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Bár a községi igazgatás átfogó és végleges rendezésére Magyarországon az 1848-

1849-es forradalom és szabadságharc leverését követő neoabszolutista kormányzat idején nem 

került sor, az ekkor végrehajtott közigazgatási átszervezések a községi igazgatás szerkezetét 

sem hagyták érintetlenül. A magyarországi községek jogállására nézve részben a birodalmi 

törvények, részben a magyar koronatartomány státuszát és annak belső igazgatását 

meghatározó rendelkezések, ezen belül főként a megyehatóságok számára kibocsájtott 

utasítások voltak irányadók. Az új kormányzati rendszer – a korábbi joggyakorlatot részint 

átvéve – a közigazgatási szervezet legalsó szintjét képező települések mindegyikét politikai 

igazgatási egységként kezelte, s egyöntetűen a „község” fogalmát alkalmazta rájuk. Így a 

fejlettebb igazgatási szervezettel rendelkező, egykori szabad királyi városokat és a 

mezővárosokat, valamint az egyszerű falvakat is egyaránt „község”-nek tekintették. A 

„községi” jelző különböző összefüggésekben (községi vagyon, községi igazgatás, községi 

törvény stb.), ebben az értelemben jelent meg a hivatalos szóhasználatban.  

 

A disszertáció elkészítésekor a fentiek nyomán két fő célkitűzést kívántunk megvalósítani: 

 

1. A korszakban megvalósított közigazgatási átszervezések figyelembevételével az 

országos, kerületi, illetve megyei szinten végrehajtott intézkedéseknek a zalai városok 

közigazgatásában való nyomon követését, illetve a jelzett városok közigazgatási 

szervezetében bekövetkezett változások regisztrálását. 

2. A zalai városok tisztségviselői összetételének vizsgálatát és a személyi változások 

rögzítését annak érdekében, hogy a tisztikarok működését mind egészében, mind  

folyamatában véve jól át lehessen tekinteni. 

 

Kutatásaink során a következő megállapításokra jutottunk:  

 

Zala megyében a császári, királyi hatóságok az új közigazgatási rendszer 

bevezetésekor a korábban rendezett ítélőtanácsot birtokló öt zalai települést, Zalaegerszeget, 

Nagykanizsát, Keszthelyt, Tapolcát és Sümeget tekintették városi jogállásúnak. Ez a besorolás 

a neoabszolutizmus korának végéig nem változott. 
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A katonai kormányzat időszaka, 1849-1850.  

 

− A katonai és polgári kormányzat egyesítése miatt a politikai hatóságok végleges 

szervezése nem történhetett meg. A kormányzati rendszer még csak az apparátus 

kiépítésének kezdetén tartott, a városoknak az új közigazgatási szervezetben elfoglalt 

helyével kapcsolatban sok bizonytalanság merült fel, s számos, ideiglenesként kiadott 

rendelkezés született. Mindez a városi tisztségviselők státuszát, hatáskörét illetően is 

megmutatkozott.  

− A tisztségviselők kinevezésekor alapkövetelmény volt a politikai megbízhatóság 

mellett az erkölcsi feddhetetlenség, a szaktudás, a német nyelvismeret, a 

kötelességtudat, a pontos és lelkiismeretes munkavégzés. A fentiek közül a politikai 

megbízhatóság és a szaktudás mellett  különösen az erkölcsi feddhetetlenségre 

helyeztek igen nagy hangsúlyt. Már ekkor kitapintható volt a kormányzat azon 

felismerése, hogy a helyi közéletben tekintéllyel és befolyással rendelkező, ugyanakkor 

lojális személyek közvetítésével kell megkísérelni az új kormányzati berendezkedés 

elfogadtatását. A bizalomépítésnek mint a rendszer lélektani stabilizáló erejének 

rendkívül fontos szerepet szántak. 

− Zala megye a soproni katonai kerületen belül először a pécsi, majd 1849 novemberétől 

a székesfehérvári polgári kerülethez tartozott. A városok elöljáróságának kinevezése a 

kerületi főispán hatáskörébe tartozott, a gyakorlati lebonyolítást a megye élén álló 

kormánybiztos, más néven megyefőnök végezte. 

− 1849 végén-1850 elején megtörtént az öt város tisztikarának kinevezése. Az 1848-as  

képviselő-testületek működését beszüntették, az addigi városi közgyűlések tartását 

felfüggesztették. A választott képviselő-testületek helyett mindenütt egy „tiszteletbeli 

tanácsosok”-nak hívott, kinevezett grémium „képviselte” a lakosságot. 

− Az 1850 áprilisától júniusáig terjedő időszakban a kerületi főispán beavatkozásának 

következtében lényegesen csökkentették a tisztikarok létszámát, az állomány 

mindenhol június körül stabilizálódott. 

− Bár „a felkelésben kompromittáltak”-at igyekeztek távol tartani minden fontosabb 

közigazgatási állástól, azt azonban egyáltalán nem lehet mondani, hogy Zalában a 

városi tisztségek új elosztása kizárólag politikai szempontok figyelembevételével 

valósult volna meg. A megyefőnök, Bogyay Lajos igyekezett helyileg ismert, 

tekintéllyel rendelkező és bizalommal bíró személyeket kiválasztani, lehetőleg 
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olyanokat, akik képzettségük vagy értelmi képességeik révén is alkalmasaknak tűntek, 

volt valamilyen közigazgatási gyakorlatuk és a folyó ügyeket tovább tudták vinni. A 

stabilizálásnak, az új kormányzati rendszer iránti bizalmatlanság eloszlatásának mindez 

nélkülözhetetlen elemét képezte. 

− A városokat irányító testületek (a tanács és a „tiszteletbeli tanácsosok”) számára az 

illető városok ügyeinek önálló intézését nézve meglehetősen szűkre szabott mozgástér 

állt rendelkezésre, azonban még ezt a kicsi mozgásteret sem igen igyekeztek 

kihasználni. Önálló akarat- vagy véleménynyilvánításnak nem sok jelét adták, egyelőre 

inkább a kivárás álláspontjára helyezkedtek. 

 

A provizórium kora, 1851-1853. 

 

1850 tavaszán megkezdődtek a katonai és polgári kormányzat szétválasztásának, a politikai 

közigazgatás végleges kialakításának előmunkálatai. A katonai kerületek 1851. január 1-jétől 

megszűntek és öt új közigazgatási kerület jött létre. Zala megye 1851 elejétől a soproni 

közigazgatási kerülethez tartozott. 

 

− Az ezen időszakban kibocsájtott különböző rendelkezések, illetve a birodalmi 

alkotmány 1851. december 31-i eltörlésével kiadott ún. „alapelvek” általában véve 

megszilárdították a megyék fennhatóságát a községek felett.  

− A felügyelet és ellenőrzés következetes érvényesítésére való törekvés szükségessé tette 

a közigazgatás legalsó szintjének átszervezését. A rendszer működésének hatékonyabbá 

tétele érdekében a járásokon belül a jegyzőségek új szervezetét építették ki, a szabad 

királyi és rendezett tanácsú városok jogállását pedig 1851. augusztus 18-án egy külön 

rendelkezéssel szabályozták. 

− Felmerült a városokat irányító testületek választások útján való megalakításának 

lehetősége. Ez lényegében az 1849. március 17-i Stadion-féle liberális községi törvény 

magyarországi átültetésére tett kísérletnek volt tekinthető. A választás vagy kinevezés 

eldöntését a kerületi hatóságok mindenütt a megyefőnökök belátására bízták. A 

választás körüli előkészületeket azonban a készülő alkotmány-revízióra hivatkozva egy 

belügyminiszteri rendelet 1851 végén leállította. 

− 1851 őszén a választási előkészületek az öt zalai városban is megkezdődtek, összeírták 

a választókat, testületekbe sorolták őket stb. Választójogot a meghatározott mennyiségű 
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adóösszeget fizetők kaptak. Bogyay Lajos megyefőnök viszont a városok 

mindegyikében az igazgatási szervek kinevezés útján történő megalakítását ajánlotta a 

kerületi főispánnak. 

− A választási előkészületekkel párhuzamosan 1851 őszétől Zalában a kerületi 

jegyzőségek szervezése is megindult. Keszthely, Sümeg, Tapolca, Nagykanizsa és 

Zalaegerszeg városok 1851-ig valamennyien önmagukban alkottak egy-egy 

jegyzőséget. A kerületi jegyzőségek végleges felállítására csak 1854-ben került sor. Az 

említett városok ekkor vagy a járásokon belüli jegyzőségek egyikének székhelyévé 

váltak, vagy továbbra is önmagukban képeztek egy jegyzőséget. Keszthely és Tapolca 

az előbbi kategóriába tartozott, Sümeg , Zalaegerszeg és Nagykanizsa az utóbbiba. 

− Az ún. „tiszteletbeli tanácsosok”-ból álló, felülről kinevezett addigi „képviselet”-et 

1851-től kezdődően Zalában osztrák mintára (Gemeindeausschuss) választmánynak 

kezdték titulálni. 

− A zalai városok többségében az 1850-es évek közepéig sem sikerült teljesen stabil 

viszonyokat teremteni a közigazgatásban. Ennek fő oka következtetéseink alapján az 

volt, hogy a városok igazgatását felügyelő összes hatóság – járási, megyei és kerületi 

szinten egyaránt – az elkészülő községi törvény reményében kezdettől fogva 

hangsúlyozta a tisztségviselők kinevezésének ideiglenes jellegét. Ezért a hivatalviselés 

senki számára nem jelentett biztos egzisztenciát. Hivatali munkája mellett igen sok 

tisztségviselő űzött valamilyen polgári foglalkozást, sőt, nem egy esetben hivatalát 

annak kedvéért fel is adta. 

− A fentiekből adódóan a tisztviselői állomány egészében igen nagy volt a fluktuáció. 

−      A városigazgatás mikéntjét illetően Zala megyében az 1850-es évek közepéig mind a 

megye, mind maguk a városok – az annak nyomán megkezdődött szervező munkálatok 

leállítása ellenére – a Geringer Károly helytartó által 1851. augusztus 18-án a városok 

számára kiadott utasítást tekintették mérvadónak.  

−      A városokat érintő fontosabb személyi és egyéb kérdésekben a megye a szolgabírói 

hivatalok útján többnyire kikérte az illető város választmányának és tanácsának 

véleményét. A városok véleményéhez és javaslataihoz a szolgabírák által fűzött 

magyarázatok és megjegyzések lényegesen befolyásolták a felsőbb elhatározást. A 

végső döntések a kerületi hatóságoknál születtek. 

−      A városokat vezető két testületnek, a tanácsnak és a községi választmánynak alig volt 

lehetősége bármifajta önálló kezdeményezésre. Ha ezt megtette, akkor csak a 
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szolgabírón keresztül fordulhatott a megyéhez, még följebb pedig a megye továbbította 

kérését. A városok szinte mindent „készen” kaptak.  

−       A városok személyi állományának kiválasztásánál a megyehatóságé lett a fő szerep. A 

megye által az egyes tisztségviselői állásokra ajánlott személyeket ugyanis a kerületi 

hatóságok többnyire elfogadták. A mindenkori szolgabíró személye azonban igen sokat 

számított, hiszen a kerületi szervekhez felterjesztett személyi javaslatok 

összeállításakor a megye mindig figyelembe vette, hogy mit mondott az adott várost 

felügyelő szolgabíró az illető jelöltekről. 

−       A városok önmaguk bármely ügyben legfeljebb kisebb módosításokat, engedményeket 

tudtak kiharcolni. Ez esetben a községi választmány aktivitása kedvező irányba 

befolyásolhatta a döntéseket, ezért nem mindegy volt, hogy milyen a testület társadalmi 

összetétele. Egyébként az elöljáróság mechanikusan végrehajtotta azt, amit elvártak 

tőle. 

−      A tanács és a képviselő-testületet helyettesítő községi választmány jogosítványai a 

városok igazgatását illetően jórészt a véleményadásra és a javaslattételre korlátozódtak. 

Ezt azonban nem volt kötelező tekintetbe venni. 

−      A tanács és a választmány igyekezett a felettes hatóságok felé az illető várost 

egységesen képviselni. 

−      A legtöbb szabadsága a városoknak a szolgák és szegődményesek felfogadása, a velük 

való szerződések megkötése, módosítása, az ezzel kapcsolatos feltételek megszabása 

tekintetében volt. A felettes szervek ebbe csak ritkán avatkoztak bele. 

 

A definitívum, 1853-1860. 

 

Megtörtént a közigazgatási rendszernek az 1849. március 4-i oktrojált birodalmi alkotmány 

1851. december 31-i eltörlésekor kiadott császári alapelveknek megfelelő átalakítása. Ez lett a 

neoabszolutizmus véglegesnek szánt berendezkedése. A császári alapelvek ígéretet tettek 

községi rendtartások kidolgozására. Az eddig egy központban, Budán székelő magyarországi 

helytartóságot mint politikai főhatóságot öt, ún. osztályra bontották, az egyes osztályokat a 

kerületek központjában állították fel. A helytartósági osztályok 1853. május 1-jén kezdték 

meg működésüket. Zala megye a Soproni Császári Királyi Helytartósági Osztályhoz tartozott. 

A megyehatóságok átszervezését 1853. augusztus 1-jére fejezték be. 1854-től alsó fokon, a 

járások szintjén ismét egyesítették a közigazgatást és igazságszolgáltatást. A bel-, igazság- és 
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pénzügyminiszter 1854. április 6-án kelt rendelete megváltozott járási beosztással Zalában is 

szentesítette a közigazgatás új szervezetét.  

 

− Az 1853-1854-ben országos, kerületi és megyei szinten végrehajtott közigazgatási 

átalakítások során a városok új rangsora alakult ki. A szabad királyi városok 

kiváltságos helyzete megszűnt. Az öt kerületi székhelynek (Buda, Pozsony, Sopron, 

Kassa, Nagyvárad), valamint Pestnek és Debrecennek kiemelt helyet biztosítottak. A 

hét város igazgatását az illetékes helytartósági osztályok felügyelték, a többi szabad 

királyi és egyéb várost a községekkel együtt a megyehatóságok ellenőrizték. 

− A belügyminisztérium 1855. április 4-én kiadott közleménye tudatta, hogy a régóta várt 

községi törvény megjelenéséig is meg lehet kezdeni az elöljáróságok ideiglenes 

rendezését.  

− A fenti rendelet nyomán a soproni helytartósági osztály úgy döntött, hogy a 

fennhatósága alatt lévő „nevesebb községek” rendezését meg kell valósítani. Ezt úgy 

hajtották végre, hogy a helytartósági osztály felügyelete alatt álló közigazgatási 

területen fekvő városok közül az egykori szabad királyi városok (Sopron, Kismarton, 

Ruszt, Kőszeg, Pécs és Győr) és Szombathely belső, ún. politikai igazgatásukat illetően 

nagyobb önállóságot kaptak. A többi város ilyen jogosítványt nem kapott, a 

megyeszékhelyek és az általában addig is városnak tekintett települések igazgatási 

szervei viszont jelentősen átalakultak. 

− A városok rendezése kapcsán Ambrózy Lajos, a soproni helytartósági osztály vezetője 

a következő fontosabb irányelveket fogalmazta meg: 

 a fölösleges állásokat meg kell szüntetni, az egyneműeket össze kell vonni  

 az igazgatási rendszer egészének az értelmiség által való vezetésére kell törekedni 

 az egyes hivatalnokoknak kiosztott ügyek intézése azok maximális 

teljesítőképességét vegye igénybe. 

 a fizetéseket úgy kell megállapítani, hogy azok az érintett tisztségviselőknek 

megfelelő létfenntartást biztosítsanak 

 az egyes munkaköröket pontosan el kell határolni és valódi tartalommal megtölteni 

− Mindez egy alapvetően új, a kialakuló polgári jogviszonyoknak megfelelő, modernizált 

városi közigazgatás létrehozását célozta. (A lehető legkevesebb hivatalnokkal a lehető 

leghatékonyabb munkavégzés.) 
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− Az eszmény a csak a hivatalából élő, minden energiáját ottani munkájára koncentráló 

tisztviselői állomány kialakítása volt, amelynek fő feltételeit a szaktudás, a megfelelő 

iskolai végzettség és az erkölcsi feddhetetlenség képezte. Mindezzel együtt járt az 

addigi mellékjövedelmek, illetve természetbeni juttatások megszüntetése. 

− A zalai megyehatóság élén álló Bogyay Lajos 1855 közepén az eddigi öt város 

igazgatását javasolta rendezésre. Felvetette közvetlen megyei felügyelet alá vonásukat, 

ez azonban nem történt meg. 

− A helytartósági osztály 1856 végén küldött rendeletében a zalai városok személyi 

állományát tovább csökkentette, mondván, hogy azoknak jelentősebb igazgatási 

szerepkörük nincs. 

− A városok élére polgármesterek kerültek. A szóba jöhető jelöltekről a kinevezés előtt 

minden téren igyekeztek megbízható értesüléseket szerezni, sokszor egészen bizalmas 

adatokat is. 

− A városi tisztikarok többi állását pályázat útján töltötték be. A pályáztatás rendszerének 

köszönhetően sokkal több jelölt közül lehetett válogatni, mint korábban, amikor 

általában az elöljáróság véleményére alapozva a szolgabírák tettek javaslatot a leendő 

tisztségviselőkre. De hiába volt több jelölt, ha szinte mindegyik az 1848 előtti városi-

megyei igazgatás patriarkális hagyományain nevelkedett, vagy azt látta példaként maga 

előtt, s az átöröklött viselkedési minták eléggé nehezen voltak összeegyeztethetők a 

kormányzat által megfogalmazott követelményrendszerrel. 

− Az addigi „községi választmányok” helyébe a „községtanácsok” léptek, melyeknek 

tagjai továbbra is kinevezéssel nyerték el tisztségüket. Ezeket a testületeket a 

tisztviselői és szolgai helyekre kiírt pályázatok határidejének lejárta előtt létre kellett 

hozni. Megalakításukkor a felsőbb utasítás szerint tekintettel kellett lenni a városokban 

lévő különböző vallásfelekezetekre és társadalmi rétegekre, ezenkívül a leendő tagok 

intelligenciáját, politikai megbízhatóságát és erkölcsi feddhetetlenségét vették 

figyelembe. A községtanácsok véleményét a tisztségviselői helyekre érkező pályázatok 

elbírálásánál figyelembe vették. 

− A zalai városokban 1857 tavaszán történtek meg a polgármesteri és községtanácsosi 

kinevezések. Ez utóbbiak testületében az értelmiség nagyobb szerepvállalására 

törekedtek. 

− 1857 végére a zalai városok új elöljáróságai is megalakultak. A kinevezéseknél főként a 

szakmai szempontok érvényesülnek. A létszámot jelentősen lecsökkentették. 
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− A városok igazgatási szerveit ekkor már teljes egészében csak végrehajtásra, némi 

rendfenntartásra és a folyó pénzügyek ellenőrzésére kívánták felhasználni. 

 

Bár az egyes tisztségviselőkről adott jellemzésekben a politikai megbízhatóságra vonatkozó 

adatok még szerepeltek, alkalmazásukat illetően ez a szempont az évtized végére háttérbe 

szorult. Az 1850-es évek első felében erre sokkal több figyelmet fordítottak, az átszervezést 

követően pedig inkább a képzettség, a tudás, a nyelvismeret és nem utolsósorban a helyi 

közösséggel való kapcsolat minősége számított. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a városok 

tisztikara és községtanácsa az utolsó években a korábbinál jobban össze tudta hangolni 

munkáját. Ami zavaró volt mindvégig és mindkét testület számára, az a járási fennhatóság. 

Ennek terhességét maga a megyefőnök is elismerte. Az önálló akarat érvényesítést, a 

rendelkezésre álló, amúgy is szűk mozgástér kihasználását nem egy esetben a városok fölött 

gyámkodó szolgabíró személye gátolta. Felügyeleti joga, amelytől tárgyalt korszakunkban 

nem sikerült megszabadulni, azt bizonyítja, hogy a kormányzati rendszer nem tartotta 

alkalmasnak a zalaiakhoz hasonló egykori mezővárosokat saját ügyeik önálló intézésére. Az 

állam a szolgabírót is magába foglaló megyei apparátuson keresztül juttatta kifejezésre 

akaratát. Ez az akarat pedig, mint ahogy azt az eltelt évtized zalai eseményei is alátámasztják, 

nem csak országos, hanem helyi szinten sem ismert el semmiféle autonómiát: az igazgatási 

szervekben csak célkitűzéseinek legalsó szinten való megvalósítóját látta. Így az egyébként 

előremutató és a polgári fejlődést segítő intézkedésekkel az azt végrehajtani hivatottak sem 

tudtak mindig azonosulni. 

 

     * * * 

 

1859-ben megszületett a régóta esedékes községi törvény. Végrehajtása azonban 

Magyarországon a kibontakozó nemzeti ellenállás folytán előállott politikai helyzetben 

nem történt meg. 1860 végén-1861 elején megindult a megyei és városi önkormányzatok 

zömében 1848-as alapokon álló újjászerveződése, ami Zalában Muraköz visszacsatolása miatt  

némileg késett. A községi igazgatás tekintetében egyelőre nem létezett országos szabályozás. 

A neoabszolutizmus kora viszont végérvényesen lezárult. Az autonómia kiteljesítéséért, a 

városok lakossága által oly nagyon óhajtott „független önkormányozhatás”-ért vívott 

küzdelmet ezután másfajta politikai feltételek között kellett folytatni. 

 

 


