigazgatási egységek (járások, kerü-
letek, székhely stb.) kialakítása. 
3. Rendészeti hatáskörök: rendvéde-
lem, útépítés, karbantartás, tűzvéde-
lem, jobbágyigazgatás. Nemesek gyám-
sága, árvák védelmezése. 
4. Tisztviselők választása: fokozatosan
elérték, hogy az alispánt válasszák, a
többi tisztviselőt pedig kezdettől fogva
választották. 
5. Statútumalkotás: a vármegyék köte-
lező érvényű helyi normákat alkothat-
tak, a törvények által nem szabályozott
helyi ügyekben ezek a statútumok –
ahogy Eötvös József írta – királyi jóvá-
hagyás nélkül is hatályba léphettek.
6. Bíráskodási jog: a vármegye közgyű-
lése választotta a bírákat és határozta
meg a bíróság szerepét, ügyrendjét.
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A megye területén előforduló polgári
és büntetőügyeket bírálták el első, il-
letve másodfokon (pl. az úriszéktől fel-
lebbezett ügyeket). Az 1723. évi LXXIII.
tc. 2.§-a alapján halálos ítéletet is ki-
szabhattak.

JogászNEmzEt

A jómódú középnemesség soraiból 
választott vármegyei tisztikar mind
anyagi, mind pedig egzisztenciális
módon függetlenítette magát az abszo-
lutizmusra törekvő Habsburg uralko-
dóktól. A vármegyei köznemesség a
Szent Korona-tanra hivatkozva őrizte

a Mátyás-kori magyar birodalom emlé-
két és eszméjét. Míg más országokban
a jogászok külön kasztot képeztek,
addig Magyarországon a nemesség vált
jogásszá. (A nem nemesek számára a
jogi diploma teremtette meg az esélyt
a nemesi cím megszerzésére.) A kor
gondolkodására jellemző, hogy Kito-
nich János Mucius római jogtudóst
idézte: „Turpest patritio et nobili vivo
jus, in quo verstatur ignorale.” („Szé-
gyen az előkelő és nemes emberre, ha
jogát nem ismeri.”) A Pázmány Péter
által alapított egyetem jogi kara vagy
a pozsonyi, győri, egri, debreceni, eper-
jesi és sárospataki jogakadémia készí-
tette fel őket a vármegyei hivatalok be-
töltésére és mindenfajta közéleti sze-
replésre: a vármegyei közgyűlésekben
a helyi politikai ügyek intézésére, a
rendi országgyűlésen az országos poli-
tikában való részvételre. 

A magyar nemesség legnagyobb
része nem praktizált, csak kevesen let-
tek közülük bírók vagy ügyvédek, jogi
ismereteiket birtokuk igazgatásában, a
vármegyei és az országos politikában
hasznosították. Míg sok más ország-
ban a törvénykönyveknek és a jogrend-
szernek a legtöbb állampolgár még a

nevét sem ismerte, addig a magyar
nemes asztalán a Biblia mellett a Cor-
pus Juris Hungarici és Werbőczy István
Hármaskönyve egyaránt megtalálható
volt. Nagy létszámuk révén befolyá-
solni tudták a magyar társadalom ér-
tékrendjének alakulását, így a nemes-
ség mindig jogrendszerben gondolko-
dott, az évszázados rendi küzdelem
mindig jogi síkon folyt. Érdekes, hogy
a Habsburg-ház a legtöbb esetben elfo-
gadta ezt a harcmodort. Amikor a
bécsi kormány mégis a túlsúlyban lévő
fegyveres erejét vetette be, Deák Fe-
renc így összegezte a magyar politikai
irányvonalat: „Mellettünk jog és tör-
vény állnak és a szerződések szentsége,
ellenünk az anyagi erő.” Ezért nevezte
a magyar nemzetet Kossuth Lajos jo-
gásznemzetnek.

A magyar nemesnek Mohács után
nemcsak a csatatéren, de a zöld asztal
mellett is helyt kellett állnia. A török
hódoltság megszűntével, a békés újjá-
építés korszakában még tovább erősö-
dött a nemesi vármegye közigazgatása
és a köznemesség öntudata. Véglege-
sen kialakult a vármegye szervezete,
tisztségviselőinek feladata és hatás-
köre. Az 1723. évi LXXV. tc. kötelezővé

ostromállapot. Karel Klíč (1841–1926) 
karikatúrája a Borsszem Jankó 1869. június
27-i számából. A vármegyék mint az 
alkotmány utolsó bástyái. A karikatúra 
a korszerű középszintű közigazgatás 
megteremtését elősegítő 1870-es törvény
kapcsán a vármegyének a magyar 
alkotmányt védő szerepét 
(részben jogtalanul) kritizálja. 
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tette a megyeházák felépítését, ez sta-
bilizálta a megyeszékhelyeket és az ad-
minisztráció szervezetét. Kiterjedt az
írásbeliség is. Ekkor váltak jelentőssé
a járások, sőt a könnyebb közigazgatás
érdekében még azokat is kerületekre,
(szakaszokra, circulusokra) osztották.
A járást a főszolgabíró irányította, míg
a kerületeket az alszolgabírák. 

A 18. század második felére már el-
halványult a protestáns–katolikus el-
lentét, és a magyar nemesség feleke-
zetre való tekintet nélkül küzdött a jo-
gaiért. Egyre tudatosabban és taktiku-
sabban alkalmazták a vis inertiae
intézményét, amelyet az Aranybullából
eredeztettek és szokásjogi úton kiter-
jesztettek. Emellett arra hivatkoztak,
hogy az 1687. évi IV. tc. csak az aktív,
fegyveres ellenállás jogát törölte el, a
megyék továbbra is gyakorolhatják a
törvénytelen rendeletekkel szembeni
félretételi jogukat. Ez a gyakorlatban
azt jelentette, hogy a megyék az alkot-
mányellenes rendeletet, anélkül, hogy
annak végrehajtását kifejezetten meg-
tagadták volna, egyszerűen nem foga-
natosították, hanem „ad acta” tették,
vagy különböző ürügyekre hivatkozva
húzták-halasztották az utasítások tel-
jesítését. 

Az is előfordult, hogy a vármegye ve-
zetése feliratban emlékeztette a köz-
ponti kormányszervezetet a rendelet
alkotmányellenes voltára. Ilyen passzív
ellenállásra első alkalommal még kez-
detleges formában I. Lipót abszolutisz-
tikus törekvései idején került sor, de II.

József uralkodása alatt és végül az
1822–23. évi nemesi ellenállás során
már teljes tudatossággal gyakorolták.
Bars vármegyében például, amikor a ki-
rályi biztos megérkezett, lemondott az
egész tisztikar, és nem volt, aki enge-
delmeskedjék. Kiürült a megyeháza.
Ilyesmire egyébként leginkább a tör-
vénytelenül kivetett adók esetében ke-
rült sor. A bécsi kormányzatnak ilyen-
kor egyszerre 52 testülettel kellett
volna felvennie a harcot. 

Ez az „52 piciny királyság” (Széche-
nyi István találó szavai) levelezésben
állt egymással, programjaikat egymá-
séihoz igazították, s e folyamatban a
„vezérvármegye”, Pest szerepe megha-
tározónak bizonyult. Ezért is reagált
olyan agresszívan a kamarilla, amikor
Kossuth Lajos a megyék politikai fellé-
péseinek egységesítése érdekében szer-
keszteni kezdte az ún. Törvényhatósági
Tudósításokat. 

A nemesi vármegyének erről az al-
kotmányt védő szerepéről emlékezett
meg Deák Ferenc 1835. június 16-i
híres országgyűlési beszédében. Úgy
vélte, a magyar vármegye olyan kincs,
amellyel Európa legszabadabb nemze-
tei sem dicsekedhetnek. Ezen munici-
piumok „állnak őrt dönthetetlen morá-
lis erővel alkotmányunkért, innen forrá-
soznak […] a nemzet jogai”. Hazánk-
ban megyei követek között alakult ki
az „egyesülési és sajtószabadság”. Még
Mocsári Lajos – aki egyébként kritiku-
san viszonyult a megyéhez – is így írt
a nemesi vármegye hivatásáról: a me-

gyei önkormányzat legfontosabb sze-
repe, „hogy a haza eszméjét ébren
tartja a lelkekben […], a megyei intéz-
mény volt azon eszköz, melyekkel a
nemzet magát fönntartotta. […] Gyám,
s ügyvéde volt a parasztnak a földesura
ellen. Védője volt a szegény nemesnek
is a nagy urak ellen.” 

A nemesség utánpótlása az értelmi-
ségből történt, „mert a nemességhez
tartozott majdnem az egész értelmiség,
mihelyt kiemelkedett valaki a tömegből,
mindjárt megnemesítették”. A várme-
gyei feladatok ellátásához „nem kellett
sok egyén, mert az összes közigazgatási-
és igazságszolgáltatási teendőt igen kis
számú személyzet végezte, de a tisztikar
többnyire magában foglalta az összes
megyei értelmiségnek a quintesentiá-
ját”. A korabeli nemesi karrier is (lásd:
Deák Ferenc, Kossuth Lajos stb.) a ne-
mesi vármegyékben kezdődött. Itt sze-
repeltek először a vármegyei közgyűlé-
sen, töltöttek be hivatalt, lettek tábla-
bírák, szolgabírák, alispánok stb. Majd
a legkiválóbbakat megválasztották or-
szággyűlési követnek, így bekapcsolód-
hattak az országos politikába. A várme-
gyei közéletben megszerzett gyakorlat
jó muníciónak bizonyult a diétán is,
ezért is nevezte az 1848. évi XVI. tc. a
nemesi vármegyét az „alkotmányosság
védőbástyájának”.
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borsodi tisztújítási jelenet. színezett 
litográfia, ismeretlen mester, 1845
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