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Leonardo Benevolo szerint „ha Európa mint önálló történelmi egység létezik, az talán 

leginkább a városoknak köszönhető.”1 

Az öreg kontinens városai még az újkor beköszöntével is sokáig meg tudták őrizni 

azokat a helyi társadalom életét a szokásszerűség keretei között szabályozó, előző 

generációktól átöröklött normákat, amelyek mindenki számára kijelölték az adott közösségen 

belül elfoglalt helyet és feladatot. A normák elfogadása egyet jelentett a közösség által történt 

befogadással. Ez a kapcsolat a természeti környezetével még szoros szimbiózisban létező 

egyén társadalmi környezetével való harmonikus együttélésének az alapját képezte. A polgár 

így beilleszkedhetett egy kellőképpen hierarchizált, de előnyöket és szükség esetén védelmet 

és támogatást is nyújtó társadalmi struktúrába. Ezáltal szoros területi kötődés valósult meg, és 

erős városi identitás keletkezett. A város elhagyása együtt járt a közösséghez fűződő 

kapcsolatok megszakításával.2 Az egymásrautaltság nem csak város és polgára, hanem város 

és vidéke viszonylatában is fennállt. A környező településekkel létrejött, munkamegosztásra 

épülő együttműködést éppúgy régóta kialakult hagyományok szabályozták, mint a város és 

polgára közötti életközösséget. Város és környéke általában egymást kölcsönösen kiegészítő 

gazdasági egységet alkotott.3 

Az ipari forradalom térhódításával, a kapitalista fejlődés kibontakozásával a helyzet 

gyökeresen megváltozott. A tömegtermelésre való átállással, a szállítási lehetőségek 

bővülésével város és vidéke egymásrautaltsága csökkent, a korábbi szoros, gazdasági 

kapcsolatok meggyengültek, a város mindinkább függetlenné vált földrajzi környezetétől. A 

gazdasági változásokat követő társadalmi átalakulással, a feudális kötöttségek fokozatos 

enyhülésével, majd megszűnésével, a paraszti migráció megindulásával, a tekintélyes 

népességszámot koncentráló iparvárosok megjelenésével a városok életét addig működtető 

normarendszer fellazult. A népesség növekedésével, a lakosság keveredésével a polgárok 

közösségi életének hagyományos keretei felbomlottak, a területi kötődés egyre inkább 

háttérbe szorult. A jelentős fizikai, gazdasági és társadalmi átformálódást megélő városok 

elvesztették régi identitásukat és olyan konglomerátumokká váltak, amelyekben nagyszámú 

és sokféle népesség élt és dolgozott.4 A városokat irányító testületeknek olyan új, szociális és 

kommunális problémákkal kellett szembenézniük, amelyeket a korábban jól funkcionáló 

igazgatási módszerekkel nem lehetett orvosolni.  
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A fent vázolt folyamatok a XVIII. század végi Angliában vették kezdetüket, majd a 

XIX. század első felétől először a kontinens nyugati területein, a század közepétől pedig 

lassanként annak keleti részén is kiteljesedtek. Nem véletlen, hogy ezekben az évtizedekben 

az élenjáró európai országokban szinte mindenhol napirendre került a városok 

közigazgatásának korszerűsítése. Ez a szándék kellőképpen harmonizált azokkal a 

modernizációs törekvésekkel, amelyekkel az érintett országokban az átalakulás útjában álló 

társadalmi-politikai akadályokat igyekeztek felszámolni. A modernizáció egymással 

kapcsolatban álló változások láncolataként valósult meg, amelyben az emberi mentalitás 

megújhodása legalább olyan fontos láncszemet képezett, mint az állami-társadalmi 

berendezkedés megreformálását szolgáló intézkedések.5  

Ez utóbbiak kapcsán mindenütt felmerült a kérdés: melyek azok a településformák, 

amelyek városként azonosíthatók? A régi típusú jogi meghatározások már nem voltak 

kielégítőek, a módosult gazdasági-társadalmi struktúrával rendelkező városokat be kellett 

illeszteni a fokozatosan kiépülő modern polgári állam keretei közé. A városi státusz kérdése 

és a városi autonómia mértéke szinte valamennyi európai országban feszültségeket és vitákat 

gerjesztett. Ezekben a korábbi önigazgatási hagyományokból táplálkozó büszke városi 

öntudat autonómia iránti óhaja és a szilárd politikai fennhatóság megvalósítása érdekében az 

állam részéről felmerült, a városi jogot csorbítani szándékozó törekvések ütköztek össze.6 A 

viták során az egyes országokban a gazdasági fejlettségtől, a társadalmi szerkezettől, az 

államformától függően más-más megoldások születtek. 

 

* * * 

 

A hazai mezővárosok jogállását 1848 előtt az állami adminisztráció a magánjog 

keretei között szabályozta. Mindez önkormányzatuk függetlenségére és belső igazgatásuk 

mikéntjére is kihatott. A jobbágyok lakta, egyszerű falusi településektől (possessio) és a 

szabad királyi városoktól (civitas) az oppidum elnevezés különböztette meg őket. E mögött a 

megjelölés mögött azonban más-más társadalmi-gazdasági fejlettségű, változatos kulturális és 

egyéb központi szerepkört betöltő települések álltak, melyek úrbéres kötelékeiket, 

szolgáltatásaik mikéntjét, valamint önkormányzatuk jellegét illetően rendkívül differenciált 

képet mutattak. Jogi helyzetüket a számukra kibocsájtott királyi kiváltságlevelek, a 

birtokosaik és köztük kötött szerződések, urbáriumok, a különféle megyei statutumok, 

valamint a helyi szokás és nem utolsósorban a földesurak saját belátása mindenkor egyénileg 

alakította, formálta. Így jöttek létre a legtöbb szabadságot élvező, kiváltságos és cenzualista 
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mezővárosok, a még jelentős kedvezményeket birtokló szerződéses (kontraktualista) 

mezővárosok, valamint a rendes úrbéri szolgáltatásokat teljesítő úrbéres mezővárosok 

típusai.7 Törvényileg szabályozott egységesítésükre 1848-ig sem úrbéres viszonyaik, sem 

szervezetük tekintetében nem került sor. 

A választóvonal felfelé, a szabad királyi városok felé sokkal határozottabb volt, mint 

lefelé, a jobbágyközségek felé. A szabad királyi városi rang megszerzése óriási anyagi 

áldozatokat kívánt, s ha sikerült is a szükséges pénzt összegyűjteni, még el kellett érni, hogy a 

király és a rendek végrehajtsák az országgyűlési becikkelyezést.8 A mezővárosok és a 

jobbágyközségek között nem húzódott túl merev határvonal, éppen azért, mivel a mezőváros 

kritériumai sem voltak kellőképpen körülhatárolva. Határait lefelé, a jobbágyfalvak irányába 

sok bizonytalanság övezte. Tanúsítja ezt az ország egyes részein a XVIII. század végétől a 

XIX. század közepéig lezajló, erőteljes mezővárosodási folyamat.9 A fenti, élesebb határvonal 

ellenére egyes privilégizált mezővárosok fejlettség és belső szervezettség tekintetében 

megközelítették a szabad királyi városokat, míg a másik végletet a jobbágyközségekéhez 

hasonló keretek között élő, rendes úrbéri szolgáltatásokat teljesítő úrbéres mezővárosok 

jelentették.10 A mezővárosok két szélsőséges típusát képviselő településeket és a köztük 

elhelyezkedő, differenciált jogállású többi oppidumot általában az emelte ki az egyszerű 

jobbágyközségek sorából, hogy kiváltságaik birtokában azoknál nagyobb igazgatási, 

bíráskodási és gazdasági szabadságot élvezhettek. Ezen jogosultságok megléte és 

alkalmazásának mikéntje a mezővárosi autonómia kiteljesedésének mértékét mutatta. 

Ha a korabeli magyar városok összességét nézzük, akkor a jogi értelemben vett 

városhálózat semmiképpen sem esett egybe a valós városi szerepkört betöltő településekkel. 

Vagyis a szabad királyi városi rang nem jelentett egyértelműen gazdasági-társadalmi pozíciót 

is. A privilégium valamikori elnyerése óta végbement esetleges hanyatlás vagy stagnálás nem 

tükröződött a jogállásban. A másik oldalon pedig, az egyes mezővárosokban lezajlott fejlődést 

nem követte a jogi elismerés, legalábbis nem szabad királyi városi szinten.11 A mezővárosi lét 

a meglévő társadalmi viszonyok, a hazai szokásjog és joggyakorlat közepette nagyon eltérő 

lehetőségekkel járt együtt. A mezővárosok mindig csak egyedi megállapodások révén tudtak 

több szabadságot kivívni, mindegyiknek meg kellett küzdenie a saját igazáért. A szabadság 

foka a mindenkori földesúr engedékenységétől (ezt tiszttartójának a városhoz való viszonya 

jelentősen befolyásolhatta) és az adott város vezetésének érdekérvényesítő képességétől 

függött. Az oppidumok differenciált jogi helyzetéből eredő visszásságok, a valóságos városi 

szerepkör és a város jogi fogalmának egyre erősödő szétválása, a szabad királyi városok 
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elavult igazgatási rendszere, valamint országgyűlési szavazatának kérdése mind 

elkerülhetetlenné tették a hazai városok ügyének általános felülvizsgálatát. 

A reformkori országgyűlések során mind a földesúri függésben lévő helységek 

státuszának rendezését, mind pedig a szabad királyi városok országrendiségét és belső 

szervezetét érintő kérdések napirendre kerültek. Ez utóbbiakkal kapcsolatban lezajlott viták 

visszavonhatatlanul ráirányították a figyelmet a problémára, és jelezték, hogy a megoldást az 

ügy politikai, társadalmi és gazdasági fontossága miatt sokáig nem lehet halogatni.12 

Az önkéntes örökváltság 1840. évi törvénybe iktatása egy lépéssel közelebb vitt a 

földesúri fennhatóság teljes felszámolásához. Az úri hatalom alatt álló mezővárosok és 

jobbágyközségek – ha össze tudták szedni a szükséges pénzt – egy összegben örök időkre 

megválthatták tartozásaikat. Elnyert szabadságuk azonban nem lehetett teljes, mivel a 

megváltakozott helységek fölötti földesúri hatalom – a személyesen gyakorolt közhatalmi 

jogosítványokkal – továbbra is megmaradt. A liberális ellenzék ezért az 1843-1844. évi 

országgyűlésen újból megkísérelte a magánhatalom megszüntetését az ún. szabad községek 

felett. A fogalmat tágan értelmezve, az alsótábla többsége az úri hatóság eltörlésének 

szorgalmazásával, a szabad községi státuszt igen széles körre, a részleges örökváltságot kötött 

helységekre is ki akarta terjeszteni. Ezzel az egyes szolgáltatásaiktól megszabaduló vagy 

azokat egyszerűen csak pénzre váltó községek szintén részesülhettek volna a szabadságban. 

Tervezetük távlatilag az egész jobbágynépesség magánhatalom alóli felszabadulását ígérte. A 

felszabadult községek belső szerkezetének átalakítását és önkormányzatuk felügyeletét az 

országgyűlés ellenőrzése mellett a megye feladatává kívánták tenni. Mindezt összekötötték a 

megyék szabad községekre alapozott, népképviseleti jellegű átalakításával. Az igazgatási 

rendszer egészét a helyhatósági és középszintű önkormányzatok egymásra épülő 

rendszereként képzelték el, s az egyes szinteknek kiterjedt önállóságot biztosítottak. A 

községek rendezése tehát liberális felfogás szerint a politikai jogok kiterjesztésére, a 

népképviselet előkészítésére irányuló lépések sorozatába illeszkedett.13 

A liberálisok tervezetének az 1843/1844. évi országgyűlésen való megvitatása során 

az érvek és ellenérvek főként a szabad községek fogalmának értelmezése, valamint a 

községek megyei képviseletének kérdése körül csaptak össze. A hosszas tárgyalások ellenére 

a konzervatív és liberális törekvések összeegyeztethetetlensége miatt a diéta berekesztéséig 

nem sikerült közös álláspontot kialakítani. A javaslat a főrendek ellenállásán megbukott.14  

 A szabad királyi városok szervezetének és országgyűlési választójogának ügyét 

szintén részletesen tárgyalta az országgyűlés. A kidolgozott tervezet, amely az 1808-as Stein-

féle porosz városrendezést tekintette mintának, nem csak a városi igazgatás egészére, hanem 
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az önkormányzat társadalmi alapjainak kiszélesítésére nézve is számos liberális 

reformjavaslatot tartalmazott. Az alsó- és felsőtábla közötti többszöri üzenetváltás során 

azonban a liberális elgondolások egészét érintő lényegi kérdések (a városok feletti felügyelet, 

cenzus stb.) egyikében sem sikerült megegyezésre jutni.15  

A kérdést az 1847-1848. évi országgyűlés szintén napirendre tűzte. A kormányzat 

részéről készített tervezet szerint a leendő képviselő-testületek fele a legtöbb adót fizetőkből 

tevődött volna össze. (A virilizmus intézménye – mint tudjuk – később, a polgári korban 

kapott nagy szerepet.) A liberális politikusok elképzelései az előző országgyűlésre 

beterjesztett javaslatokon alapultak. A tárgyalások elég jól haladtak, a városok rendezésének 

és szavazati jogának ügye általában kedvező fogadtatásra talált. Az időközben kitört 

forradalom azonban megváltoztatta az események menetét. Mivel fontosabb és sürgősebb 

dolgokat kellett tárgyalni, a rendek úgy döntöttek, hogy a szabad királyi városok rendezéséről 

egyelőre csak ideiglenes intézkedéseket tesznek. Az így megszületett ideiglenes javaslatból 

keletkezett az 1848. évi XXIII. törvénycikk, mely döntő lépést jelentett a hazai városok 

igazgatásának polgári átalakítását illetően.16 A korábbi országgyűléseken leginkább vitatott 

kérdéseket a törvény alapvetően liberális módon oldotta meg, rendelkezései révén megtörtént 

a modern XIX. századi városigazgatás megalapozása. A fenti törvényt a választások 

lebonyolítására nézve az 1848. évi XXIV. törvénycikkel a fejlettebb igazgatási szervezettel 

rendelkező mezővárosokra, hivatalos szóhasználattal az „első bírósági hatósággal ellátott, 

rendezett tanáccsal” bíró községekre is kiterjesztették. Egyebekben ezen községeknek 

„közigazgatási állása, a törvény további rendeletéig, jelen állapotában megtartatik” – mondta 

ki a törvény. Az első bírósági hatóságú rendezett tanáccsal el nem látott községekben az 

elöljárók választásáról a megyéknek kellett gondoskodni.17 

A „község” fogalmát – mint a fentiekből kitűnik – a korabeli jogalkotók, az addigi 

gyakorlatnak megfelelően, politikai igazgatási egységként fogták föl. A községek egyik 

csoportját azok a települések alkották, amelyek már rendelkeztek – vagy a megyék és az 

illetékes minisztérium javaslata folytán az uralkodó által ezután lettek felruházva – első 

bírósági hatósággal ellátott rendezett tanáccsal. Ezen általában azokat a fejlettebb 

mezővárosokat értették, amelyeknek tanácsa 1848 előtt, kellően körülhatárolt ítélkezési 

jogkörrel, első folyamodású bírói hatóságként is funkcionált. Az ítélkezési jogkör nagyságát 

többnyire a földesúrtól való függőség mértéke határozta meg. Ugyanúgy, mint az igazgatás 

tekintetében, egyes mezővárosok ítélkezési jogköre alig különbözött az egyszerű falvakétól, 

másoké megközelítette a szabad királyi városok jogszolgáltatási önállóságát. Az ítélkezés 

általában csak a kisebb értékekért folyó polgári peres ügyekre, személyes vitákra, kihágásokra 
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terjedt ki. A felek meghallgatása, az ítélethozatal a városi tanács feladata volt, ez többnyire a 

bíró, néhány esküdt és a jegyző jelenlétében történt. Azon mezővárosokat, amelyeknek 

tanácsa ezt a tevékenységet a földesúrtól ráruházott jogkör keretei között, első folyamodású 

bíróságként rendszeresen gyakorolta, rendezett ítélőtanácsot tartó városoknak hívták. A 

községek másik csoportjába azok a helységek tartoztak, amelyeknek szerényebb anyagi ereje 

nem engedte meg ilyen igazgatási szervezet működtetését. A korábbi oppidumok 

megoszlottak a két kategória között, egyesek rendezett tanácsú városok, mások egyszerű 

községek lettek, és a volt jobbágyfalvakkal azonos jogi helyzetbe kerültek.18 Az úrbéres 

szolgáltatások eltörlésével, az úriszék megszüntetésével, valamint az uraság hatósági 

jogkörének a megyékre való átruházásával az 1848-as törvények természetesen ez utóbbiak 

számára is elhozták a szabadulást. A személyes szabadság biztosításával megtörtént a népnek 

a politikai nemzetbe való befogadása. 

A városi és községi igazgatás további részleteinek pontos kimunkálásához háborús 

körülményektől nem zavart, nyugodt, jogi alkotómunkára lett volna szükség országos és helyi 

szinten egyaránt. Erre a lehetőség nem adatott meg, így az 1848 előtti szervezeti és működési 

modellek visszahúzó hatása akadálytalanul érvényesülhetett. Mindazonáltal az 1848-as 

törvényalkotás a települések korábbi, kiváltságokon alapuló hierarchiájának felszámolásában 

a zárófejezetet jelentette, a modern, polgári államigazgatás kiépítése elkezdődött, de lezárása 

csak 1867 után történt meg. A külön jogrend szerint élő, feudális kori városok jogi-igazgatási 

viszonyainak megváltoztatása, valamint az államapparátus szervezetébe való betagolása 

ennek a folyamatnak egyik összetevőjét képezte. Az autonómia más-más fokával rendelkező 

városi közösségek feudális maradványokkal terhes önigazgatásának tényleges polgári 

önkormányzattá való átalakítása szintén csak hosszabb idő alatt valósulhatott meg.  

A Habsburg Birodalom nyugati tartományaiban legalább ennyire időszerű volt a 

közigazgatás megfelelő átalakítása, a városok helyzetének rendezése. A XVIII. század 

második felének reformfolyamata után, az 1848-at megelőző évtizedeket az állami életben az 

általános stagnálás jellemezte, így a városok igazgatásában sem történtek mélyreható 

változások.  

A rendi tartományok monarchikus uniójából föderatív jellegű állammá alakuló 

birodalom számára az egyik legfőbb feladatot saját identitásának kiépítése képezte. A számos 

tartomány különféle népei között nem jött létre az összetartozás tudata, hiányzott a belső, 

szerves egység. A tartományok rangja, alkotmánya, közigazgatása és az állam egészéhez való 

viszonya szintén rendkívül különböző volt. Míg a nyugati tartományok nem birtokoltak 

komolyabb jogosítványokkal rendelkező külön államjogi szerveket és az uralkodói 
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abszolutizmus tartotta őket össze, addig Magyarország és Erdély saját központi hatóságokat 

mondhatott magáénak. Az állam egységessége a tartományok összessége uralkodójának 

egységes kormányzati hatalmából következett, amely 1804-től az állam nevében („Osztrák 

Császárság”), az uralkodó címében és a címerben is manifesztálódott. De a csupán a dinasztia 

ereje révén egyesített területeket nem sikerült valódi egységállammá kovácsolni, így 1848-ig 

valójában inkább differenciált föderalizmus alapján álló abszolút államnak lehetett nevezni.19 

A föderalizmus irányába ható nemzeti elv még az 1849. március 4-én kibocsájtott birodalmi 

alkotmányba sem került be alapvető struktúraformáló tényezőként. Meglévő föderatív elemei 

is a történeti tartományokat tekintették kiindulópontnak. Az alkotmányt kidolgozó Franz 

Stadion belügyminiszter szintén inkább a tartományokon belüli nemzeti jellegű közigazgatási 

kerületek életre hívását szorgalmazta, amelyeknek léte önmagában csökkenthette volna a 

birodalmi egységre nézve a kihívás veszélyét magában hordozó tartományi szint 

jelentőségét.20  

A dinasztikus legitimitás által összetartott birodalom nyugati és keleti fele között jogi 

értelemben szintén választóvonal húzódott. A nyugati tartományok az Osztrák Császárság és a 

Német Szövetség részét képezték, ahol az uralkodói abszolutizmus és a teljesen integrált, 

központi irányítás érvényesült. A merev, bürokratikus szisztéma, a modern szervezési normák 

hiánya az egész állami-politikai életet áthatotta. Bár a rendiség intézménye fennmaradt, a 

tartományi rendek jogai egyre inkább formálisakká váltak, a tényleges hatalomgyakorlásból 

fokozatosan kiszorultak. Ezzel szemben állt Magyarország sajátos közjogi státusza, ahol a 

megkoronázott király csak a rendi országgyűlésen alkotott törvényekkel kormányozhatott. Az 

uralkodói akaratot a rendi alkotmányosság alapintézményei korlátok közé szorították, ez 

pedig megakadályozta az országnak a birodalmi kötelékbe való szorosabb beillesztését. 21 

Az örökös tartományokban az állam új közigazgatási területi egységeiként 

megjelentek a kormánykerületek. Ezeket központilag kinevezett hivatalnokok irányították, s 

jóllehet a magasabb posztokon nemesek osztozkodtak, az igazgatásba a rendeknek érdemi 

beleszólásuk nem volt. A magyar megyékhez vagy járásokhoz hasonló, kisebb területi 

igazgatási egységek nem léteztek, helyi szinten a városok és a földesurak gyakorolták az 

államigazgatást. A városok az állam helyi, hatalmi szerveiként működtek, és az uradalmakkal 

együtt - a kormánykerületi hatóságoknak alárendelve - állami közigazgatási kerületekként 

illeszkedtek az államszervezetbe. Az állami hatáskörök (bíráskodás, rendészeti ügyek, 

adóbeszedés stb.) bizonyos mértékű átruházása révén fontos szerepet kaptak a központi akarat 

helyi érvényesítésében. Az állami adminisztrációs feladatok túlsúlya miatt autonómiájuk 

jobbára csak vagyonkezelésüket és a helyi oktatási, jóléti stb. intézmények támogatást illetően 
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érvényesült. Hagyományos statutum alkotási jogukat szinte teljesen elvesztették. Sok 

szempontból inkább az állami végrehajtó apparátus részének mintsem a városi autonómiáért 

kiálló, független testületnek lehetett őket tekinteni.22  

A bekövetkező gazdasági-társadalmi változások viszont egyre nyilvánvalóbbá tették 

az államigazgatás egységesítésének, a helyi önkormányzatok szélesebb társadalmi alapokra 

helyezésének szükségességét. 1848 megrázkódtatása kellett ahhoz, hogy a birodalom további 

fennmaradása érdekében a kormányzat végre maga is ráébredjen a reformok 

elodázhatatlanságára. Az állampolgári jogegyenlőségen alapuló polgári társadalom kialakítása 

és az ennek megfelelő liberális politikai intézményrendszer megteremtése érdekében csak 

ezután tették meg a döntő lépéseket. Jó példa volt erre a Stadion belügyminiszter által 

kidolgozott, 1849. március 17-én nyilvánosságra hozott ideiglenes községi törvény, melynek 

hatálya a magyar korona országaira ugyan nem terjedt ki, de témánk szempontjából 

jelentőséggel bír, ezért mindenképpen meg kell említeni. A törvény egységes szabályozást 

alkalmazott a településekre, tekintet nélkül azok addigi jogi státuszára, községi vagy városi 

mivoltára. A települések számára saját hatáskört állapított meg, amelyen belül az 

államigazgatás szerveit semmiféle ellenőrző vagy felügyeleti kompetencia sem illette meg, ez 

a jogkör kizárólag a választott járási és kerületi önkormányzati testületek kezébe került. A 

községi vezetőket a lakosok választották, évenként a testület harmadát kellett választásnak 

alávetni. A községi választott testület ülései nyilvánosak voltak, a gazdasági ügyek vitelében 

is nagy önállóságot kaptak. A községi alkalmazottakat a testület jelölte és a polgármester 

nevezte ki. A vezető testületen belül a szavazás nyílt szóbeli szavazással történt. A települések 

képviselőiből álltak össze a járási-megyei és a kerületi választott közigazgatási bizottságok. A 

nemességnek semmiféle előjogokat nem biztosítottak.23  

1848-1849-ben egyébként a községi kérdést Ausztriában is minden politikai csoport az 

egyik legfontosabb ügynek tekintette. 1848 előtt a településeket centralizáltan irányították, a 

helyi választott vezetők sokkal inkább a felettes közigazgatási hatóságok beosztottjai voltak, 

mintsem a lakosság képviselői. Az 1840-es években az alsó-ausztriai és csehországi rendi 

mozgalom programjában is szerepelt a városi-községi önkormányzat megteremtése a császári 

bürokrácia túlzott hatalmának ellensúlyozására. 1848. április 16-án a bécsi liberálisok 

kezdeményezésére az alsó-ausztriai  rendi gyűlés felszólította Franz Pillersdorf báró 

belügyminisztert a községi tisztviselők szabad választásának és a községek önálló 

hatáskörének a biztosítására. A liberális és demokrata politikusok számára a közigazgatási 

autonómia az alkotmányos szabadság alapjának és legfontosabb biztosítékának számított. Az 

ausztriai alkotmányozó birodalmi gyűlés alkotmányjogi bizottságának az alapvető polgári 
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jogokra vonatkozó javaslata tartalmazta a községek jogát vezető testületeik megválasztására, 

új községi tagok felvételére, gazdasági ügyeik nyilvános és önálló kezelésére, a helyi 

rendfenntartás funkcióinak ellátására és a belső ügyek szabad vitelére. Vita folyt azonban a 

birodalmi gyűlésen arról, hogy a községi rendszer szabályozása birodalmi ügynek vagy 

tartományi ügynek számítson-e, miközben egyes tartományokban (Morvaország, Szilézia, 

Stájerország, Felső-Ausztria, Karinthia) saját szabályozást fogadtak el. Ezzel párhuzamosan 

az 1848 novemberében megalakult, Felix Schwarzenberg herceg vezette kormány is tervezte a 

későbbi oktrojált alkotmány előkészítéséhez kapcsoltan saját községi rendezés kidolgozását. 

A kormány programnyilatkozata maga is „a szabad állam alapja a szabad község” elvet 

hirdette. Ennek előzményeként Stadion belügyminiszter Tengermellék kormányzójaként már 

1845-ben megújította a községi szervezetet, 1848 tavaszán pedig Galíciában helytartóként 

létrehozott egy bizottságot a községi szabályozás részletes kidolgozására.24  

 Kezdetben fennállt a szándék a fentiekhez hasonló reformtörekvések alkotmányos 

keretek között való véghezvitelére. Csakhamar bebizonyosodott azonban, hogy a dinasztikus 

birodalom modern polgári állammá való átváltoztatásának célkitűzése és a birodalmi egység 

eszméje a napi, politikai gyakorlatban csak nagy nehézségek árán egyeztethető össze. Így 

egyre inkább előtérbe került a birodalom különböző népeit egy erősebb állami közösségbe 

összefogó, „ausztriai, politikai nemzet”25 programja, amelynek lassan minden más egyéb 

érdek alárendelődött, az alkotmányosság elve pedig fokozatosan háttérbe szorult. A nemzetek 

felett álló, egységes összmonarchia eszméje ellen ható divergáló tényezők felszámolására, a 

szorosabb birodalmi egység kialakítására a forradalmak leverése kedvező történeti szituációt 

teremtett. A közigazgatás új rendszerének létrehozásakor mindezen megfontolásokat 

tekintetbe kellett venni.  
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Ezek az elképzelések már az 1849. március 4-én kibocsájtott olmützi alkotmányban 

testet öltöttek, amely Magyarországot az egy és oszthatatlan ausztriai császárság részévé 

nyilvánította. Az 1849. április 14-i Függetlenségi Nyilatkozat csak megerősítette a bécsi 

kormánykörökben azt a meggyőződést, hogy az ország birodalmon belüli, addigi különállását 

meg kell szüntetni. A katonai megszállás után tett intézkedések nem hagytak kétséget ezen 

elhatározás realizálásának szándékát illetően. Az ország leendő közigazgatására vonatkozó, 

legfőbb irányelveket először az 1849. október 24-én közzétett „ideiglenes közigazgatási 

rendezet” foglalta össze. Az országot a katonai és polgári kormányzat egyesítésével öt katonai 

kerületre osztották. Egy-egy katonai kerület két-három polgári kerületet foglalt magába, a 

polgári kerületek pedig általában 3-4 korábbi magyar megye területét ölelték fel. A katonai 

kerületek élén a kerületi parancsnok és egy-egy miniszteri biztos, a polgári kerületek élén a 

kerületi főispán címet használó kerületi főbiztos, a polgári kerületeket alkotó megyék élén 

pedig a „megyei főnök” címmel felruházott kormánybiztos állt. A megyéken belül politikai 

igazgatási járásokat alakítottak ki, élükön az "igazgató szolgabíró" címet viselő járási 

biztossal.  

Az "ideiglenes közigazgatási rendezet"-hez csatolt utasítás értelmében a kerületi 

főispán hatáskörébe tartozott a mezővárosok elöljáróságának kinevezése. Kimondta, hogy a 

községek igazgatását egyelőre az eddigi törvényes rendeletek alapján kell ellátni. De benne 

állt az is, hogy "a felkelésben kompromittált, vagy érzelmük miatt meg nem bízhatóknak 

tapasztalt egyének, nem csak a megyei, kerületi és városi felsőbb hivatalokból, hanem alsóbb 

szolgálatokból is, mint jegyzők, helységbírák, esküdtek, oskolatanítók […] minden tekintet 

nélkül azonnal elmozdítandók, s helyeik jó érzelmű, becsületes, a császári kormányhoz 

ragaszkodó oly személyek által, kik hivataloskodásukhoz megkívántató nyelvbeli 

jártasságukon kívül a lakosság bizodalmát is bírják, betöltendők."26 A felsorolt, további 

kívánalmakat tekintve alapkövetelmény volt az erkölcsi feddhetetlenség, a szaktudás, a német 

nyelvismeret, a kötelességtudat, a pontos, lelkiismeretes munkavégzés. Ezek közül a politikai 

megbízhatóság és a szaktudás mellett talán az erkölcsi feddhetetlenségre helyezték a legfőbb 

hangsúlyt. A bizalomépítésnek mint a rendszer lélektani stabilizáló erejének rendkívül fontos 

szerepet szántak. Már az előbbi idézetben is található utalás arra, hogy a helyi 

közigazgatásban csak a lakosság bizalmát bíró egyének alkalmazhatók. Egy másik helyen az 

utasítás a leendő tisztségviselők feladatait taglalva a következőket írja: „Átalában mindenkor 

oda kell törekedniök, hogy a kétkedők vagy a rémuralom által elrémültek bátoríttassanak, a 

hűn maradtaknak minden oltalom és lehető segély nyújtassék, és az elpártoltak a törvényes 
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kormány iránti engedelmességre visszavezettessenek.”27 Mindebből látszik a kormány 

felismerése: a helyi közéletben tekintéllyel és befolyással rendelkező, de politikailag 

megbízható személyek közvetítésével kell megkísérelni az új kormányzati rendszer 

elfogadtatását. Ezért lett az állások betöltésénél az egyik fő szempont az erkölcsi 

feddhetetlenség. Hiszen a fenti célokat csak részrehajlástól mentes, gyors és szakszerű 

ügyintézéssel, a korrupció kiszűrésével lehetett elérni. 

Zala megyébe 1849. július közepén vonultak be végleg a császári seregek. Nyár 

végére a megye egésze teljes katonai megszállás alá került.28 Ezt követően itt is 

megindulhatott az új közigazgatási rendszer kiépítése. Az „ideiglenes közigazgatási 

rendezet”-ben foglaltak végrehajtása csak 1849 késő őszén, Bogyay Lajos kormánybiztosi 

kinevezése (1849. november 14.) után kezdődött meg.29 Az új kormányzati rendszer egyik 

legfontosabb jellemzője az volt, hogy választott önkormányzati szervek helyett mindenütt 

kinevezett tisztségviselők látták el a feladatokat. Ez alapvetően a fennálló ostromállapot 

viszonyaiból következett, amely 1849 júniusától 1854. május 1-jéig tartott. A császári seregek 

által megszállt Magyarországon mindenféle választási gyűlés, szervezkedés és agitáció 

könnyen politikai színezetűvé válhatott volna, ami magában rejtette a konfrontáció veszélyét. 

Az amúgy is feszült légkörben, amikor a kiépülő politikai rendszer fő törekvését helyzetének 

stabilizálása, a lakosság bizalmának megnyerése képezte, nem lehetett bárminemű 

összeütközés, vagy esetlegesen előforduló atrocitás kockázatát felvállalni. 

 Zala megye a soproni katonai kerületen belül kezdetben a pécsi, majd 1849 

novemberétől a székesfehérvári polgári kerülethez tartozott.30 1851 elejétől az újonnan 

létrehozott közigazgatási kerületek közül a soproniba kebelezték be.31 1849-ben Muraköz 

Szlavóniához csatolásával a megye jelentős területveszteséget szenvedett. Az addigi járási 

beosztást is megváltoztatták: az 1848 előtti járások közül kisebb területtel ugyan, de hármat 

(az Egerszegit, a Kapornakit és a Tapolcait) meghagytak, ezek mellé hozták létre a Sümegi, az 

Alsólendvai és a Kanizsai járást, majd 1854-től a Keszthelyi és Bánokszentgyörgyi járást.32 A 

megyei tisztségviselők kinevezése után hamarosan sor került a városi tisztikarok és községi 

elöljáróságok megalakítására is. 

Ennek folytán Bogyay Lajosra hárult az a nem könnyű feladat, hogy érvényt szerezzen 

azoknak az irányelveknek, amelyeket a császári királyi kormányszervek a hazai 

közigazgatásban szerettek volna meghonosítani. Ennek lényegét a közigazgatás 

racionalizálása, a lehető legkevesebb hivatalnokkal a lehető leghatékonyabb munkavégzés 

jelentette. A közigazgatás igazságszolgáltatástól való elválasztásának, a hatósági intézkedő 

fokozatok elkülönítésének, a hatáskörök éles elhatárolásának, a szakigazgatás kiépítésének, a 
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szabályozott ügyvitelnek a keretei között pontos, lelkiismeretes munkát és nem utolsósorban 

szaktudást vártak el a hivatalnokoktól. Ebben a rendszerben nem volt helye fölösleges 

állásnak és fölösleges tisztségviselőnek. Tiszta, áttekinthető viszonyokat kívántak, mindezt 

szigorú alá- és fölérendeltséggel ötvözve, ahol a fölöttes hivatalnok tekintélye előtti 

meghajlás, a feltétlen engedelmesség alapvető követelménynek számított. Ezáltal persze az 

alacsonyabb szintű közigazgatási szerveket egyszerű végrehajtó apparátussá degradálták, és 

az önálló kezdeményezést rendkívül szűk korlátok közé szorították. Mindezzel a bécsi 

kormányszervek a rendezett állam képzetét szerették volna kelteni a meghódított ország 

polgáraiban, és azt remélték, hogy a polgári jogviszonyok létrehozásával, a szabályozott, 

gördülékeny ügyintézéssel könnyebben elhárítják a tőkés fejlődés útjában álló akadályokat, az 

anyagi felemelkedés lehetőségeinek megteremtésével pedig majd a lakosság szélesebb 

rétegeinek bizalmát is meg tudják nyerni.33 

Az elméletben meglévő irányelvek gyakorlati megvalósítása azonban – különösen a 

községi, városi közigazgatás szintjén – sok kétség és bizonytalanság közepette kissé 

nehézkesen indult. A tisztségviselők státusza, kinevezése körül – a központi kormányszervek 

által megfogalmazott, határozott célkitűzések ellenére – ugyanis mindjárt a kezdet kezdetén jó 

néhány olyan kérdés vetődött fel, amelyre egyelőre senki nem adott választ.  

A közigazgatás és igazságszolgáltatás szétválasztásával például jelentősen csökkent a 

városok bíráskodási hatásköre. Ezért szükség lett volna annak tisztázására, hogy megmaradt 

feladataikat hány és milyen beosztású tisztségviselővel tudják rendesen ellátni. S ugyancsak a 

közigazgatás és igazságszolgáltatás elkülönítéséből eredően jelentkezett egy általánosan 

felmerülő probléma. A bírói hatalom és a közigazgatási működés összefonódása mindeddig 

magától értetődőnek látszott a hazai lakosság számára. A közigazgatási szervek rendeleteik 

érvényre juttatásához bíráskodási jogkörüket is felhasználhatták. Most azonban attól lehetett 

tartani, hogy ha nyilvánvalóvá válik, hogy a hivatalnokok a rendeleteiknek való ellenszegülést 

vagy a törvényellenes magatartást nem tudják saját hatáskörükben megtorolni, hanem emiatt 

egy tőlük független bírósághoz kell fordulniuk, akkor a megszálló hatalom politikájának 

letéteményeseiként még annyi tekintélyük sem lesz a nép előtt, mint eddig.34 Az 1848 előtt a  

városi vagyonnal elkövetett visszaélések, az árvák javainak gondatlan felügyelete, a tanácson 

belüli intrikák, a sógorság-komaság preferálása stb. ugyanis eléggé megtépázták például a 

zalai mezővárosokban is a városi tisztségviselők tekintélyét. (Az ebből keletkező peres 

ügyeket számtalan levéltári forrás bizonyítja; ezért sokan már nem is szívesen vállaltak városi 

tisztséget.) A presztízscsökkenés pedig pont akkor következett be, amikor a kormányzat az új 

rendszer elfogadtatására és stabilizálására törekedett. Ezért a városi tisztségviselők esetében is 
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nem csak azok számát és beosztását kellett volna minél előbb meghatározni, hanem 

jövendőbeli hatáskörüket is mihamarabb körül kellett volna határolni, lehetőséget nyújtva 

arra, hogy rendeleteik figyelmen kívül hagyásáért elégtételt vehessenek. Ehhez képest a 

kezdeti időszakban még a városok élére állított testületek elnevezését illetően is 

bizonytalanságok adódtak. Lehet-e pl. az elöljáróságot az új rendszerben is elöljáróságnak 

hívni? – és hasonlók. Kérdésként vetődött fel az is, hogy a tisztségviselők honnan kapják 

ezután a fizetésüket: a várostól, az államtól, vagy feladatkörüktől függően mindkettőtől?35  

1848 előtt Zala megyében 32 település büszkélkedhetett mezővárosi ranggal.36 

Tudjuk, hogy ezek közé egészen jelentéktelen, pár száz lelkes települések is tartoztak. Már 

említettük, hogy az 1848-as törvények is a városi funkció fontos kritériumának tartották a 

rendezett tanács, vagyis az első folyamodású bíróság meglétét. A szabadságharc leverése 

után, az új közigazgatási rendszer bevezetésekor szintén az lett a fő szempont a városi jogállás 

megítélésénél, hogy rendelkezett-e korábban a település első folyamodású bírósággal. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy 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.  
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A városi elöljáróságok kinevezése   

 

Megyénkben öt város, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Keszthely, Sümeg és Tapolca felelt 

meg a rendezett tanácsú várossal szemben támasztott követelményeknek. Elöljáróságuk 

megalakítása – mint fentebb jeleztük – az 1849. október 24-ei „ideiglenes közigazgatási 

rendezet”-hez csatolt utasítás értelmében a több megyét felügyelő kerületi főispán 

hatáskörébe tartozott: „Ő nevezi ki a község[i] rendszer szabályozásáig, ideiglenesen tiszti 

kerületében minden, a megyei főnökök s szabad kir[ályi] városokban a polgármester alá 

rendelt hivatalnokokat, valamint a többi városok s szabadalmazott mezővárosok községi 

elöljáróit […] A kerületi főbiztos kötelessége a városok s szabadalmazott mezővárosok 

hivatalnokainak személyzeti állapotját kellőleg szabályozni, onnan minden nélkülözhető 

működőt eltávolítani, a megtartandó hivatalnokok járandóságait működéseikkel illő arányba 

hozni” – mondta ki az utasítás.37 A tényleges lebonyolítás, a javaslatok megtétele a megye 

élén álló kormánybiztos, Bogyay Lajos feladata volt. 

Mivel az ostromállapot viszonyai az önkormányzati választások lehetőségét eleve 

kizárták, az új elöljáróságok megalakítása mind a városokban, mind a falvakban csak 

kinevezés útján történhetett. Az utóbbiakban ez a járási főszolgabírák közreműködésével 

zajlott, akik Bogyay Lajos kormánybiztosi kinevezése után hamarosan megkapták tőle az erre 

vonatkozó útbaigazítást. A városok új közigazgatási szervezetének létrehozását a megyefőnök 

saját, közvetlen felügyelete alatt kívánta végrehajtani.38 A korábban említett bizonytalanságok 

viszont megnehezítették ezen szándék következetes véghezvitelét. A városi tisztségviselők 

helye és szerepe az új közigazgatási rendszerben egyelőre még a kormánybiztos előtt is 

tisztázatlan volt. Mivel e tekintetben addig valószínűleg saját belátása szerint cselekedett, 

1849. december 7-én - kinevezése után három héttel - a megyei közigazgatás újjászervezése 

kapcsán készített jelentésében arra vonatkozóan kért utasítást Dőry Gábor kerületi főispántól, 

hogy a városokban "mennyi egyén alkalmaztassék, s ezek mily fizetéssel, minő pénztárból 

láttassanak el."39 Válasznak a levéltári iratokban nincs nyoma, ezért feltételezhetjük, hogy 

Bogyay Lajos – konkrét instrukciók hiányában – a későbbi, felsőbb jóváhagyás reményében 

kezdte meg 1849 végén-1850 elején a városi igazgatási szervek felállítását.  

Erre mindenütt egy ún. „előlegesen tartott tanácskozmány” után, 1849 végén-1850 

elején került sor. Arról, hogy ezeken a tanácskozásokon kik vettek részt, csak közvetett 

adatokat szolgáltatnak forrásaink. A megyefőnök a főszolgabíráknak az egyes helységekben 

az „éltesebbekkeli” megbeszélést ajánlotta: „meghallgatva a józan gondolkozású, 

tekintélyesebb, a helység bizalmát bíró egypár egyéneket, és azokkal tanácskozva” történjen 
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az elöljáróságok megalakítása. Ezek tagjait javaslata szerint a „józanabb s kormányhűbb 

polgárok” közül kellett kiválasztani.40 Ez a városokban is hasonlóképpen történt, a különbség 

csak annyi volt, hogy ezekben Bogyay személyesen vette kézbe a rendezést.  

Egyedül Tapolca esetében ismert, hogy az elöljáróság megalakításakor kik 

befolyásolták döntésének meghozatalában. 1849. december 25-én, délután 5 órára 

Malatinszky Ferenc törvénykezési főbíró tapolcai házához hívatta Hágen Gotfrid tapolcai 

plébánost és vidékbeli esperest, Bertalan Lajos közigazgatási alszolgabírót, Fehér János 

urasági pajtabírót,41 Dávid János nyugalmazott kapitányt, s rajtuk kívül még Dér Antalt, 

nemes Töreky Antalt, Szintén Györgyöt, Bertalan Istvánt, nemes Németh Jánost, Bogdán 

Ferencet, Györe Ferencet és Dukesz Manót.42 A kinevezéseket halogatni nem lehetett, a 

közigazgatás folyamatosságát biztosítani kellett, mind az öt várost végig kellett járnia, 

valószínűleg ezért áldozta rá a karácsonyi ünnepeket is. Azt persze tudni kell, hogy ide 

ismerős körbe érkezett, hiszen magának, s családjának is ezen a környéken (Csabrendeken, 

Halápon, Keszthelyen, Sármelléken) feküdtek birtokai.43  

Ha a fenti névsort végignézzük, rögtön láthatjuk, hogy Malatinszky Ferenc házánál a 

helyi elit jelesebb képviselői gyűltek össze ezen a napon. Bogyay és Malatinszky kétségkívül 

ismerték egymást, hiszen 1837 és 1847 közt egymást követően viselték a Tapolcai járás 

főszolgabírói tisztét, s Malatinszkynek is itt volt birtoka.44 Ugyanúgy, mint a másik három 

nemesembernek, Töreky Antalnak, Németh Jánosnak és Bertalan Lajos alszolgabírónak.45 A 

Törekyeket, Németheket jelentős nemesi családként tartották számon a vidéken,46 tekintélyük 

nyilván sokakra hatott. Bertalan Lajos feltehetően azok közé a tanult nemesifjak közé 

tartozott, akik az ősi birtok helyett inkább az értelmiségi pályában látták a biztos 

egzisztenciát. Az ügyvédi hivatást választotta, 1845-ben ő is csatlakozott a megyei háziadó 

fizetését önként vállaló zalaiak táborához, 1848-ban, 34 évesen Zala megye tiszteletbeli 

alügyésze lett.47 A zsidóságot leszámítva szinte teljes egészében katolikus vallású Tapolcán48 

Hagen Gotfrid plébános szava is valószínűleg sokat nyomott a latba. A veszprémi püspöki 

uraság képviselőjéről, Fehér Jánosról ugyanezt mondhatjuk el. A földesúri járandóságok 

kezelése során közvetlen kapcsolata alakult ki a helyi lakosokkal, ismerte reakcióikat, 

gondolkodásmódjukat stb., így véleményüket is alakíthatta, formálhatta. Dávid János, Dér 

Antal, Szintén György, Bertalan István, Bogdán Ferenc, Györe Ferenc szintén a 

tekintélyesebbek közé tartozhattak, hiszen 1848-ban házbirtokuk alapján szereztek 

választójogosultságot.49 Dukesz Manó pedig mint kereskedő az ottani zsidóságot képviselte. 

Bizonyára megbízhatónak és vagyonosnak számított, mert 1851-től ráruházták a helyi 

postamesteri tisztséget.50 Többen közülük beálltak a nemzetőrök közé, Hagen Gotfridet pedig 
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a vármegyei állandó bizottmány felhívását követően, 1848 májusában a haza javára adakozók 

között találjuk.51 Bertalan Lajos mint önként adózó feltehetően rokonszenvezett a zalai, 

liberális nemesség reformtörekvéseivel. Egy 1846-ban a császári titkosrendőrség által 

készített jellemzés azt mondja róla, hogy nem meggyőződésből, hanem inkább betöltött 

pozíciója miatt azonosul a konzervatív elvekkel.52 Azt, hogy inkább a másik oldalon állt, az is 

bizonyítja, hogy a védegyleti mozgalomba is bekapcsolódott. 1844-ben az akkor megalakult 

tapolcai szervezet jegyzői tisztségét vállalta el.53 A többiek politikai nézeteiről még ennyi 

információnk sincs. Feltehetően Bogyay - akit az előbb említett titkosrendőri jelentés 

meggyőződéses konzervatívnak nevez - személyes ismeretségi körébe voltak sorolhatók, 

mérsékelt elveket vallottak, s különösebb terhükre róható cselekményt nem követtek el a 

forradalom idején. Ugyanakkor társadalmi pozíciójuknál, vagyonuknál fogva tekintéllyel 

rendelkeztek, s kellő befolyással bírtak a helyi közösségben. Ennélfogva a megyefőnök 

alkalmasnak tartotta őket arra, hogy a fentebb felsorolt kívánalmaknak megfelelő személyeket 

javasoljanak a város élére. Érdekes, hogy a járást igazgató főszolgabíró, Varga Lajos és 

segédje, Ádám Antal alszolgabíró nem vett részt a tanácskozáson. Bertalan Lajos viszont 

megjelent, holott nem is az itteni, hanem a szomszédos Sümegi járás alszolgabírói tisztét 

töltötte be, amúgy pedig Keszthelyen lakott.54 Talán azért hívták meg, mert birtoka révén a 

tapolcai, hivatala révén a sümegi, lakása révén a keszthelyi viszonyokat egyaránt ismerte, 

ügyvédként pedig jártas volt az itteni lakosság ügyes-bajos dolgaiban, s így mindhárom 

városra vonatkozóan tudott Bogyaynak tanácsokat adni?  

Ezt ma már nehéz eldönteni, annyi azonban bizonyos, hogy másnap, azaz 1849. 

december 26-án megtörtént Tapolca város tanácsának kinevezése, ahol a következő 

tisztségeket rendszeresítették: városbíró, jegyző, hat tanácsos, város gazdája, adószedő, 

erdőfelügyelő, árvák atyja, szállásoló mester, útmester és két csendőri hadnagy. Bár az 

elöljáróság névsora ismert, az egykorú tapolcai városi iratok és jegyzőkönyvek hiányában 

nehéz annak tagjairól, illetve azok korábbi tevékenységéről bármiféle információt szerezni. 

Valamilyen kép azonban a rendelkezésre álló szórványos adatok alapján is megformálható. A 

városbíró egy ottani ismert nemesi família tagja, Csutor János lett. Személyében művelt, 

ügyvédi vizsgával rendelkező ember került a város élére. Az 1800-as évek elején megyei 

alügyésszé, majd tiszti ügyészé választották, e tisztséget majdnem egy évtizeden át viselte. 

Jómódú nemesasszony felesége, Viosz Zsuzsanna révén régi vagyonos, birtokos családokkal 

került rokonságba. Salomváron is rendelkezett birtokokkal. Valószínűleg kapcsolata volt a 

szabadkőművesekkel, versírással is foglalkozott.55 A jegyzői tisztséget a jurátus értelmiség 

azon jeles, helyi képviselője, Bogdán Lajos kapta, aki a forradalom idején a tapolcai 
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nemzetőrszázadban őrmesterként szolgált. Az „előleges tanácskozmányra” meghívottak közül 

őt valószínűleg Bertalan Lajos javasolta. Mindketten helyi, fiatal ügyvédek voltak, 

nemzetőrök lettek, ismerték egymást. Bertalan a megyei hivatalt választotta, a városi jegyzői 

tisztségre – ahova jogvégzett ember kellett – pedig feltehetően ügyvédtársát ajánlotta. A 

tanácsosok között az első helyen a város ismert személyiségét, Tausz Józsefet, az 1848-as 

városbírót találjuk. Tausz pinkafői, német patrícius családból származott, 1812 körül került 

Tapolcára. Jómódú vas- és fűszerkereskedőként, valamint szőlőbirtokosként szerzett magának 

rangot, s az 1840-es években már különböző tisztségeket (templomatya, tanácsos) viselt. 1848 

májusában tanácsosként, júniusban már városbíróként szerepel. A nemzetőr- és 

honvédcsapatoknak 24000 pengőforint értékű vas- és fűszerárut hitelezett, amelynek 

ellenértékét később sem követelte. „Jutalomképpen” a megszálló császári erők 1849 nyarán 

ugyanennyi hadisarcot vetettek ki a városra.56 Két másik tanácsos, Kovács Pál és Tóth György 

a tapolcai nemességet képviselte. A fennmaradó három tanácstag, Molnár Antal, Gáber 

György és Jelencsák Pál közül a két előbbiről annyit tudunk, hogy 1848-ban mindketten 

házuk alapján szereztek választójogot. Molnár Antal szabóként dolgozott. Jelencsák Pálról 

nincsenek adatok. A többi tisztséget tekintve, egy másik tapolcai nemes családból, a 

Törekyektől, ketten is bekerültek a tanácsba: Töreky Gábor adószedőként, Töreky Ferenc 

(1848-as nemzetőr tizedes) erdőfelügyelőként. A család Töreky Antal révén jelen volt az 

előző napi megbeszélésen, talán ennek tudható be, hogy a két családtagra esett a választás. A 

szintén nemes Pirity János, aki 1848-ban tanácsosként tevékenykedett57, most az árvák atyja 

lett. A két csendőri hadnagy közül az egyik, Nagy Imre szintén helyi nemes. Csizmadiaként 

azon iparűző nemesi kézművesek közé sorolható, akik birtok híján mesterséget tanultak. 

Tapolcán több ilyen is akadt.58 Varga Ignác városgazda, Reichhertzer József szállásmester, 

Sárdi János útmester és a másik csendőri hadnagy, Komjáthi Ferenc 1848-ban szintén háza 

után kapott választójogot. Az útmesterséget nem véletlenül bízták Sárdi Jánosra. Eredeti 

szakmája bognár volt, így jól tudta, hogy milyen utak szükségesek a kocsi és kocsikerék 

épségben maradásához. A forradalom idején a mostani, 16 tagú elöljáróságból szinte 

valamennyien beálltak a nemzetőrök közé (Bogdán Lajos őrmester, Töreky Ferenc tizedes 

lett). Csak hárman, Tausz József (ő már meglehetősen idős volt ekkor), Jelencsák Pál és 

Gáber György nem vállalta ezt a feladatot.59 

Láthatjuk, hogy az elöljáróság tagjait mind helyben jól ismert, tekintéllyel rendelkező 

személyiségek alkották: régi nemesi családok képviselői, akik most már nem annyira 

birtokaik nagysága, hanem inkább egykori rangjuk és valamiféle iskolázottságuk révén 

szereztek reputációt, megbecsült iparosok, a jegyző mint a helyi értelmiség reprezentánsa, s a 
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feltörekvő, vállalkozó polgárság szószólója, Tausz József. Akiknek foglalkozását nem 

ismerjük, s vagyonuk (jelen esetben házuk), nem pedig nemességük alapján élveztek 

választójogot, legalább 300 forint értékű ingatlannal kellett, hogy rendelkezzenek. Ha azt 

nézzük, hogy a cenzus feltételeinek a felnőtt férfi lakosság negyede-harmada felelt meg (s 

ebbe még az értelmiségiek és az egykori nemesek is beletartoztak), és ez az Európában is 

fejlettnek tekinthető képviseleti rendszer még mindig csak a lakosság 7-9 %-át juttatta a 

politikai véleménynyilvánítás lehetőségéhez,60 akkor talán nem járunk messze az igazságtól, 

ha feltételezzük, hogy a házuk alapján választójogot birtoklók Tapolca társadalmának 

vagyonosabb rétegéhez, a jobb anyagi kondíciókat felmutatni képesek középső-felső 

harmadához tartoztak. Valószínűleg ők is valamilyen kézműves foglalkozást űztek, s elismert 

tagjai lettek a helyi közösségnek. Köztudott, hogy az 1820-as évek második felétől 

folyamatosan gyarapodott az iparosok száma, s nagyon sok céh működött a városban.61 

Nézeteiket illetően vélhetőleg a mérsékeltebb politikai elveket vallók közül kerültek ki. 

Semmilyen, a forradalom alatt elkövetett cselekménnyel nem lehetett vádolni őket. A 

nemzetőrszázad tagjaiként egy hónapos tábori szolgálatot láttak el,62 visszatérésük után 

ugyanúgy folytatták megszokott, hétköznapi életüket, mint annak előtte. Ugyanakkor, mint a 

helyi közélet prominens szereplői nyilván ismerték azt a szabad királyi városok rendezésére 

készített országgyűlési reformjavaslat alapján kidolgozott és Zala megye 1846. március 2-i 

közgyűlése által elfogadott, liberális önkormányzati szabályrendeletet, amelyet ezt követően 

Zalaegerszeg mellett hamarosan Tapolcán is életbe léptettek, s amely – megelőzve 1848 

törvényalkotását – a város vezetőinek megválasztását sokkal szélesebb néprétegek számára 

tette elérhetővé, mint korábban.63 Most viszont felhatalmazásukat egyedül Bogyay Lajos 

kormánybiztostól, illetve a kerületi főispántól kapták; ennek tudatában kellett kinevezésüket 

elfogadniuk, s leendő feladataikat elvállalniuk.  

A többi zalai városban is hasonló, „előlegesen tartott tanácskozmányok” során dőlt el, 

hogy Bogyay Lajos kiket tesz meg az adott város vezetőivé. Ezek résztvevői ismeretlenek 

előttünk, de gyaníthatóan a helyi konzervatívok azon tagjai közül kerültek ki, akik az 1840-es 

évek megyei politikai küzdelmeiben a későbbi megyefőnök mögött álltak. Bogyay Deák 

Ferenc és a zalai liberális ellenzék 1843-as követválasztáson történt megbuktatását követően, 

a Hertelendy Károly és Forintos György neve által fémjelzett konzervatívok támogatásával 

nyerte el az 1844-es tisztújításon a Tapolcai járás főszolgabírói tisztét. A következő, 1847-es 

tisztújítást környező időszakban ugyanezen csoportosulás kulcsembereként szerepelt, hívei 

végül a másodalispáni hivatalra jelölték. A választás napján (1847. június 14.) a megye 

székhelyén rendkívül heves jelenetek zajlottak, s a feszült politikai légkörben a liberálisok 
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fölényét látva Bogyay visszalépett a jelöléstől, hozzásegítve ezzel az ellenzék híveit a megyei 

pozíciók elfoglalásához.64 Utána valamennyi, megyében viselt tisztségéről lemondva 

visszavonult halápi birtokára. Egy évvel később a forradalmi események őt is megérintették. 

Nemzetőrtisztként a Tapolcai járás nemzetőreit irányította, s később őrnagyi rangot is 

kapott.65 Megyefőnöki kinevezését mindazonáltal valószínűleg politikai megbízhatóságának 

köszönhette. Ehhez járult még megyebeli birtokos nemesként élvezett tekintélye, valamint 

hivatali működése és közéleti szereplése idején szerzett ismertsége. Jogot végzett, beszélt 

németül, volt közigazgatási gyakorlata, átlátta a megye politikai viszonyait. A kormányzat 

elvárásait tekintve mindezek kellő súllyal estek latba, amikor megfelelő személyt kerestek a 

megyei kormánybiztosi feladatok ellátására. 

Hertelendy és Forintos is környékbeli középbirtokos családból származott, az előbbi 

Lesencetomajról, az utóbbi Kisgörbőről. Míg azonban Hertelendy tekintélyes vagyonnal 

rendelkezett, Forintos egy elszegényedő nemesi család képviselője volt. Sümeg melletti, 

kisgörbői lakhelyüket az 1840-es évektől a megyebeli konzervatívok főhadiszállásaként 

tartották számon.66 A három település, Sümeg, Keszthely és Tapolca Haláphoz közeli fekvése 

miatt nem volt nehéz megtalálni a megyefőnök számára azokat az elvbarátokat és 

ismerősöket, akik a másik két város, Sümeg és Keszthely esetében is segíthettek kiválasztani a 

vezető pozíciókra alkalmas embereket.  

Azt azonban egyáltalán nem lehet mondani, hogy a tisztségek új elosztása kizárólag 

politikai szempontok figyelembevételével valósult volna meg. Bogyaynak természetesen 

igazodnia kellett az „ideiglenes közigazgatási rendezet” azon elvárásához, hogy „a 

felkelésben kompromittált, vagy érzelmük miatt meg nem bízhatóknak tapasztalt egyének” 

lehetőleg minden fontos beosztástól távol legyenek tartva. Másrészt helyileg ismert, 

tekintéllyel rendelkező és bizalommal bíró személyeket kellett kiválasztani, lehetőleg 

olyanokat, akik képzettségük vagy értelmi képességeik alapján alkalmasnak tűnnek, van 

valamilyen közigazgatási gyakorlatuk, és a folyó ügyeket tovább tudják vinni. Hiszen a 

helyzet stabilizálásának, az új kormányzati rendszer iránti bizalmatlanság eloszlatásának 

mindez nélkülözhetetlen elemét képezte. Ráadásul még németül is kellett, hogy beszéljenek. 

A vizsgált zalai mezővárosokban nem mutathatóak ki tömegével „felkelésben 

kompromittáltak.” (Bár az sem volt igazán tisztázva, hogy kiket kell ezeken érteni. Csak az 

országos és helyi eseményekben vezető szerepet játszókat, vagy bárkit, aki a forradalom 

idején fegyvert fogott? Vagy netán azokat is, akik a választott, új önkormányzati szervekben a 

forradalmi kormány rendelkezéseit végig, következetesen végrehajtották?) Társadalmi-

politikai struktúrájuk, évszázados tradíciókra épülő igazgatási gyakorlatuk, valamint egyéb 
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adottságaik véleményünk szerint legalább annyira meghatározták azt a kört, ahonnan a 

megyefőnök az új tisztségek várományosait kijelölhette, mint a politikai megbízhatóság 

tekintetbevétele.  

Korszakunk kezdetén Zalaegerszeg népessége 3485, Keszthelyé 3507, Nagykanizsáé 

10408, Tapolcáé 2974, Sümegé 3453 főt tett ki.67 Közös volt bennük, hogy 1848 előtt egyik 

város területén sem alakítottak ki jobbágytelkeket, a lakosoknak csupán allodiális beltelkeik 

voltak, melyekhez nem tartoztak külső telki földek, csak esetleg bérelt földek vagy irtások. A 

falusi telkesjobbágyoknál jóval kedvezőbb helyzetben voltak, széleskörű kiváltságokkal 

rendelkeztek, a határban lévő földeket szabadon adhatták-vehették.68 Három városnak egyházi 

földesura volt, Zalaegerszegé a szombathelyi, Sümegé és Tapolcáé a veszprémi püspök. 

Keszthelyt a Festetics, Kanizsát a Batthyány-Strattman család birtokolta.  

Láthatjuk, hogy Nagykanizsa népessége messze meghaladta a többiekét. A szaporodás 

főként az utóbbi évtizedekben volt számottevő. Bár a mezőgazdaságból élők létszáma is nőtt, 

mindinkább nyilvánvalóvá vált, hogy ez az ágazat a meglévő agrárszerkezet fennmaradásával 

egyre kevesebb gazdálkodó számára nyújthat megélhetési forrást. Ezért a hagyományos 

földművelő népesség mellett mind nagyobb jelentőségre tettek szert az egyéb jogállású és 

foglalkozású társadalmi rétegek. Az ipari és kereskedelmi tevékenységet folytatók ugyanúgy 

idesorolhatók, mint a különféle hivatali munkát végzők és más szolgáltatói feladatokat 

ellátók. Ezen társadalmi elemek száma a XVIII. század második felétől egyre inkább 

gyarapodott, a nagyarányú népességnövekedés elsősorban nekik volt köszönhető. Különösen 

említésre méltó a nagy számban jelenlévő zsidóság, amely hamar kihasználta a város kedvező 

földrajzi fekvése, sokfelé szétfutó, jól karbantartott útjai folytán előállt kereskedelmi 

lehetőségeket. Főként a marhakereskedelembe és terménykereskedelembe kapcsolódtak be, 

de számosan foglalkoztak a városi fogyasztás igényeit kielégítő importtermékek árusításával 

is. Tevékenységük fő ágazatát azonban mindvégig a mezőgazdasági áruk begyűjtése, helyi 

eladása és közvetítése, valamint távolabbi piacokra szállítása képezte.69 A zsidó kereskedők 

mellett jelentősebb számú keresztény és görög kereskedő is jelen volt a városban. 

Nagykanizsa Délnyugat-Dunántúl legforgalmasabb kereskedelmi helyszíneként kiterjedt piaci 

vonzáskörzettel rendelkezett. Tiszta vonzásterületének népességszámát tekintve a 7. helyen 

állt az ország városai között. Vásáraira Bécstől Zágrábig rengeteg városból érkeztek 

kereskedők.70 A fizetett adó nagyságát vizsgálva egyértelműen bebizonyosodik, hogy a helyi 

társadalmon belül a kereskedők rétege alkotta a jobb anyagi pozíciókkal rendelkező 

népességcsoportot. A földművesek és kereskedők mellett a kézművesek tették ki a város 

lakosságának számszerűen nagyobb hányadát. Mesterségüket többnyire nem 
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főfoglalkozásként, hanem csak az év egy részében űzték, mellette gazdálkodást is folytattak. 

Sok volt közöttük a bevándorló, akik az osztrák, német, horvát és más délvidéki területekről 

jöttek. Többféle iparcikk előállításával foglalkoztak, de a ruhaipar képviselői (csizmadia, 

szűcs, szabó, szalagszövő, gombkötő, varga, takács stb.) szinte mindvégig meghatározó helyet 

foglaltak el. Rajtuk kívül a fazekasok száma volt elég magas. Emellett a mézeskalácsostól a 

fésűkészítőig, a szappanfőzőtől az üvegesig, csaknem 70 szakmában, számos más iparág 

mesteremberét meg lehetett találni. A város polgárosodott környezete új értékrendet, 

megváltozott igényeket teremtett, a sokféle iparos ennek kielégítésére törekedett. Mivel a 

földesurak mindegyike az őt megillető járandóságokat inkább készpénzben követelte, a város 

lakói – lett légyen bármilyen foglalkozásuk – igyekeztek pénzbeli jövedelemre szert tenni. 

Mindez közrejátszott abban, hogy – ha csak időszakosan is – a város népességének igen 

jelentős százaléka űzött valamilyen kézműves mesterséget, s emellett kereskedelmi 

tevékenységet is folytatott. Nem volt ritka látvány a szekerekkel vagy éppen batyuval a hátán 

házaló iparos, aki a város piacán kívül a közelebbi-távolabbi településeket is meglátogatta 

termékeivel. Mindazonáltal jövedelmeiket a leggyengébb csoportba sorolt kereskedői átlag is 

kétszeresen felülmúlta.71 „Kárpótolta” azonban őket számbeli fölényük és a város vezető 

testületeiben régóta meglévő befolyásuk. Ezt úgy sikerült biztosítaniuk, hogy a kiváltságos 

helyzetet jelentő polgárjogot, a „purgerséget” túlnyomórészt ők kapták meg. A polgárjog a 

teljes jogú céhtagság és a városi közügyekbe való beleszólás feltételét képezte. Aktív és 

passzív választójoga csak esküt tett polgárnak lehetett. A puszta letelepedési engedély még 

nem jelentett polgárjogot. Erre a ház- és birtokszerzéshez sem volt szükség. A polgárrá való 

felvételről a városi tanács döntött, amely az eljárásnál a mesterembereket mindig kedvező 

elbírálásban részesítette. Közülük is különös előnyt élveztek az osztrák örökös 

tartományokból bevándorlók. A XIX. század elején már kereskedők is bekerültek az elitet 

jelentő purgerek közé, az iparosok túlsúlya azonban mindvégig megmaradt.72 A kialakuló, 

jelentékeny kereskedő- és iparosréteg, az élénk piaci forgalom, a „purgerség” rangja erős és 

öntudatos városi polgárságot eredményezett, amely 1848-ra már a szabadságért vívott hosszú 

küzdelmet tudhatott maga mögött: részben földesurával, az ország legnagyobb birtokosai közé 

tartozó Batthyány-Strattman hercegekkel, részben a szabad királyi városi rang elnyeréséért. A 

város és az uradalom közt folyt alkudozások során mindig a várostól indult ki a 

kezdeményezés, és ki is csikarta azokat a maximális engedményeket, amelyeket 

érdekérvényesítő képessége teljes körű latba vetésével a fennálló jogviszonyok keretei között 

el lehetett érni.73 A szabad királyi városi rang elérésére való törekvése is rengeteg pénzt és 

energiát emésztett fel, de nem járt sikerrel. 1848-1849-ben a forradalom vívmányainak 
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védelméből szintén derekasan kivették részüket. A lakosság és a városi elit politikai 

megoszlásáról nincsenek érdemleges adatok, a lezajlott események azonban egyértelműen azt 

bizonyítják, hogy a város vezetése és a helyiek többsége támogatta az önálló magyar kormány 

célkitűzéseit, és segítette azok végrehajtását.74 Érdemes megemlíteni, hogy az 1846-ban 

készült titkosrendőri jelentés a konzervatívoknak egyetlen hívét sem tünteti föl Kanizsán, 

meggyőződéses ellenzékit viszont annál többet.75 Köztük volt Csány László, a zalai liberális 

ellenzék vezéralakja, a szabadságharc későbbi mártírja is. Az ő hathatós közreműködése révén 

Kanizsa aktív szerepet játszott a hazai iparpártoló mozgalomban. Az itteni Védegylet 1844. 

december 6-án a megyében elsőként, az országban ötödikként alakult meg.76  

A fentebb vázolt előzmények nyilván meghatározták azt a politikai közhangulatot, 

amelynek közepette a vesztett szabadságharc után az új tisztikarnak meg kellett kezdenie 

munkáját. Bogyay nem lehetett könnyű helyzetben a vezetőség kiválasztásakor. Már csak 

azért sem, mert ami a konzervatívokat illeti, talán itt számíthatott legkevésbé megbízható 

tanácsadókra. Bár, mint azt az 1848-as országgyűlési képviselő-választáson történt verekedés 

bizonyítja, a mindenre kapható, szavazatát hordó borért áruló, gyülevész népségben itt sem 

volt hiány, amelyet a reformkori zalai konzervatívok hírhedt kortesvezére, Rumy Károly némi 

szociális demagógiával jól tudott mozgósítani.77 Az új kormányzati rendszer által megszabott 

követelményeknek ez a szilárd politikai nézetek nélküli, ide-oda csapódó társaság 

természetesen semmilyen tekintetben sem felelhetett meg. A reformkori városi tisztújítások és 

az egymás utáni jegyzőválasztások szintén botrányoktól voltak hangosak, ezek alkalmával a 

polgárjoggal rendelkezők képviseletére hivatott „századosság”78 tagjai sem viselkedtek sokkal 

különbül. Az 1839-es tisztújításkor például azt írták róluk, hogy az utóbbi években többségbe 

került közöttük a „minden nevelés, mívelődés és józan ítélet nélkül való, durva, 

elparasztosodott és kiművelésre semmiképpen sem törekedő” városi polgárok csoportja.79 

Valószínűnek látszik, hogy a magát oly nagyra tartó „purgerség” büszke soraiban a polgári 

öntudat nem mindig párosult kellő intelligenciával és iskolázottsággal. Kvalifikált, szélesebb 

körű általános műveltséggel rendelkező egyének meglehetősen kevesen voltak közöttük. Az 

iparosok dominanciája nem csak a földműves osztályt szorította háttérbe, hanem úgy tűnik, 

hogy a képzettebb rétegek képviselőit is távol tartotta.80 Nehéz lenne bizonyítani a Rumy-féle 

korteskedés és a városi tisztújítási skandalumok főszereplői közötti azonosságot, de nagy a 

valószínűsége annak, hogy ahol valamilyen csetepaté volt kilátásban, ott hasonló habitusú 

egyének gyűltek össze. Nem csak a megfelelő képzettség, nyelvtudás stb. esetleges hiánya és 

az ingatag politikai magaviselet, hanem a korábbi heves összetűzések és viharos jelenetek 

által generált, mélyben lappangó feszültségek továbbélése miatt is nehéz lett volna ebben a 
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körben olyan személyeket találni, akiknek megvan a kellő igazgatási gyakorlata, tudják mi fán 

teremnek az itteni hivatalok, és nyugodtan rájuk lehet bízni a tízezres város ügyeinek 

továbbvitelét. Nem is szólva a tekintélyről, az erkölcsi feddhetetlenségről, a 

megbízhatóságról! Bogyaynak mindenképpen kipróbált emberek kellettek, olyanok, akik jól 

ismerik a fennálló erőviszonyokat, rendelkeznek a szükséges tapasztalattal, higgadtan tudják 

kezelni a helyi elit belső konfliktusait, és lehetőség szerint kordában tudják tartani a 

forradalom ügye mellett végig kitartó kanizsaiak netán feltörő indulatait. Így azok között 

kellett szétnéznie, akik már ezt megelőzően is aktív szerepet játszottak a város közéletében, s 

korábbi tevékenységük azt bizonyította, hogy a fenti elvárásoknak megfelelnek. 

Nagykanizsán jelenlegi ismereteink szerint az 1848-as áprilisi törvények megalkotása 

után nem történt meg a városi tisztikar újjáalakítása. A községi választásokról szóló XXIV. 

törvénycikk alkalmazhatóságát illetően bizonyára nem merült fel kétség, hiszen a város jogi 

értelemben, köztudottan „első bírósági hatósággal ellátott, rendezett tanáccsal”81 bíró 

községnek számított. Tanácsa 1848-at megelőzően mindvégig első folyamodású bírói 

hatóságként funkcionált. A tisztújítást 1848. július 4-ére ki is tűzték,82 a fellelhető forrásokban 

azonban nincs nyoma annak, hogy ténylegesen lezajlott volna.83 Ennek egyik oka az 1848. 

június 15-i országgyűlési képviselő-választáson történt, halálos áldozatokat követelő 

verekedés lehetett, ami miatt azt csak 1848. június 27-én, kirendelt katonaság jelenlétében 

lehetett megtartani. Az erőszakos események miatt felzaklatott kedélyek vélhetőleg még nem 

csillapodtak le eléggé. Az újabb választás megint kirobbanthatta volna a helyi politikai 

csoportosulások között fennálló ellentéteket, ami veszélyeztette volna a tisztújítás nyugodt és 

biztonságos körülmények között való végrehajtását. A másik ok, ami miatt a tervezett 

tisztújítás feltehetően elmaradt az volt, hogy ezen időszakban kellett a kanizsai nemzetőrséget 

a Dráva-vonal vidékére mozgósítani. 1848. június 30-án a nemzetőrök közül többen arra 

kérték Csány László kormánybiztost, hogy a tisztújítást mindaddig halasztassa el, amíg a 

Dráva mellékéről vissza nem térnek. Erre csak a horvát betöréskor, 1848 szeptemberében 

került sor,84 utána pedig az egymást követő hadi események (a horvát megszállás, a Mura-

vonal védelmében való részvétel, a császári királyi megszállás) kötötték le a város figyelmét. 

A zűrzavaros időszakban a különböző katonai alakulatok ott tartózkodása, átvonulása és 

ellátása, a megszállók különböző követeléseinek teljesítése miatt épp elég tennivaló akadt, így 

az önkormányzati választások zavartalan lebonyolításához ekkor sem voltak kedvezőek a 

feltételek. Így nagy valószínűséggel az 1848 elején hivatalba lépett tisztikar85 látta el egészen 

1849 végéig az eseménydús két év igazgatási feladatait. Ezalatt nem egyszer kellett 

helytállásról és felelősségérzetről tanúbizonyságot tennie. Albanich Flórián városbíró a 
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válságos napokban is mindig csendre és nyugalomra intette a lakosságot. Az ő erélyes 

vezetésével mindvégig megpróbálták a rendet és közbiztonságot fenntartani a városban. Az 

idegen megszállókkal szembeni ellenérzéseket azonban természetesen nem lehetett 

kiküszöbölni, az atrocitások elkerülhetetlenek voltak. Nem csak az országgyűlési képviselő-

választás alkalmával, hanem az 1848. szeptember 15. és október 4. között tartó horvát, 

valamint az 1849. január 10. és május 21. között bekövetkező császári királyi megszállás 

idején is történtek halálesetekkel járó erőszakos cselekedetek mind a megszállók, mind a 

helybeliek részéről.86 Bár az elöljáróság igyekezett a felkorbácsolt indulatokat féken tartani, a 

horvát és osztrák katonai vezetés egyaránt ellenséges érzületűnek nyilvánította a várost.87 A 

rajtuk esett sérelmek miatt állandóan zsarolták és fenyegették az itt élőket, ugyanakkor 

tartottak is a heves vérű kanizsaiaktól. Ebben a felettébb kényes helyzetben rendkívül sokat 

számított Albanich Flórián kiváló diplomáciai érzéke, amely több-kevesebb sikerrel 

igyekezett óvni a helybelieket a túlkapásoktól. Az ingerültebbek csillapítása során nem 

egyszer saját biztonsága is veszélybe került. Ugyanakkor az előforduló esetekben az 

elöljáróság többi tagjával együtt mindig megvédte a város polgárait, s általában megpróbált a 

császári hatóságok számára is elfogadható magyarázatot találni a történtekre. A megszállók 

vagy hittek neki, vagy nem, helytállása azonban példaértékű maradt, nem hiába mondta róla 

Csertán Sándor kormánybiztos, hogy „ámbár csak egyszerű pékmester, mégis kitett sok 

alispányokon.”88 Apja, a szűcs foglalkozású Albanich Jakab Szlavóniából települt be a 

városba, s 1797-ben kapott polgárjogot. 1813-1814-ben már ő is viselte a bírói tisztséget.89 

Talán ezért gondolta Bogyay Lajos, hogy a hagyományt folytatva Albanich Flóriánt 

ülteti a bírói székbe, amikor 1850. január 25-én kinevezte a város új elöljáróságát.90 Nem 

tudhatjuk, hogy a kellő taktikai megfontolásokat mindig a megfelelő helyen és időben 

alkalmazó, a realitásokat helyesen felmérni tudó, jó emberismerettel és kiváló diplomáciai 

érzékkel rendelkező városbíró jelzett tulajdonságai mekkora szerepet játszottak a döntés 

meghozatalában, az azonban biztos, hogy személye alkalmasnak tűnt az új kormányzati 

rendszer megbékélést, a kedélyek lecsillapítását, a békés, polgári élet medrébe történő 

visszatérést célzó törekvéseinek érvényesítésére. Bogyay nyilván tudta, hogy Albanich 

Flórián 1848 tavaszán, a forradalom kitörésekor egyik kezdeményezője és aláírója volt annak 

a város nevében az országgyűléshez intézett radikális hangú feliratnak, amely támogatta a 

pesti 12 pont követeléseit, s azt még újabbakkal is kiegészítette. Nyilván azt is tudta, hogy a 

helyi nemzetőrség szervezésében is tevékenyen részt vett.91 Ettől azonban, úgy tűnik, a város 

politikai helyzetének stabilizálása és az itteni lakosság megnyerése érdekében eltekintett. A 

városbírón kívül még a következők alkották a város tisztikarát: egy főjegyző, egy aljegyző, 
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hat tanácsos, egy gyámatya, egy kamarás, egy adószedő, egy kórházigazgató, egy 

kórházpénztárnok, egy kórházatya és egy szállásmester. A második legfontosabb posztot, a 

főjegyzői tisztséget 1841-től Tóth Lajos ügyvéd töltötte be.92 Ő azonban már idejekorán 

kijelentette, hogy ha bárki szóba is hozná személyét, 1850. január 2-től „semmi szín alatt” 

hivatalt el nem vállal.93 Helyébe egy másik ügyvéd, Horváth Mihály került. Róla annyit 

tudunk, hogy 1840 körül tanácsosként működött a városban.94 Az aljegyző személye 

változatlan maradt, ezt a tisztséget továbbra is Wlassics Eduárddal töltötték be. Horváth 

Mihály 1850 szeptemberében bekövetkezett távozása miatt azonban még az év vége előtt 

mindkét jegyzői poszton változás történt. 1850. október 15-től Wlassics Eduárdot főjegyzővé 

nevezték ki, az aljegyzői tisztség várományosa pedig az egyik városi tanácsnok, Szívós István 

lett.95 Wlassics Eduárd már rendelkezett kellő közigazgatási gyakorlattal, hiszen 1845-től 

1849 végéig már ellátta az aljegyzői feladatokat. Politikai múltját tekintve bátyjával, Antallal 

együtt – akiről később még szó lesz – 1848-at megelőzően a helyi Védegylet körül 

csoportosuló liberális szellemiségű társaság tagjai közé tartozott; részt vett a Védegylet 

szorgalmazására 1845-ben megalakult takarékpénztár választmányának munkájában, a Dráva-

vonal védelmének szervezésekor 1848. június 23-án pedig beállt a kanizsai nemzetőrség 

önkéntesei közé.96 Mindez, és különösen bátyja, Antal aktív liberális múltja nem jelentett 

akadályt az aljegyzői, majd főjegyzői állás elfoglalásakor. 

A bírón, a főjegyzőn és aljegyzőn kívül még hat tanácsosból (Szívós István, Sanveber 

József, Virth Károly, Turkovits György, Michel Ignác, Davidovits György) állt a város új 

vezetése. Munkájukat egy gyámatya (Vusztl Alajos), egy kamarás (Hauser János), egy 

adószedő (Kaan Ferenc), egy kórházigazgató (Tárnok Alajos), egy kórházi pénztárnok 

(Spánier Ferdinánd), egy ún. „kórházatya” (Jack Frigyes) és egy szállásmester (Vajai Lajos) 

segítette. Ha végignézzük a névsort, mind ismerős nevekre bukkanunk. Olyanokéra, akik már 

a korábbi időszakban is feltűntek Kanizsa közéletében, akár városi tisztségviselőként, akár 

más területen szerepet játszó, befolyásos személyiségként. Ilyen volt például a tanácsosok 

közül Szívós István, aki 1845-ig az aljegyzői tisztséget töltötte be97, vagy Turkovits György, 

Davidovits György és Sanveber József tanácsosok, akiket az 1840-es években is hasonló 

funkcióban találunk.98 Vajai Lajos, aki most szállásmester lett, 1848-ban is ezt a feladatot 

látta el, 1847-ben pedig helyettes jegyzőként tevékenykedett.99 De felhozhatjuk példának a 

már korábban említett Tárnok Alajos személyét is, aki részben a Batthyány-uradalom 

jószágigazgatójaként, részben pedig a védegyleti mozgalom tagjaként és a takarékpénztár 

alapítás kapcsán tette ismertté nevét, most pedig a kórházigazgatói pozíciót kapta. Egy másik 

példa Spánier Ferdinánd, a kórházi pénztárnok lehet, aki egyébként fűszerkereskedő és 
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szivargyáros volt, s a városban több épületet is birtokolt. Tagja volt az 1837-ben megalakított 

„Kereskedelmi Casino” választmányának. Ő is ott buzgólkodott a Védegylet létrehozása 

körül, még Kossuthtal is volt közvetlen kapcsolata. A takarékpénztár felállításán munkálkodó 

bizottságba ugyancsak beválasztották.100 Elmondhatjuk tehát, hogy a város élére került új 

vezetés csak formailag volt új, tagjai szinte kizárólag helyi lakosok közül kerültek ki, s 

többségüket korábbi közéleti vagy egyéb szerepvállalásuk folytán már ismerősként 

üdvözölhették a város polgárai. 

A Kanizsához képest lényegesen kevesebb lélekszámmal és eltérő adottságokkal 

rendelkező Zalaegerszeg a XIX. század közepén még meglehetősen falusias település képét 

mutatta. A megyeszékhely XVIII. század elején történt itteni állandósulása hozzájárult ugyan 

a fejlődéshez, ezt azonban egyelőre még csak a város központjában álló néhány impozáns 

épület és a megyei adminisztráció folytán jelenlévő hivatali apparátus létszámbeli növekedése 

jelezte. Bár a tisztségviselők közül soknak még máshol volt az állandó lakhelye, a 

megyegyűléseken és törvényszéki üléseken való megjelenésük, itteni jövés-menésük pezsgést 

hozott az álmosnak tűnő kisváros életébe. Már csak azért is, mert közben a megyeházán forró 

hangulatú szócsaták közepette országos jelentőségű reformkezdeményezések indultak útnak. 

Ezeken a megyegyűléseken a városban lakó szép számú nemesség is hallathatta hangját. 

Súlyuk és jelentőségük egyre nagyobb lett, nem csak azért, mert a vármegyénél esetleg 

valamilyen magasabb posztot töltöttek be, hanem azért is, mert értékes ingatlan vásárlásaik 

révén rangot és tekintélyt szereztek, s megbecsült tagjaivá váltak a mezővárosi közösségnek. 

A II. József kori népszámlálás (1785) és az utolsó megyei nemesi összeírás (1845) között – 

főként a beköltözéseknek köszönhetően – az egerszegi nemesség összlétszáma több mint 

háromszorosára, a városi népességen belüli aránya pedig kétszeresére nőtt. (Ez 1845-ben 

valamivel több, mint 8 %-ot tett ki.) Hivatalt viseltek vagy valamilyen értelmiségi 

foglalkozást űztek, de sok mesterember, sőt még kereskedő is akadt közöttük. Az 

elöljáróságban való szerepvállalásuk már a XVIII. század végétől megfigyelhető. Ezek 

azonban érdekes módon zömükben mind a törzsökös városiak közül kerültek ki, XIX. 

században betelepülő, vármegyei szolgálatban álló nemesek nincsenek közöttük.101 

Társadalmi presztízsük, képzettségük folytán vezető szerepük az 1840-es évekre már egyre 

természetesebbnek tűnt egy olyan közegben, ahol még nem is olyan régen (1826) az egyik 

szűrszabó városbíróvá választásakor a fő érvek között hangzott el, hogy „mint jó írást tudó” 

alkalmasnak látszik a tisztség betöltésére.102 Nyilván nem véletlen, hogy az 1840-es évek első 

felében a helyi nemesek is aktívan részt vettek annak a városi önkormányzat megválasztását 

és működését sokkal szélesebb társadalmi alapokra helyező liberális szabályrendeletnek103 a 
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kidolgozásában, amelynek alapján végül is a tisztújítások az 1848-at megelőző években már 

zajlottak. A püspök földesúrral folytatott legelő elkülönítési perben is nemesek vezették a 

város harcát, s a küzdelemben sikerült szilárd egységfrontot létrehozniuk a nem nemes 

lakosokkal.104 A minél nagyobb és jobb legelőterületek kihasítása létfontosságú volt, hiszen a 

helyiek többsége a mezőgazdaságból élt, amelyben a táji adottságok miatt különös 

jelentőséget kapott az állattartás. A földeket szabadon adhatták-vehették, a várost övező 

dombokon sok egerszegi gazda művelt szőlőt. Ha jó volt a termés, ebből még némi jövedelem 

is származhatott, hiszen a város féléves korcsmáltatási joggal rendelkezett. Piaca 

meglehetősen élénknek mondható, hiszen a közelebbi-távolabbi környék sok-sok aprófaluja 

itt kínálta eladásra áruját, miáltal Egerszeg a terményfelesleg fontos gyűjtőhelyévé vált.105 A 

helyi iparostársadalom tagjai ugyancsak itt vonultak fel termékeikkel. Ők is birtokoltak földet, 

és akadt, aki csak időszakosan űzte iparát. 1828-ban, az akkor mintegy 3000 lakosú városban 

181 kézműves 36 féle mesterséget folytatott. Meglepően magas közöttük az építőiparban 

dolgozók aránya, és sok olyan iparost is találunk, akinek szakmáját a város vonzáskörzetében 

mások nem gyakorolták.106 Ez az iparos réteg a várost és annak környékét kézművesipari 

termékek meglehetősen széles választékával tudta ellátni. Az áruközvetítésben itt is nagy 

szerepe volt a zsidó kereskedőknek, akik egyre többen telepedtek le a városban. 1828-ban 22 

kereskedőt és 3 fogadóst írtak össze.107 Az értelmiséget – mint már utaltunk rá – részben az 

iskolázott, hivatalvállaló nemesség, részben pedig a társadalom alsóbb osztályaiból tudásuk 

vagy szerencséjük által kiemelkedettekből képződött honorácior réteg alkotta. A rendkívül 

nagy kiterjedésű megye közigazgatásának, igazságszolgáltatásának és pénzügyi 

adminisztrációjának itteni összpontosulása – és éppen tárgyalt korszakunk, a 

neoabszolutizmus idején végbemenő jelentős kibővülése – egyre inkább növelte a 

tisztségviselők és egyéb alkalmazottak számát. Emellett itt is megjelennek a kisvárosi elit 

jellegzetes képviselői: az orvos, a patikus, a tanító, a bába, a plébános, az uradalmi tiszttartó 

stb., s nem utolsósorban az ügyvédek,108 akik nem csak a peres ügyekben, hanem a városi 

közéletben is egyre aktívabb tevékenységet fejtenek ki. A létszámában még nem túl nagy, de 

sokféle foglalkozást reprezentáló értelmiség itteni tömörülése nem csak a helybeli iparos és 

kereskedő rétegnek biztosított tartós fogyasztópiacot, hanem jelenlétével egyrészt újfajta 

szolgáltatásokra támasztott igényt, másrészt újfajta értékeket és mentalitást közvetített a 

megyeszékhellyé vált oppidum tősgyökeres földművelő-kézműves lakosságának.  

A vázolt társadalmi struktúra csak részben tükröződött a város elöljáróságának 

összetételében. Ott ugyanis hosszú időn keresztül az iparosok dominanciája volt a jellemző. 

Akadt olyan év, amikor részvételük 84%-ot tett ki. Idővel nemesek is bekerültek a tanácsba, 
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arányuk az 1840-es évekre számottevően megnőtt. 1846-ban már meglévő gyakorlatként 

említik a városban lakó nemesek tanácsba történő beválasztását. De a nemes tanácstagok jó 

része is iparos tevékenységet folytatott.109 Ez a helyzet 1848-ig nem sokat változott. Ebben az 

évben is csak egy értelmiségi foglalkozásút, egy gyógyszerészt (Ráizinger József) találunk a 

12 tagú tanácsban. (1847-ben egyet sem.) A 40 tagú képviselő-testületben már valamivel jobb 

a helyzet. Ott 9 értelmiségi (22,5 %) van jelen. Az iparosok 20 fővel pontosan a létszám felét 

teszik ki, ők a tanácsban is és itt is szinte mind tradicionális kézművesipari foglalkozások 

(csizmadia, kovács, asztalos, fazekas, sütő, takács stb.) űzői. A 9 értelmiségi zömét ügyvédek 

(3) és vármegyei tisztségviselők (3) alkotják, a fennmaradó 3 személy közül az egyik 

uradalmi tiszttartó, a másik nyugalmazott katonatiszt, a harmadik postamester.110 

Az 1848. május 28-án megválasztott képviselő-testület csak fél évig élvezhette a 

zalaegerszegi polgárok beléhelyezett bizalmát. 1849 januárjában, a császári csapatoknak a 

megyeszékhelyen történt első megjelenésekor beszüntette működését, és átadta helyét az 

1844-1846 között kidolgozott reformjavaslatok folytán életre hívott, korábbi városi 

közgyűlésnek, amelyen az 1848-as városi képviselők már csak korlátozott számban vettek 

részt.111 Az önkormányzat másik testülete, az 1848. május 23-án megválasztott tanács és az 

ugyancsak ekkor újjáválasztott tisztségviselők, az élen Pathy János városbíróval, 1849 végéig 

hivatalban maradtak. A katonai megszállást (1849. július 14.) követően egyelőre a kivárás 

taktikáját választották, és tovább intézték a város hétköznapi ügyeit. 

Az „előlegesen tartott tanácskozmány” közben bizonyára itt is megtörtént. A 

konzervatívoknak Egerszegen szintén megvolt a maguk tábora. Hangadóik, Osvald Károly, 

Horváth Ferenc és Fábián Pál a kormánypárt megyei kortesvezérei körül tömörültek, és mind 

a megyei politikából, mind a városi tisztújításokon zajlott csatározásokból kivették részüket. 

A háttérből Farkas Imre Zalaegerszegi járásbeli főszolgabírótól is hathatós támogatást 

kaptak.112 Azt ugyan nem lehet tudni, hogy a város új vezetését illetően kik és milyen 

tanácsokat osztogattak Bogyaynak, de feltételezhetjük, hogy a tanácsadók a fenti társaság 

köréből kerültek ki. Valószínűleg ennek tudható be, hogy az egerszegi városi tanácsba a 

kezdeti időszakban kinevezettek között egyértelműen kimutatható az ún. „magyar párt” 

híveinek túlsúlya, azoké, akik a városi önkormányzat megreformálását célul kitűző egerszegi 

liberálisok törekvéseit ellenezték, és az 1846-os botrányos tisztújítást113 előidézték. Tagjaik a 

képviselő-testületet helyettesítő, ún. tiszteletbeli tanácsnokok közt is szép számmal foglaltak 

helyet.114  

A városbíróból, jegyzőből, hat tanácsosból, pénztárnokból és gyámatyából álló 

tisztikar kinevezése az év utolsó napján, 1849. december 31-én történt meg.115 A bíró az 1846 
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végétől a város élén álló Pathy János lett. Ő is azon iparűző nemesemberek közé tartozott, 

akik a többi iparos mellett már jóval korábban is segítették a tanács munkáját. Lakatos 

mesterséget tanult, föld- és házbirtokkal is rendelkezett. Fiát, aki 1848-ban nemzetőr volt, 

szintén lakatosnak taníttatta. Nézeteit tekintve inkább a konzervatívokhoz állt közel.116 

Ugyancsak nemes a jegyző, Árvay István. Tanult ember, ügyvéd, 1848-ban nemzetőr. Még 

fiatal, 30 év körüli, előtte nem tűnik fel semmilyen városi tisztségben. Az 1846-os császári 

titkosrendőrségi jelentés szerint meggyőződéses ellenzéki.117 Az addig hivatalban lévő 

tanácsosok közül egyedül Ráizinger József lett most is tanácsos. Egyetemi végzettséggel 

rendelkezett, képzett gyógyszerészként került Zalaegerszegre 1826-ban. Egy itteni 

gyógyszerészhez szegődött be, akinek a lányát később feleségül vette, s a gyógyszertárat 

megörökölték. Már az 1840-es évek elején szerepel a neve a tanácsosok között, 1846-ban 

szintén tanácsos lesz. Az 1848-as önkormányzati választásokon Pathy János és Kováts József 

mellett ő is indul a városbírói állás megszerzéséért. Pathy győz, Ráizingert viszont 

megválasztják tanácsosnak. Még ugyanebben az évben eladja gyógyszertárát, ezután 

vagyonából él. Beáll a nemzetőrök közé, 1849 júniusában, amikor a császári csapatok már 

Egerszeget fenyegetik, a rendkívüli kiadások fedezésére 500 pengőforint kölcsönt ad a 

városnak. 1849 év végi kinevezésekor földbirtokosként tüntetik fel. Gondolkodásmódja 

inkább liberálisnak mondható.118 Ráizinger Józsefen kívül még két személyt találunk az 1848-

as tisztikarból a tanácsosok között: a korábbi jegyzőt, Móczer Istvánt és Páslek Imrét, aki 

addig gyámatyaként az árvák érdekeit védelmezte. Móczer István a szombathelyi püspök 

uradalmi tiszttartójaként kezdte egerszegi pályafutását. Ő is nemesember, a forradalom előtt 

már hosszabb ideje a város jegyzői tisztségét töltötte be. A helyi politikai és egyéb 

érdekharcoktól függetlenül mindig újraválasztották, valószínűleg meg lehettek elégedve 

munkájával. Inkább a mérsékeltebb, konzervatív táborhoz tartozott.119 Páslek Imre 1846-tól 

látta el a gyámatyai hivatalt. Amúgy csizmadiaként a zalaegerszegi kézművesek 

hagyományos foglalkozását űzte. A módosabbak közé tartozhatott, hiszen a sorozatos 

visszaélések kiküszöbölése érdekében a tanács 1830-tól különösen ügyelt arra, hogy ezen 

tisztség viselője a város tehetős, megbízható polgárai közül kerüljön ki. Ezt támasztja alá, 

hogy 1848-ban a házbirtoka alapján kapott országgyűlési választójogosultságot.120 A másik 

három tanácsos, Handler István, Horváth Imre és Takács Pál Páslek Imrével együtt tagja volt 

az 1848. május 28-án megválasztott városi képviselő-testületnek.  

Az említettek közül különös figyelmet érdemel Horváth Imre személye. A 

foglalkozására nézve szíjgyártó iparos a megelőző években különböző városi tisztségeket 

töltött be. 1829-1830-ban az adószedői, 1837-1839-ig a kamarási feladatokat látta el. Az általa 
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kezelt pénzekben mindkét esetben hiány keletkezett. 1839-ben városbíró lett, egy év múlva 

megint csak nem tudott számot adni a közpénzekről, ezért már nem szerepelt az uradalom 

jelöltjei között. Ezután egészen 1849. december 31-ig, Bogyay által történt kinevezéséig nem 

került be Egerszeg város tanácsába. Közben 1846-ban a püspöki úriszék korábbi adószedői és 

kamarási tevékenysége során létrejött köztartozásai miatt elmarasztaló ítéletet hozott ellene. 

Ebben az évben történt az új, liberális önkormányzati szabályrendelet mellőzésével véghezvitt 

botrányos tisztújítás, amikor a nagy lármával felvonuló konzervatívok, az ún. magyar párt 

botokkal megtámadta és eltávolította a helyszínről a „német”-nek nevezett ellenpárt, a helyi 

liberálisok híveit, majd erőszakkal saját embereit juttatta pozíciókhoz. Bírójelöltjük eredetileg 

Horváth Imre volt, de mivel az uradalom most sem pártolta, „csak” az egyik tanácsosi és a 

helyettes bírói tisztséget tudták neki biztosítani. Nem sokáig, mert a hamarosan kiküldött 

megyei vizsgálóbizottság még az év végével a városbíróval és több más tisztségviselővel 

együtt őt is elmozdította helyéről. Leváltásának indokaként a „hűtlenül kezelt summák”-at 

hozták fel. Állítólag egyes hagyatéki ügyek rendezésekor is követett el visszaéléseket. Ilyen 

előzmények után 1848-ban nemzetőr hadnagy lett, s a városi képviselő-testületbe is sikerült 

magát beválasztatnia, nyilván ekkor is a konzervatív szavazótábor segítségével. Országgyűlési 

választójogot házbirtoka után kapott.121 Kinevezését szinte biztosan a konzervatívok két 

vezéregyéniségéhez, Farkas Imréhez és Fábián Pálhoz fűződő személyes kapcsolatának 

köszönhette. Farkas Imre 1849 novemberétől a várost felügyelő, Zalaegerszegi járási 

főszolgabírói tisztséget töltötte be, mellette Fábián Pál volt a közigazgatási segéd. 1850. 

szeptember 9-től viszont már Fábián lépett Farkas Imre örökébe.122 

Takács Pál és Handler István tanácsosokról azonkívül, hogy a ’48-as képviselő-testület 

tagjai közé tartoztak, annyit tudunk, hogy az előbbi szűrszabó, az utóbbi kereskedő volt. 

Handler korábban a kórházgondnoki, Takács az adószedői tisztséget töltötte be. 1848-ban 

mindketten nemzetőrök lettek (Handler nemzetőr hadnagy, 1849-ben százados, 

térparancsnok), és mindketten házbirtokuk alapján kaptak országgyűlési választójogot. 

Politikai nézeteiket illetően, Horváth Imréhez hasonlóan, Takács Pál és Páslek Imre is a 

konzervatívokat támogatta. Egyedül Handler István állt a liberálisok oldalán, ő már a korábbi 

évek politikai csatározásaiban is részt vett.123 A pénztárnoki tisztséget Tivalt Ferenc ácsmester 

kapta, a gyámatyai teendőket Páslek Imre utódaként most Horváth Károly festő látta el. 

Mindkettejüket már az 1840-es évek első felében a tanácsban találjuk. Az ún. „magyar” és 

„német” párt (konzervatívok/liberálisok) itteni küzdelmeiben egyértelműen az utóbbiak 

mellett foglaltak állást. Tivalt Ferenc 1848-ban is tanácsnok lett, s a nemzetőrök közé is 
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beállt. Horváth is és Tivalt is házbirtokuk alapján kaptak országgyűlési 

választójogosultságot.124  

Láthatjuk tehát, hogy Zalaegerszegen egyedül a jegyző, Árvay István személye az, aki 

teljesen újonnan került be a frissen kinevezett tisztikarba. A többiek mind a helyi politikai 

közélet ismert szereplői voltak, ki ilyen, ki olyan minőségben. Senkit sem kellett bemutatni 

közülük a három és fél ezres mezőváros lakosainak. Természetesen Árvay Istvánt sem, hiszen 

már 1840 óta Zalaegerszegen élt, házat vett a városban és tiszteletbeli megyei alügyésszé is 

megválasztották.125 Az elöljáróság egészét nézve az iparosok még most is túlsúlyban vannak, 

de az arányok módosultak. A tanácsosok között Móczer István és Ráizinger József 

személyében megjelenik két értelmiségi, így a jegyzővel, Árvay Istvánnal együtt összesen 

most már hárman képviselik ezt a réteget. S amire az utóbbi jó néhány évben bizonyosan nem 

volt példa: egy kereskedő, Handler István is bekerült a tanácsba. Társadalmi összetételét 

illetően tehát a város vezetése valamivel tagoltabb képet mutat, mint 1848-ban vagy azt 

megelőzően. Bár kinevezésükkor Pathy Jánost és Ráizinger Józsefet is földbirtokosként 

tüntetik fel, tudjuk, hogy egyiküknek sem ez volt a valódi foglalkozása. Így nem is lehettek 

reprezentánsai annak a nagyszámú, csak földművelésből élő népességnek, amely 

iskolázatlansága, társadalmi kiszolgáltatottsága folytán most is képviselet nélkül maradt. 

Politikai tekintetben az egykori „magyar” és „német” párt hívei egyelőre nagyjából azonos 

számban voltak megtalálhatóak a tisztikarban. 

A másik mezőváros, a Balaton-parton fekvő Keszthely életében meghatározó 

jelentőségű volt a Festetics család XVIII. század közepén bekövetkező birtokszerzése. Az 

itteni uradalom a főúri család egész gazdálkodásának a centrumává vált. Festetics György 

1797-ben megalapította a Georgicont, az országos hírű mezőgazdasági főiskolát. Tanárok, 

gazdatisztek telepedtek le a városban, számottevő volt az iparos, kézműves népesség. Piaci 

vonzáskörzete a Balaton-felvidékre terjedt ki. A XIX. század elején a Helikon ünnepségek 

által idevonzott írók, művészek révén fontos kulturális központ is lett. A tudatos földesúri 

fejlesztés eredményeképpen gyorsan nőtt a népességszám. Már használták az ekkor még a 

városhoz tartozó, hévízi kénes fürdőt. A lakosok számára fontos bevételi forrást jelentett a 

szőlőtermelés és a halkereskedés.126 A település egésze – már a török időktől – két elkülönülő 

részre oszlott. Nagyobbik részét az oppidum, az úrbéres mezőváros alkotta, kisebbik részét az 

egykori váron kívüli, jobbágyok lakta terület, a Polgárváros (vagy más néven Kiskeszthely). 

Ez utóbbi egyszerű jobbágyfaluként élte életét, közigazgatásilag önálló egységgé vált, s csak 

1925-ben csatlakozott Keszthelyhez.127 Dolgozatunkban természetszerűleg csak a mezővárosi 

településrész igazgatási viszonyaival foglalkozunk. Ennek lakóit az úrbérrendezést követően 
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házas zsellérekként tartották számon. Eszerint fizették egyénenként a cenzust, s teljesítették a 

robotkötelezettséget. A kiépülő majorságok (Fenékpuszta, a Georgicon gazdasága, Újmajor) 

nagyszámú cselédet és uradalmi alkalmazottat vonzottak ide. A társadalom zömét az igás 

állatot tartó, szántóművelést is folytató „gazdák” és a céhes iparosokból álló mesteremberek 

tették ki. Az utóbbiak szerepe egyre erősödött, ők képezték a középréteget. Mellettük 

megjelentek a kereskedők és szolgáltatók, akik a legvagyonosabbak közé tartoztak. Az 

értelmiséget az itt élő kisnemesség tanult képviselői, a gazdatisztek, néhány megyei 

tisztviselő, orvos és ügyvéd reprezentálta. Számos, a városból kiszoruló gazda és 

foglalkozásával felhagyó iparos költözött ki a környező szőlőhegyekbe, mások a katonai 

beszállásolás elől menekültek ide. A szőlőből élők a XIX. századra már a lakosság jól 

elkülöníthető csoportját alkották. A helyi közösségen belül jogilag különálló volt még a 

zsidóság és a nemesség. Elhúzódó pereskedés után a város 1838-ban örökös szerződést kötött 

a Festeticsekkel, ez azonban csak 1846-ban lépett életbe.128 A város ügyeit a bíró és a 12 

tanácsnok intézte. Hozzájuk csatlakozott még 4 külső tanácsos, valamint a fizetett és fogadott 

tisztségviselők (jegyző, adószedők, hajdúk, csőszök stb.). A külön nemesi közösség 1846-ban 

megszűnt. A tanács egyharmadát ezután a nemesekből választották, és az egyik bírójelöltnek 

is közülük kellett kikerülnie. Ezt megelőzően a tanács szinte kizárólag iparosokból állt. 1835-

ben pl. a bíró, a 12 öregesküdt és a 4 kisesküdt közül mindössze egy nem volt iparos. Itt is az 

olyan hagyományos kézműves foglalkozások tűnnek fel, mint a csizmadia, lakatos, bábsütő, 

szappanfőző, gombkötő stb. Vagyoni szempontból az adófizetők felső harmadához tartoztak. 

Az 1740 és 1848 közt hivatalt viselt, ismert bírók többsége is valamilyen iparos foglalkozást 

űzött. Az 1840-től 1848-ig esküdtként szolgált 26 keszthelyi között 21 fővel szintén az iparos 

elem a meghatározó. (A maradék öt egy kocsmárosból, két tisztviselőből, egy halászból és 

egy gazdából tevődött össze.) 1846 után a megválasztott nemes tanácsosok és egy megyei 

tisztségviselő mellett további iparosok kerültek be a testületbe.129 Mindez megegyezett azzal 

az önképpel, a mesteremberek lakta városéval, amelyet Keszthely kifelé mutatott, és amely a 

katonai beszállásolások elleni tiltakozásokban, valamint a céhek ünnepélyes alkalmakkor való 

megjelenésében is demonstrálódott. Az önkép megváltoztatásának azonban elérkezett az 

ideje. Legalábbis az 1848-as helyhatósági választások ezt tükrözték. Balogh József 

személyében új lett a városbíró. A 12 tagú tanácsba a plébános (Svastics Károly) mellett egy 

megyei szolgabírót (Bogyay József) és további három nemest választottak be, az iparosok 

aránya a felére esett vissza. Az 50 tagú képviselő-testületben még mindig jelentős számban 

ültek ott az iparosok. Korábbi súlyához és lakosságon belüli arányához képest visszaszorult a 

nemesség, a honorácior értelmiségiek száma viszont megnőtt. A helybeli orvos, kirurgus, 
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gyógyszerész mellett a gazdasági iskola tanárai és uradalmi tisztek is bejutottak. Mindkét 

testületben az iparosok dominanciájának csökkenése és a kvalifikáltabb rétegek képviselőinek 

előretörése mutatható ki. Az 1848 előtti tanácsból csak a bírót és az egyik esküdtet 

választották meg újra. A jelöltekként induló korábbi tanácsosok alulmaradtak ellenfeleikkel 

szemben.130 Mindez a változtatás szándékát tükrözte, azt, hogy amint a helyi társadalom más 

csoportjai számára is alkalom nyílt a politikai véleménynyilvánításra, éltek a lehetőséggel, és 

látni kívánták érdekeik képviseletét.   

A szélesebb körű társadalmi érdekképviselet iránti óhaj tényleg beteljesedett, de csak 

rövid ideig. A forradalom és szabadságharc leverésével az ez irányú reményeknek a 

Festeticsek városában és másutt is hamarosan szerte kellett foszlaniuk.  

A császári csapatok 1849. szeptember 3-án foglalták el Keszthelyt. A város ellenállást 

nem fejtett ki. A parancsnokot, Basil Knezevits ezredest az elöljáróság élén Szűts Gerő jegyző 

fogadta.131 Ő is és az elöljáróság többi tagja is még a forradalom idején, 1848. május 27-én 

lett megválasztva. Valójában azonban ez már nem teljesen ugyanaz a testület volt, hiszen 

időközben – főként a tanácsosok személyében – történtek változások.132 

A közeli Sümegen és Tapolcán már1849 decemberében sor került az új kinevezésekre, 

az előbbiben 23-án, az utóbbiban 26-án. Bogyay Lajos megyefőnöknek valószínűleg nem 

kellett azon gondolkoznia, hogy ezekben a városokban kiket hívjon meg a kinevezéseket 

megelőző, ún. „előleges tanácskozmány”-ra. Hiszen – mint már utaltunk rá – ez a vidék volt a 

reformkorban a zalai konzervatívok egyik bázisa, s a családnak a közvetlen környéken 

feküdtek a birtokai. Sok tisztségviselőt adtak a megyének, a Keszthelyen lakó Bogyayak a 

hivatalból élő nemesség tipikus képviselő voltak. (Itt lakott pl. idős Bogyay József, a 

Keszthelyt is magába foglaló Szántói járás al- majd főszolgabírája, 1840-1847, illetve 1847-

1849 között).133 A megyefőnök hamarosan a Keszthellyel való egyeztetés időpontját is 

kitűzte, hiszen 1849. december 20-án Halápról kelt levelében ezt írta az ottani tanácsnak: 

„Felsőbb rendelet következtében az ország ostromállapotba helyeztetve lévén, ezen állás 

p[edi]g, a szabad választás tartása, ideje alatt végképp kirekesztvén, Keszthely m[ező]városa 

hatósága általam folyó évi december hó 27-[én] reggeli órákban az ez érdemben nyert utasítás 

szerint rendez[tet]ni fog, miről is az illető m[ező]város tanácsa értesíttetik.”134 Valami miatt 

azonban ez a találkozás elmaradt, sőt még az elkövetkező néhány hónapban sem jött létre. A 

többi városban már régen az új tisztikarok látták el a hivatali teendőket, Keszthelyen még 

mindig minden maradt a régiben. Egy Dőry Gábor kerületi főispánhoz 1850. március 17-én 

küldött levélben Bogyay azt írja, hogy „Keszthelyen a rendezést, mivel 4-5 napra 

székhelyemről135 el nem távozhattam, későbbre hagyván.”136 Nagy valószínűséggel a megyei 
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közigazgatás egészének megszervezésével, a régi rendi hivatalok felszámolásával, az újak 

kiépítésével, a közigazgatás és igazságszolgáltatás szétválasztásával, s nem utolsósorban a 

megyeszékhelyi státusza miatt kulcsfontosságú Zalaegerszeg, valamint a kereskedelmi 

forgalma és népességszáma miatt kiemelkedő jelentőségű Nagykanizsa tisztikara 

kinevezésével járó nehézségek és bonyodalmak, az óriási hivatali leterheltség137 okozhatta, 

hogy Keszthelyre nem tudott elmenni. A téli időszak folytán előálló esetleges közlekedési 

nehézségek csak másodlagos körülményként jöhettek szóba. Így eshetett meg, hogy a kis 

Balaton-parti városban még 1850 május-júniusában is a forradalom idején megválasztott 

tanács hozta a döntéseket, s az új kormányzati rendszer hivatalos hatalomátvétele még mindig 

nem történt meg. De már nem kellett sokáig várni. Végül a többi város tisztikarának 

másodszori kinevezésével egy időben, 1850. június 11-én Keszthely is új elöljáróságot kapott.  

Ez annyiban volt újnak nevezhető, hogy a régi tisztségviselőket valóban kicserélték. 

Az újonnan kinevezettek azonban itt is – ugyanúgy, mint a többi városban – javarészt a már 

jól ismert, hivatalt viselt személyiségek közül kerültek ki. Vajda Antal bíró, foglalkozására 

nézve fazekasmester, például már hosszú ideje tevékenykedett a város közéletében. Fiatal 

korától, az 1810-es évek végétől kezdődően egy-egy év kihagyással végig ott van az esküdtek 

között, s kétszer (1823-1830 és 1845-1847 között) is viselte már a bírói hivatalt.138 A 

jegyzőnek, Szűts Gerőnek szintén megvolt már a kellő tapasztalata, hiszen 1839-től 

folyamatosan ő töltötte be ezt a tisztséget. 1849 elején egy időre helyettesére bízta hivatalát, 

hogy a szabadságharc védelmében ő is részt vehessen.139 A két, rangot jelentő fizetett 

tanácsosi pozíció egyike Lichtenvalner Györgyé, a másik Csák Györgyé lett. Az előbbi 

tősgyökeres helyi családból származott, s ácsmesterként kereste kenyerét. 1836-tól az 1848-as 

választásokig folyamatosan az esküdtek között találjuk. Az utóbbi neves, keszthelyi nemesi 

família tagja, aki nem városi, hanem megyei tisztségviselőként tüntette ki magát. Előbb 

esküdt (1835-1837), majd gyámi szolgabíró volt a Szántói járásban. A Lichtenvalner és Csák 

család amúgy is jól ismerte egymást, szoros kapcsolatok fűzték őket össze.140 A kamarásnak 

kinevezett Laskay Ferenc kőművesként apja szakmáját örökölte, 1847-1848-ban (a 

választásokig) esküdtként tűnik föl.141 A nem túl hálás adószedői hivatalt elvállaló Ferenczy 

János szűcsmester 1838-1840-ig esküdt volt, majd ezt követően 1845-ig a bírói tisztséget látta 

el. Utána újból esküdt lett.142  

Lehetne folytatni a sort a másik püspöki mezőváros, Sümeg viszonyainak 

bemutatásával, ahol a lakosság zöme az 1840-es években még agrártermelésből 

(állattenyésztésből, szőlőművelésből) élt, a jelenlévő iparosok azonban itt is uralták a város 

vezetését; s ahol a Kmetty György honvédtábornokkal levelező Édeskuty Sándor városbíró a 
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világosi fegyverletétel hírére lemondott, és 1849. augusztus 20-án sebtében tisztújítást kellett 

tartani.143 Ekkor az 1845-ös védegyleti alelnök, Bajomy István lett a városbíró, akinek 

családját Sümeg megbecsült polgárai között tartották számon.144 Bogyay az „újonnan 

rendezett városi tanács” 1849. december 23-i kinevezésekor szinte teljes egészében az akkor 

hivatalba lépők közül választotta ki az új tisztikar személyzetét. Lényegében minden maradt a 

régiben, csak az adószedőt és a kisebb létszámú tanácsban az egyik tanácsost cserélte ki.145 

(Érdekességképpen annyit azért érdemes megjegyezni, hogy a jegyzői tisztségre eredetileg 

Horváth János, volt honvédfőhadnagyot szemelték ki. Kinevezését viszont az 1849. október 

24-i „ideiglenes közigazgatási rendezet” előírásai meghiúsították, így a pozíciót a tisztséget 

már addig is viselő Lázár György személyével töltötték be.)146   

Szükségtelennek tartjuk a további részletes elemzést, hiszen a fenti példák bőséges 

bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy az új kormányzati rendszer városi tisztségviselői 

Zalában honnan és hogyan verbuválódtak. Semmilyen írásos nyoma nincs annak, hogy az 

osztrák örökös tartományokból vagy bárhonnan próbáltak volna külső, idegen 

tisztségviselőket telepíteni a zalai mezővárosokba. Még csak szóba sem került ez a 

megyefőnöknek a kerületi főispánnal és az egyéb hatóságokkal folytatott levelezésében. 

Bogyay Lajos mindegyik zalai városban a már eddig is hivatalt viseltek köréből válogatott. A 

helyi lakosok körében való ismertség, a tekintély, a megbízhatóság, a hozzáértés, a dolgok 

továbbvitelére való képesség legalább annyira szóba jöttek, mint a német nyelvtudás és a 

politikai szempontok. Igaz, a tisztségviselők között még sok volt az iparos, akik igyekeztek 

őrizni addigi pozícióikat. Nyilván nem mindegyik tudott németül, és az sem biztos, hogy 

mindegyik képes volt írni-olvasni. De ismerték a helyi szokásokat, tudták hogyan „működött” 

addig a város. S ezzel – ha a forradalom alatti magatartásukat illetően nem merült fel ellenük 

kifogás –alkalmassá váltak a közigazgatás legalsó szintjén a politikai stabilizálás 

véghezvitelére. Mindehhez természetesen szükség volt az általában mindig magasabb iskolai 

végzettséggel rendelkező jegyző, valamint más kvalifikált személyek jelenlétére és hatékony 

közreműködésére. Az átalakulás első jeleit – az értelmiség és a kereskedők feltűnésével – már 

a tanácsban is láthatjuk. A kinevezéseket illetően a politikai megbízhatóság kétségkívül az 

elsőrangú szempontok között szerepelt. A megtartott „előleges tanácskozmányokon” a fenti 

megfontolásokat kellett összehangolni ez utóbbi követelménnyel. Mivel Bogyay tanácsadói 

elsősorban az egykori kormánypárt hívei és a mérsékeltebb nézeteket vallók közül kerültek ki, 

a kormányzat észjárását ismerve valószínűleg el tudták dönteni, hogy a szóban forgó 

városokban ki az, aki esetleg kompromittáltnak tekinthető és a forradalom alatti cselekedetei 

miatt vizsgálat várható ellene. Ezek eleve kiestek, de a szóba jöhető kinevezendők között túl 
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sokan nem is lehettek; akik voltak, azok pedig már elmenekültek. (Mint pl. Redl József 

honvédszázados, aki apósa kereskedésében dolgozva 1848-ig a tapolcai polgárok békés életét 

élte, Világos után pedig hetekig a Déli-Bakony erdeiben bujdokolt.147) 

1848 előtt a tárgyalt városok közül Tapolcán és Keszthelyen önálló nemesi 

communitas is működött, Zalaegerszegen csak kísérlet történt ennek megalapításra.148 Ezek a 

polgárok törvény előtti egyenlőségének kimondásával 1848-ban megszűntek, illetve a 

keszthelyi nemesi és városi tanács már 1846-ban egybeolvadt.149 Zsidó önkormányzat 

Tapolcán, Keszthelyen, Zalaegerszegen és Nagykanizsán létezett.150 Ezek változatlan 

formában történő, további fennmaradását az „ideiglenes közigazgatási rendezet” szellemében 

végrehajtott átszervezés nem tette lehetővé. Mégpedig azért nem, mert a község a 

hierarchikusan felépülő birodalmi államigazgatás szerkezetében a politikai igazgatás 

alapegységét képezte. Kellően stabilnak kellett lennie, hogy a létrehozandó új polgári 

államszervezet további, magasabb szintű igazgatási egységeit rá lehessen építeni. Ezért a 

jogilag definiált önkormányzati communitasnak a közösség egészét magába kellett foglalnia. 

Bármiféle, a széttagolódás, különállás irányába ható tényezőt ki kellett küszöbölni. Ezért 

számolták fel a zsidó közösségeknek a városok kebelén belül élvezett, addig meglehetősen 

széles körű autonómiáját. Az önálló zsidó községeket feloszlatták, s azokat mindenütt egy 

szigorúan csak a vallási és azzal kapcsolatos gazdasági ügyek tárgyalására felhatalmazott 

választmánnyal helyettesítették. Bogyay Lajos 1850 tavaszán így számolt be erről Dőry 

Gábornak, a székesfehérvári polgári kerület főispánjának: „Megszüntettem az eddig 

divatozott, külön zsidó bírót, s néműképpen a nép öszveforrasztás nagy elvének alapján őket 

különös rendszabályok és korlátok közé szorítván, mindennémű pénztáraikat közhatóságok 

vizsgálata alá helyheztem.” A kerületi főispán a fenti intézkedést helyeselve válaszában külön 

felhívta rá a figyelmet, hogy a „Nagyságod által kinevezett zsidó elöljáróság egyedül csak a 

vallás ügyének és eszközének magánkezelésére szorítkozzék.”151 A zsidó közösségek 

autonómiájának szűkebb térre korlátozása beleilleszkedett a létrehozandó, egységes polgári 

állam kiépítésének koncepciójába. Meg lehetett magyarázni azzal, hogy egy település teljes 

lakossága csak egyetlen politikai közösséget, azaz községet képezhet. A polgári közigazgatás 

bázisául szolgáló politikai községek autonómiájának megnyirbálását viszont már csak 

politikai okokkal lehetett magyarázni, ahogy ez Magyarországon az ostromállapotra 

hivatkozva meg is történt. 

A megszorítás legelőször is ott vált érzékelhetővé, hogy az újonnan hivatalba lépő 

városi tanácsok a korábbi állapotokhoz képest lényegesen alacsonyabb létszámmal kezdték 

meg működésüket. Kinevezésükkor a kormánybiztos tartotta magát ahhoz a kormányzati 
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elváráshoz, hogy a lehető legkevesebb tisztségviselővel a lehető leghatékonyabb 

munkavégzést kell elérni. A létszámcsökkentés mindenekelőtt a tanácsosok számának 

redukálását jelentette. Az addig 12 fős testület ezután mindenhol 6 főből állt, kivéve 

Keszthelyt, ahol – mint említettük – egészen 1850. június 11-ig a forradalom idején 

megválasztott elöljáróság (a 12 tanácsost is beleértve) intézte az ügyeket. A kisebb 

városokban a hat tanácsos még csak-csak boldogulhatott, de a tíz és fél ezres Nagykanizsán 

ebből már nehézségek származhattak, és származtak is, ahogy majd később látni fogjuk. 1850 

első felében az a furcsa helyzet állt elő, hogy a Keszthelynél háromszor nagyobb 

kereskedővárosban fele annyi tanácsos tevékenykedett, mint az utóbbiban. A tanácsosoké 

mellett más tisztségek megszüntetésére vagy átszervezésére is sor került. Zalaegerszegen 

például nem találjuk a régóta meglévő kórházgondnoki, téglafelügyelői, téglaellenőri és 

adószedői tisztségek152 viselőit a megújult tisztikarban. Ezeket a feladatokat viszont továbbra 

is el kellett látni, hiszen a kórház ezután is működött, a téglaégetés fontos bevételi forrást 

jelentett a városnak, nem is beszélve az adóbeszedésről. Feltételezzük, hogy a fennmaradó 

teendőket a hat tanácsos osztotta meg maga között, hiszen korábban is előfordult már, hogy 

hasonló dolgokkal kellett törődniük. Sümegen egyelőre csak a szállásmesteri tisztség látta 

kárát a változásoknak. Az új tisztségviselők kinevezése után – mivel a szállásmester nem volt 

közöttük – a tanács maga döntött úgy, hogy a három hajdú közül az egyikre ruházza ezt a nem 

éppen hálás kötelességet. A hajdú ennek fejében pluszjuttatást s még egy káplári címet is 

kapott. A másik kettőnek viszont így többet kellett dobolnia, így az ő fizetésüket is 

megjavították.153 Nagykanizsán Bogyay a gyámellenőri, a városgazdai és az útbiztosi hivatalt 

szüntette meg, a kórház kellő felügyeletének biztosítására viszont az addigi kórházi 

pénztárnok és kórházatya fölé Tárnok Alajos személyében egy kórházigazgatót rendelt. A 

kinevezéseket követően elégedetten állapította meg: „N[agy]kanizsa m[ező]városának 

tanácsát újabb rendezés alá vévén, abba a nép hangulatára és bizodalmára figyelve, oly 

egyének léptethetnek, kik mind a magas kormány várokozásának, mind bizalmamnak és végre 

az általuk eszközlendő közjó érdekének hivataloskodásuk ideje alatt pontosan 

megfelelendenek.”154  

A városok újonnan kinevezett elöljáróságának névsorát fel kellett küldeni 

jóváhagyásra a kerületi főispánhoz. Az ottani döntés megszületéséig kizárólag a fenti 

testületek voltak hivatottak az ügyek intézésére. Az 1848-as törvények szerinti képviselő-

testület működéséről, vagy a korábbi városi közgyűlések tartásáról természetesen szó sem 

lehetett. Időközben mindenhol megtörtént az 1849. március 4-én kibocsájtott birodalmi 

alkotmány kihirdetése. Zalaegerszegen a szélesebb körben való megismertetés érdekében a 
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tanács a következő határozatot hozta: „Minthogy pedig szükséges volna, hogy ezen birodalmi 

alkotmány az összes városi lakosságnak tudomására jöjjön – jelenleg pedig a községi 

gyűlések tartása eltiltva lévén – azért ezen alkotmány a szokott mód szerinti kihirdetések útján 

vasárnapokon fog közhírré tétetni.”155 A "szokott mód" a vasárnapi istentisztelet után a 

piactéren való kidobolást, vagy a városháza falára való kifüggesztést jelentette.  

Bogyay Lajos 1850. március 17-én összegezte először a zalai városok igazgatásának 

átszervezése során szerzett tapasztalatait. Dőry Gábor, kerületi főispánhoz intézett 

jelentésében elmondta, hogy „Zala megyében a rendezett tanáccsal bíró mezővárosoknak 

hivatalos személyzetét egy mindenütt előlegesen tartott tanácskozmányban kivett 

néphajlamnak tekintetbevételével a józanabb s kormányhűbb polgárai közül Méltóságodnak 

jóváhagyása reményében a lehető kevesebb számra levonva kineveztem, s feleskettetésük 

után hivatalaikba beiktattam.” Nagykanizsával kapcsolatban kiemelte, hogy a különböző 

pénztárak és számadások kezelése, valamint a városi erdők gondozása és felügyelete 

tekintetében nagy hiányosságokat tapasztalt, ezért ezek megszüntetésére külön javaslatokat 

dolgozott ki. (Ezek a számvevői hivatal felállítására és az erdőknek az erdészeti 

rendszabályok alapján történő, szakemberek általi, rendes kezelésére vonatkoztak.) Majd 

általánosságban véve megállapította, hogy az itteni mezővárosok a célszerűtlen gazdálkodás 

és jövedelmeik hűtlen kezelése miatt teljesen el vannak adósodva. Végezetül kérte a 

tisztségviselők létszámát, fizetését, beosztását, hatáskörét stb. rögzítő hivatali utasítás 

kiadását.156 
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A kerületi főispán beavatkozása 

 

Dőry Gábor válasza hamar megérkezett. Tudatta Bogyayval, hogy az általa 

foganatosított kinevezéseket nem hagyhatja jóvá, mivel a városi hivatalnokok nem tekinthetők 

állami tisztségviselőknek, azokat ezután is az illető városoknak kell eltartaniuk. Ennélfogva 

kimutatást kért az illető városok bevételeiről és kiadásairól, hogy a tisztviselői állományt a 

városok tényleges teljesítőképességéhez mérten lehessen megállapítani.  

Az öt város közül Keszthelyen, Sümegen és Nagykanizsán is meghaladták a kiadások 

a bevételeket. A költségek fedezésére mindhárom városban pótadót kellett a lakosságra 

kivetni. Kanizsának és Sümegnek is nagy adóssága volt. Kanizsán csak a tartozások kamataira 

(1008 váltóforint és 12 krajcár) többet fizettek ki 1849-ben, mint amennyit a városbíró és a 

jegyző együttes fizetése (900 váltóforint) kitett. A forradalom miatt az utolsó két évben a 

negyedéves bormérés bérbeadásából származó bevétel is elmaradt, ami jelentős jövedelem 

kiesést (kb. 2000-2600 váltóforint közötti összeg) okozott.157 Ehhez jött még a császáriak által 

1849 nyarán kivetett óriási hadisarc (20000 forint), valamint az ennek több mint 

háromszorosára rúgó kár (66500 forint), amely a Kossuth-bankók 1849. október 7-én történt 

nyilvános elégetése által érte a várost és polgárait.158 Sümeg adóssága már 1845-től 

halmozódott, s tömege (2005 ezüstforint és 40 krajcár) közel a dupláját tette ki a város éves 

bevételeinek (1190 ezüstforint 45 krajcár). Itt is nagy kamatot fizettek utána. A magyar 

kormány idején az újoncozással járó kiadásokat csak úgy tudták fedezni, hogy a berekben 

lévő értékes fát eladták. A várost ezzel fontos jövedelmi forrástól fosztották meg, de abban 

reménykedtek, hogy a költségek majd be lesznek számítva az adóba.159 A császári katonaság 

ellátása szintén nagyon sokba került, a végösszeg 1033 ezüstforintra és 49 krajcárra rúgott. 

Ehhez jött még a természetben kiszolgált 24 ökör, 2490 porció kenyér, 140 porció széna, 

ugyanannyi zab, 5 akó bor, 1 öl fa és 16 szekérfuvar.160 Zalaegerszegen két verziót is 

készítettek a megyeszékhely költségvetéséről. A feltehetően korábban keletkezett, láthatóan 

sebtében összeállított változatban sokkal kedvezőtlenebb volt a bevételek és kiadások aránya, 

mint a későbbi, részletesebben kidolgozott és a kerületi főispánnak eljuttatott kimutatásban. 

Az előbbiben a bevételeket 4513, a kiadásokat 4031, az utóbbiban a bevételeket 4863, a 

kiadásokat 3852 váltóforintban és 40 krajcárban jelölték meg.161 Valószínűleg azért 

cselekedtek így, hogy a város anyagi helyzetét a felsőbb hatóságok előtt a lehető 

legkedvezőbb színben tüntessék fel. Így remélni lehetett, hogy az 1849. december 31-én 

kinevezetteknél lényegesen népesebb, előbbi hivatali és szolgaszemélyzetet megtarthatják. 

Financiális tekintetben 2453 ezüstforint 45 krajcár tiszta jövedelemmel és 1136 ezüstforint 10 
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krajcár kiadással Tapolca gazdálkodása tűnt a legkielégítőbbnek.162 Jellemző, hogy a kiadások 

tervezésekor például Egerszegen és Keszthelyen is a korábban szokásos 12 tanácsossal 

számoltak, s Kanizsa sem hagyta ezt teljesen figyelmen kívül. A fizetéseket is mindenhol az 

addigi nagyságrendeknek megfelelően állapították meg, egyedül Nagykanizsán számoltak a 

Bogyay Lajos által javasolt, magasabb fizetésekkel. Az egyes tisztségviselőket megillető 

hagyományos járandóságokat, úgymint a gabona, tűzifa, széna, gyertya, olaj stb. ugyancsak 

tekintetbe vették. Éppen úgy, mintha minden a régi mederben folyt volna tovább. A 

költségvetésüket bemutató elöljáróságok feltehetően tisztában voltak hivatali megbízatásuk 

ideiglenességével, a végleges megoldást azonban csak a régi keretek között tudták elképzelni, 

nem látva azt, hogy az új politikai rendszer a közigazgatás racionalizálásának célkitűzéséből 

kiindulva, a városok igazgatási szervezetében is lényeges változtatásokat kíván életbe léptetni. 

Ennek azonban egyelőre még csak az első jelei tűntek föl.  

A beérkezett kimutatásokat a megyefőnök továbbküldte Dőry Gábor, kerületi 

főispánnak, s ez alkalommal ismételten kérte a városi tisztségviselők szolgálati viszonyait, 

fizetését stb. szabályozó utasítás kiadását. Azt már sejteni lehetett, hogy Dőry döntése nem 

lesz túl kedvező a városokra nézve. Az új közigazgatási rendszer kialakításával párhuzamosan 

zajlott ugyanis az 1849. november 3-án kelt császári elhatározás163 alapján az új bírósági 

szervezet létrehozása. Az 1848 előtt magyar bíróságok laza és bonyolult rendszerét egységes 

szerkezetű, világosan áttekinthető jogszolgáltatási apparátus váltotta fel, amely jobban 

alkalmazkodott a polgári kor megváltozott követelményeihez. Magyarország történetében 

először jöttek létre az egész országot átfogó, közigazgatástól függetlenített helyi bíróságok. A 

bírósági szervezet legalacsonyabb fokát a megyei törvényszékek felügyelete alatt álló, első és 

másodosztályú járásbíróságok képezték. Felállításukkal megvalósult a közigazgatástól 

elválasztott, állami jogszolgáltatási szervezetnek a teljes vonalon, a legalsó szintig történő 

kiépítése.164 Mindez az első folyamodású bírói hatóságként funkcionáló mezővárosok 

ítélkezési jogkörét is lényegesen érintette, hiszen az általuk tárgyalt ügyek java részét a 

megfelelő járásbíróság, illetve részben a megyei törvényszék vette át. A városi tanács ezután 

elsősorban közigazgatási szervként működött tovább, bizonyos rendészeti feladatokat ellátva 

csak szűk körű községi bíráskodási tevékenységet folytathatott.165 1850 áprilisában mindegyik 

város megkapta a felszólítást, hogy a folyamatban lévő perekről jegyzéket készítve azokat az 

illetékes bírói hatóságnak mihamarabb adja át. Ez rövid időn belül meg is történt.166 

Zalaegerszeg város erre hivatkozva csökkentette a tanácsülések számát: „A törvénykezés 

legújabb rendezése által a városi tanács előtti perek megkevesedvén, s ezen tekintetből a 

hetenkénti kétszeri tanácsülés felesleges lévén, ezentúl rendesen csak egy ülés fog hetenkint 
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tartatni. Éspedig, hogy minden vallásfelekezetbeli a törvénykezésben innepje által gátolva ne 

legyen, ülési napul péntek tűzetik ki oly megjegyzéssel, ha hogy azon napra innep esne, akkor 

az ülés előtte való csötörtökön fog tartatni” – mondta ki a tanács.167 Maga Bogyay is célzott 

Dőry Gáborhoz intézett, 1850. március 17-i levelében a városok megváltozott státuszára: 

„Ezen mezővárosok törvénykezési tekintetben újabb rendszerünk következtében felállított 

törvénykezési tisztviselőknek alkalmazásával eddigi hatáskörükben nevezetesen 

megszoríttattak, és igen alaposan felfogható, hogy ezeknek hivatalos teendői jövőre nagyobb 

részben közigazgatási és rendőri tárgyak körül leendenek” – fejtette ki.168 Az ilyen és ehhez 

hasonló kommentárok csak megkönnyítették a megyét felügyelő kerületi főispán számára, 

hogy minél inkább érvényesíteni próbálja a kormány azon törekvését, hogy kisebb számú, de 

hozzáértő és jól megfizetett hivatalnokkal a közigazgatás legalsó szintjén is minőségi munkát 

lehessen produkálni. A bíráskodási jogkör korlátozásával megfogyatkozott teendőkre 

hivatkozva ugyanis mérsékelni lehetett a városokba kinevezendő tisztségviselők számát, és 

remélni lehetett, hogy a fennmaradó pénzt a szűkös anyagi lehetőségek közepette a kevesebb 

tisztségviselő jobb javadalmazására fordítják.  

Dőry Gábor így is cselekedett. A városok költségvetésének áttanulmányozása után 

1850. április 22-én közölte Zala megye kormánybiztosával a városok tisztikarának 

átalakítására vonatkozó rendeletét. Döntésében a hangsúlyt a további létszámcsökkentésre 

helyezte. Indokként a hivatalos feladatok már említett megkevesbedését és a városok zilált 

anyagi viszonyait hozta föl. Meghatározta, hogy melyik városban milyen tisztségviselőket és 

mekkora fizetéssel lehet alkalmazni. Eszerint Zalaegerszegen a következő állások 

rendszeresítését látta jónak: egy városbíró, egy jegyző, két fizetett tanácsos, egy kamarás, egy 

útmester és egy szállásmester. Keszthelyen, Sümegen és Tapolcán ugyanezen tisztségviselők 

mellé még egy adószedőt és egy erdőfelügyelőt kellett felvenni. Nagykanizsán a bíró és a 

főjegyző mellett egy aljegyző, két fizetett tanácsos, egy számvevő, egy kamarás, egy 

adószedő és egy szállásmester foglalkoztatását javasolta.169 Az egyes állásokra kinevezendő, 

konkrét személyek kiválasztását Bogyayra bízta, akinek ugyanúgy, mint a korábbi „előleges 

tanácskozmány”-nál, az ún. „bizalmi férfiak” ajánlata alapján kellett határoznia.  

Kik voltak ezek? Források hiányában csak feltételezhetjük, hogy ugyanabból a körből 

kerültek ki, mint fél évvel korábban. Névsoruk csupán Sümegről ismeretes. Itt 1850. június 

13-án járt körbe láttamozásra az a Bajomy István városbíró és Bertalan Lajos szolgabíró által 

kiküldött körlevél, melyben Bogyay másnap reggel 8 órára a városházához hívta az 

érintetteket. A városbíró a hivatalban lévő, 1849. december 23-án kinevezett tanácsosokat és 

tisztségviselőket, a szolgabíró pedig a város 17 egyéb közismert személyiségét invitálta a 
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tanácskozásra.170 Mindannyian valamilyen szempontból fontos szerepet játszottak Sümeg 

életében, s a közvélekedés formálásában is jelentős befolyással bírtak. Mindjárt a tanácsosok 

között ott találjuk például Tersánszky József orvost, a neves orvosi és gazdasági szakírót 

(Tersánszky Károly honvédhadnagy apját). De ott volt az 1848-as városbíró és nemzetőr 

főhadnagy, Ramassetter Vince is, aki jól működő kékfestő üzemmel és kádárműhellyel 

rendelkezett, sikeres borkereskedést folytatott, s adakozásai révén a város nagy jótevőjének 

számított. Szintén ott van az 1848 végétől a városbírói székben Ramassettert váltó Édeskuty 

Sándor mézesbábos, valamint a tekintélyes földbirtokos és kereskedő Tanhoffer János. A 17 

bizalmi személy között több nemes bukkan fel, mind a helyi közélet ismert szereplői: ilyen pl. 

az 1809-es nemesi felkelés gyalogosainak főhadnagya, a később megyei tisztséget is betöltő 

Oszterhueber Imre, vagy Hertelendy György püspöki ügyvéd, Cseh László táblabíró, Vajda 

Ignác hétszemélynök és Nikola Ádám korábbi szolgabíró. De eljött az 1848-as városi 

tanácsos, a püspöki vendéglő bérlője, Mojzer Imre éppúgy, mint a városi vezetésben már 

régóta tevékenykedő Eitner József tímármester és Kerni András, a híres-neves fazekas. S nem 

utolsósorban meg kell említeni a szabadságharc lelkes hívét, Schauer Ferenc esperes-

plébánost, valamint Bránovics Ferenc uradalmi tiszttartót.171  

A társaság meglehetősen vegyesnek mondható. Nem annyira a politikai meggyőződés 

számított, mint inkább a helyi közösségben elfoglalt rang és pozíció. Szélsőséges nézeteket 

vallók természetesen nem jöhettek számításba. De Bogyay jól ismerte ezt a társaságot, és 

tudta kiket hív meg. Jól illusztrálja a kor viszonyait, hogy miközben Schauer Ferenc Sümeg 

jövőjéről tárgyalt a kormánybiztossal, plébániáján a templomi ruhák közt rejtegette az annak 

idején saját kezével megáldott sümegi nemzetőr zászlót.172 Mindenesetre a döntés elég hamar 

megszületett, hiszen rögtön utána a megyefőnök ki is nevezte a város új vezetőit. Akik 

tulajdonképpen ugyanazok voltak, mint eddig. Személyi változás nem, csak létszámleépítés 

történt. A „bizalmi férfiak” tehát valójában a kerületi főispáni utasítás végrehajtásának 

mikéntjéről határoztak. Az addigi városbíró (Bajomy István), jegyző (Lázár György), kamarás 

(Tanhoffer János), adószedő (Hanty Ferenc) és erdőfelügyelő (Lázár Antal) megtarthatta 

hivatalát. A szállásmesteri feladatokat továbbra is ugyanaz a név szerint ismeretlen, káplári 

címmel felruházott hajdú látta el, mint eddig. Egyedül az útmesteri tisztség lett újonnan 

rendszeresítve (Joós Antal). A fizetett tanácsosok számát viszont hatról kettőre kellett 

csökkenteni. Ezt a két helyet a már fentebb említett Tersánszky József és Simon György 

kapta.173 1848-ban mindkettőjüket tanácsosokká választották. Simon György egyike volt az 

1849 nyarán tartott tisztújítás bírójelöltjeinek.174 A kieső négy tanácsos között ott találjuk a 

két 1848-1849-es városbírót, Ramassetter Vincét és Édeskuty Sándort. Mindketten már 1848 
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előtt bekapcsolódtak a város közéletébe, Ramassetter Vincének már az apja (Ramassetter 

Lipót) is viselte a bírói tisztséget.175 

Nagykanizsán „a jobb érzésű városi birtokosok közül számasabbakat öszvehíva”176 

1850. június 5-én zajlott le a tanácskozás. A jelenlévőket nem ismerjük, de a „jobb érzésű” 

megjelölés nyilván a kormány iránt lojális résztvevőkre vonatkozott. Sok változás itt sem 

történt. Kanizsa számára a gondot igazából az jelentette, hogy Dőry Gábor kerületi főispán a 

mintegy tíz és fél ezer főnyi lakossággal rendelkező város számára az addigi hat helyett csak 

két fizetett tanácsost engedélyezett. Mind a megyefőnök, mind a kanizsaiak tudták, hogy az 

ügyintézés tekintetében ez megoldhatatlan problémák elé állítja az elöljáróságot a kiskanizsai 

és nagykanizsai városrész egymástól való távolsága miatt. Valószínűleg a tanácskozáson is 

szóba hozták ezt, mivel azt követően Bogyay erőteljesen hangoztatta, hogy ekkora városnak 

legalább négy fizetett tanácsosra van szüksége, akik közül kettő Nagykanizsát, kettő 

Kiskanizsát képviseli majd. Az új személyi állományt is ennek figyelembevételével alakította 

ki, amit aztán később Dőry Gáborral is sikerült jóváhagyatni.177 A korábbiakhoz képest a 

számvevői állás rendszeresítése jelentett újat. Ennek felállítását Bogyay Lajos külön kérte arra 

hivatkozva, hogy a kamarási, gyámi és kórházi számadások feletti uradalmi felügyelet 

megszűnt, és szükség van valakire, aki ezeket a számadásokat évenként felülvizsgálja;178 

nyilván a visszaélések kiküszöbölése érdekében. A többi tisztséget illetően nem történt 

változás, s a kezdetben kinevezett személyi állomány is változatlan maradt, kivéve a kerületi 

főispán rendelkezése következtében elbocsájtott két tanácsost, Sanveber Józsefet és Virth 

Károlyt.  

A tisztségviselők létszámának radikális leépítése Zalaegerszegen szintén elsősorban a 

tanácsosok létszámának korlátozásában nyilvánult meg. Míg a forradalom és szabadságharc 

idején 12 tanácsosa volt a városnak, addig az elöljáróság 1849. december 31-i kinevezése után 

már csak hatan, most pedig mindössze ketten tölthették be ezt a tisztséget. Móczer István és 

Horváth Imre személyében ők az előző év végén erre a pozícióra kijelöltek közül kerültek ki. 

A városbíró (Pathy János), a jegyző (Árvay István) és a kamarás (Tivalt Ferenc) személye 

változatlan maradt. Az 1849. december 31-i állapotokhoz képest a két, ezúttal létrehozott 

tisztségre, az útmesterire és a szállásmesterire kinevezettek (Tüttösy György, illetve Koren 

Bálint) tekinthetők újaknak a város vezetésében.179 Sümeghez hasonlóan itt is a szállásmesteri 

feladatok ellátásán próbáltak meg takarékoskodni. Koren Bálint ugyanis nem sokkal 

kinevezését követően beadta lemondását. A tanács ekkor egyhangúlag Farkas Gábor városi 

strázsamestert javasolta a helyébe, hangsúlyozva, hogy a szállásmesteri és városi őrmesteri 

szolgálatot is képes lesz ő maga egy személyben elvégezni, s még pénz is marad. A 
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megyefőnök ki is nevezte Farkas Gábort, aki számára a halmozott teendők teljesítése túl nagy 

tehernek bizonyult. Mivel a hozzá fűzött reményeket nem váltotta be, a városnak még az év 

végén – az őrmesteri tisztségtől immár elválasztva – új szállásmester után kellett néznie.180 Az 

állás betöltése nélkülözhetetlen volt, hiszen az ott állomásozó és átvonuló katonaság teljes 

ellátásával, a beszállásolással, az élelembeszerzéssel, a szükséges fogatok kiállításával stb. 

valakinek törődnie kellett. 

A kinevezések 1850 júniusában mindenhol megtörténtek. Keszthelyen, ahogy már 

fentebb vázoltuk, ténylegesen csak ekkor váltották le a forradalom és szabadságharc idején 

megválasztott tisztikart. Tapolcáról annyit tudunk, hogy az 1849 végi kinevezésekhez képest a 

bíró (Csutor János) és a jegyző (Bogdán Lajos) személye változatlan maradt. 181 A kerületi 

főispán által meghatározott többi tisztségviselő kilétéről nincsenek adatok. Meg kell azonban 

jegyezni, hogy az általa megszabott és itt emlegetett városi tisztségviselők mellett mindegyik 

városban létezett még az árvák érdekeit védelmező gyámatya tisztsége. „Természetesen” ezt a 

pozíciót is csak kinevezéssel lehetett betölteni. Itt azonban az illető városoknak és a 

megyefőnöknek egy kicsivel több szabadsága volt, mivel munkáját nem a városi pénztárból, 

hanem az árvavagyonok kamatainak meghatározott részével182 honorálták. Így, mivel 

fizetsége nem a városi kasszát terhelte, a városok háztartását aggályosan figyelő Dőry Gábor 

sem említette a rendszeresítendő tisztségek között. Ettől függetlenül ezt a felelősségteljes 

feladatot mindenhol el kellett látni, s Bogyay mindegyik városban ki is jelölt valakit ennek 

elvégzésére.  

A tisztségviselők fizetésének megszabásakor – bár a városok anyagi lehetőségei ennek 

nagyságát meglehetősen behatárolták – a kerületi főispán tekintetbe vette, hogy 

közhivatalnokként kevesebb idejük jut majd más, jövedelemszerző foglalkozások űzésére, s 

ezért – mint azt a megyefőnök szorgalmazta – „rendes, s nemüleg fáradozásaikat jutalmazó 

fizetéssel” kell ellátni őket.183 Ez bizonyos mértékben sikerült is, hiszen az éves fizetésként 

juttatott összegek mindenhol lényegesen meghaladták az 1850 előtti járandóságokat. Dőry 

Zalaegerszeg, Keszthely, Sümeg és Tapolca esetében azonos nagyságrendű összegeket 

állapított meg egy-egy tisztségre nézve. A városbíró mindenütt 200, a jegyző 300, a két 

tanácsos fejenként 100, a kamarás szintén 100, a szállásmester, az adószedő, az erdőfelügyelő 

és az útmester – ahol ezeket a hivatalokat rendszeresítették – ugyancsak 100 pengőforintot 

kapott. A jegyzőnek és a szállásmesternek a fizetésen felül még meghatározott mennyiségű 

tűzifa is járt. Nagykanizsán a lakosság magasabb létszámából adódóan több teendő hárult a 

város vezetésére, ezért Dőry Gábor kerületi főispán itt a fizetéseket is magasabban szabta 

meg. A városbíró járandósága 300, a főjegyzőé 400, az aljegyzőé 200, a két tanácsosé 
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fejenként 200, a számvevőé, a kamarásé, az adószedőé és a szállásmesteré személyenként 

ugyancsak 200 pengőforint lett. A két jegyző és a szállásmester itt is részesült természetbeni 

juttatásban. Kaptak tűzifát, ezenkívül lakhattak a városházán fenntartott lakásban.184 Csak 

összehasonlításképpen: 1849-ben Zalaegerszegen a városbíró fizetsége 40, a jegyzőé 120 

pengőforintnyi összeget tett ki.185 Sümegen ugyanebben az évben a bíró 60, a jegyző 100 

pengőforintnyi fizetséget kapott. Nagykanizsán a bíró bére 160, a jegyzőé 200 pengőforint 

volt. A fenti összegek 1850-et megelőzően mindenhol különféle természetbeni juttatásokkal 

egészültek ki.186 Ezek a készpénzen felüli járandóságok most fokozatosan megszűntek. A 

közigazgatás és igazságszolgáltatás szétválasztásával ugyanígy megszűnt a városi tanácsok 

előtt folytatott perek és örökbevallások utáni jutalék, amely nagyrészt az illető jegyzőnek járt, 

de a bíró és a tanácstagok is részesülhettek belőle.187  

1848-at megelőzően a városok a választott tisztségviselők mellett mindenütt népes 

szolgaszemélyzetet és egyéb szegődményeseket is foglalkoztattak. Az új tisztikarok 1849-

1850 fordulóján bekövetkezett kinevezése után úgy tűnik, hogy a felsőbb hatóságok a 

szolgaszemélyzetet illető városi döntésekbe egyelőre nem nagyon avatkoztak bele.  

Keszthelyen 1850. június 11-ig, az új elöljáróság hivatalba lépéséig a forradalom 

idején megválasztott tisztikar által felfogadott személyzet (egy őrmester, két hajdú, egy 

erdőkerülő, két sírásó és éjjeliőr, egy órafelhúzó, egy harangozó, egy kanász, egy csordás, egy 

csikós) látta el a teendőket.188 Azt követő sorsukról forrásaink nem beszélnek. Egerszegen 

1850 előtt a városi szolgák állományába egy őrmester, három hajdú, két éjjeliőr és négy 

mezőpásztor tartozott. Az őrmesteri állás (a szállásmesterivel egy ideig összevonva) továbbra 

is megmaradt. Ugyancsak tovább foglalkoztatta a város a három hajdút. Nekik az útmester 

munkáját is segíteniük kellett, erre való tekintettel fizetésüket is hamarosan felemelték. 

Feltehetően az éjjeliőrök és mezőpásztorok munkaköre sem szűnt meg. A szegődményesek 

felfogadását – ilyenek voltak például a városi csordás vagy a téglásmester – szabadon 

intézhette a város.189 Sümegen 1849 végéig két erdőkerülőből, két „éjjeli vigyázó”-ból, három 

hajdúból, két rétpásztorból, egy „toronyóra felvigyázó”-ból és egy csordásból állt a 

szolgaszemélyzet. Az új tisztikar december 23-i kinevezése után a három hajdúról és létszám 

megadása nélkül erdőkerülőkről és éjjeliőrökről van adatunk. Szállásmester hiányában – mint 

említettük – az egyik hajdúnak kellett ezeket a feladatokat ellátnia, viszont mindhármuk 

fizetését megemelték.190 Tapolcán az 1850-et megelőző évekből nem ismeretes a 

szolgaszemélyzet összetétele. A tisztikar munkája azonban itt is elképzelhetetlen volt az ő 

közreműködésük nélkül. 1850 tavaszán, amikor a város előző év karácsonyán kinevezett 

elöljárósága a leendő fizetésekről egyezkedett Bogyayval, két éjjeliőrt, egy órafelügyelőt, 
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három hajdút és egy erdőpásztort említettek. A hajdúk és az erdőpásztor fizetésük mellett 

„termesztvény”-t191 is kaptak, ezenkívül az előbbieknek ruházat is járt.192 Nagykanizsán más 

volt a helyzet. Zala megye legnépesebb településének, a jelentős forgalmú kereskedővárosnak 

a működtetését csak nagyobb létszámú szolgaszemélyzet felfogadása tette lehetővé. Egy 1849 

januárjából fennmaradt kimutatás szerint akkor két őrmester, egy erdőispán, tíz hajdú, nyolc 

éjjeliőr, három harangozó, egy orgonajavító, egy órafelhúzó, öt erdőkerülő, hat csordás, egy 

árnyékszék tisztogató, valamint több lámpagyújtogató és kanász állt alkalmazásban. 

Tevékenységüket a város az új közigazgatási rendszer bevezetésével sem nélkülözhette. Így 

valamennyien, szinte csaknem teljes létszámban, továbbra is megőrizhették tisztségüket. Meg 

kell viszont jegyezni, hogy a szóban forgó pozíciók betöltése teljes egészében egy különálló 

testületre, az ún. Gazdasági Választmányra volt ruházva. A város útjait gondozó öt új 

útkaparó foglalkoztatása szintén ezen testület hatáskörébe tartozott.193  

A rendelkezésre álló források alapján összességében azt mondhatjuk, hogy a szolga- és 

segédszemélyzet összetétele az 1850 előtti állapotokhoz képest alig módosult, s létszámában 

is csak némileg csökkent. Személyi állományukkal az elöljáróság (Nagykanizsán a Gazdasági 

Választmánnyal karöltve) mindenhol szabadon rendelkezett. A helyi közigazgatás 

racionalizálására irányuló törekvések és ezzel összefüggésben a pénzügyi megfontolások 

azonban sejtették, hogy a városi igazgatás ezen része is hamarosan felülvizsgálat alá kerül, és 

itt is megszorítások várhatók. 

Hivatali állásuk megtartásában egyelőre sem a hivatalnokok, sem a szolgák nem 

lehettek biztosak. A kerületi főispán már említett, 1850. április 22-i rendeletében ugyanis a 

városi igazgatás rendezésének időlegességét hangsúlyozta. „Mindezen rendszabályokat 

azonban csak ideiglenesnek kívánom tekintetni, tehát olyanoknak, melyeknek kötelező ereje 

csak a magas kormánytól legközelébb várható községi rendszernek életbeléptetéseig 

tartand”194 – írta Dőry Gábor. Ezért a városi tisztségviselők zöme nem csak Keszthelyen, 

hanem a többi városban is – az 1848 előtti időkhöz hasonlóan – ekkor még polgári 

foglalkozása gyakorlása mellett látta el feladatát. Ennek megváltoztatását valószínűleg nem is 

nagyon óhajtották, hiszen hivataluk jövőjét illetően semmi sem volt biztos, ha családjukat 

fenn akarták tartani, tovább kellett űzni mesterségüket.  
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A „képviselet” 

  

1848 előtt a zalai mezővárosokban már egyre több helyen nyílt lehetőség arra, hogy a 

lakosság szélesebb rétegei is részt vehessenek a helyi önkormányzat tagjainak 

megválasztásában, majd azt követően intézményesített vagy kevésbé kötött keretek közt 

ellenőrizzék annak működését, illetve jelen legyenek a fontosabb döntések meghozatalánál.195 

Mindezt nyilvánvalóan előnyösen befolyásolta az a politikai közhangulat, amely a liberális 

reformellenzéknek a földesúri hatalom alatt álló települések és a szabad királyi városok 

státuszát rendezni kívánó törekvései folytán alakult ki.196 Az 1848. évi XXIII-XXIV. 

törvénycikk e tekintetben döntő változást hozott kiteljesítve az addig zajló folyamatokat. A 

választójogosultság kiterjesztésével együtt járó várakozások 1848-1849 folyamán 

országszerte meghozták az első eredményeket. A vesztett szabadságharcot követő osztrák 

megszállás viszont nem hagyott kétséget afelől, hogy hasonló szabad választásokra az 

elkövetkező időszakban egyhamar nem kerül sor. A kormány kezdettől fogva oly céltudatos 

bizalomépítő szándéka – mint azt a zalai városok példáján is láttuk – egyelőre csak a saját 

maga által kiválasztott bizalmi személyeken keresztül érvényesülhetett. Választások tartása 

óriási politikai kockázattal járt volna, s ezt még a bizalomnyerés érdekében sem lehetett 

felvállalni.  

 Az már 1849 végén világossá vált, hogy az újjáalakuló városi, községi testületek nem 

választások útján fognak megszületni. Ezt az az év október 24-én kibocsátott „ideiglenes 

közigazgatási rendezet” utasításai is egyértelművé tették.197 Bogyay Lajos, zalai megyefőnök 

előtt sem volt ez kétséges. Felettesének, Dőry Gábornak, a fehérvári polgári kerület 

főispánjának küldött első jelentései egyikében azt írta: „Hogy az ostromállapot s jelen 

körülmények közt a szabad választás az igazgatási eljárásnál végképp kirekesztessék,” a 

helységek elöljárói az ottani, „bizalmat bíró egyének” meghallgatását követően és azok 

tanácsát figyelembe véve lesznek kinevezve.198 Nem sokkal később ennek szellemében adta 

ki a járások élén álló főszolgabíráknak küldött rendeletét: „Magyarország ostromállapotba 

helyeztetvén, az ostromállapoti lét pedig a szabad választást a hivatalok legalsó fokánál is 

kirekesztvén”, a községi elöljáróságok megalakítása „meghallgatva a józan gondolkozású, 

tekintélyesebb, a helység bizalmát bíró egypár egyéneket” kinevezés útján történhet meg, 

közölte.199 A főszolgabírák a járásaikhoz tartozó falvakban eszerint is cselekedtek, az illető 

személyek névsorát csak jóváhagyásra küldték el a kormánybiztosnak. A városok 

vezetőségének kiválasztását azonban, mint fentebb láttuk, Bogyay maga vette kezébe. 
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 Keszthely, Tapolca, Sümeg, Zalaegerszeg és Nagykanizsa igazgatási szerveinek 1849 

végén, 1850 elején bekövetkezett megalakítása után azonban semmiféle olyan, a városi 

polgárságot bármiféle módon képviselő vagy megjelenítő testület nem létezett az 

elöljáróságok mellett, amely azok tevékenysége fölött kontrollt gyakorolt volna. Igaz, hogy 

Kanizsán fennállt egy Gazdasági Választmánynak nevezett grémium, ez azonban – bár 

tevékenységéről alig maradt fenn forrás – úgy tűnik, hogy inkább pénzügyi, adminisztrációs 

és egyéb, gyakorlati szervezőmunkát igénylő feladatokat látott el a tanács mellett, mintsem 

ellenőrzést végzett volna afölött. Mintegy kívülről segítette az elöljáróságot Zala megye 

legnépesebb települése működtetésének koordinálásában. (Ahogy már korábban szó volt róla, 

ő fogadta fel például a szolgaszemélyzetet. Emellett ellenőrizte az utcai lámpákat, elnöke 

pedig a kórházigazgatóval együttesen intézte a kórházi betegek felvételét.) Tagjait a 

megyefőnök a város elöljáróságával egyidejűleg, 1850. január 25-én nevezte ki, mondván, 

hogy mivel „az országnak katonai ostromállapot alá lett helyhezésével a nagyobb 

testületekbeni gyülekezés és tanácskozás tilalmas,” az eddigi, ún. századosságot200 meg kellett 

szüntetnie, s e helyett szükség van a városi gazdaság kezelését, felügyeletét stb. ellátó 

kiválasztott személyzetre. Léte hamarosan szemet is szúrt Dőry Gábor kerületi főispánnak, aki 

figyelmeztette Bogyait, hogy a „Nagykanizsa mezővárosban kinevezett Gazdászati 

Választmány mint különálló testület meg nem állhatván,” tanácskozásait a városbíró 

elnökletével, munkáját csak a tanács hozzájárulásával végezheti.201  

 Érdekes módon Dőry mindazonáltal azt is megjegyezte, hogy „mellőzhetlennek 

tartom, hogy a közügyek miképp kezelése felett tartható ellenőrködés tekintetéből a tanácsnál 

az egész község választott tagok által képviseltessék.” Az ambivalencia ott mutatkozott meg, 

hogy azt is hozzátette, hogy ezeket a megyefőnöknek kell kinevezni a már korábban is 

említett „bizalmi férfiaknak higgadt kihallgatása után.” Azt ajánlotta, hogy a testület 12-20 

főből jöjjön létre, olyan személyekből, akik értelmi képességüknél fogva is alkalmasak, és a 

lakosság bizalmát is bírják.202 A bizalomépítés szándéka tehát itt is megmutatkozott. Míg 

azonban 1848 előtt több helyen is kimutatható, hogy a városi tanácsosok valamilyen fizetséget 

kaptak,203 addig most ez elmaradt, a leendő grémiumok tagjainak be kellett érniük a 

„tiszteletbeli tanácsos”-i címmel.  

 Nagykanizsán a fentebb említett Gazdasági Választmány alakult át 1850. június elején 

az elöljáróság tevékenységét kontrolláló testületté. Nevét azonban továbbra is megtartotta, a 

munkájában résztvevőket pedig választmányi tagoknak nevezték. Összetétele annyiban 

változott, hogy az 1850. január 25-én kinevezettek számát (16 fő) még 7 fővel szaporították, 

így összesen 23-an lettek.204 Ha a névsort végignézzük, az ugyancsak 1850. január 25-én 



 55

kinevezett és június elején hivatalában megerősített tisztikarhoz hasonlóan itt is ismerős 

nevekre bukkanunk. Lényegében Nagykanizsa társadalmi elitje lett itt felvonultatva: 

ügyvédek, kereskedők, uradalmi tisztségviselők és más rangos személyiségek. Elég, ha csak a 

testület elnökét, Chinorányi Boldizsár korábbi főszolgabíró, táblabíró és postatulajdonost, 

Szép Károly patikust, egykori városbírót, Tárnok Alajost, a Batthyány-uradalom 

jószágigazgatóját205 vagy a híres kereskedődinasztia képviselőjét, Gutmann Sándort említjük. 

Az ügyvédek közül Babótsay János és Hollósi József keményen kivették részüket Kanizsa 

korábbi közéleti küzdelmeiből.206 Tóth Lajost, a ’48-as szerepvállalásáról ismert korábbi 

főjegyzőt ügyvédként most szintén a választmányban találjuk, ugyanúgy, mint a 

„republikánus szelleméről ismeretes”207 Hegedüs József ügyvédet, a Kossuth Hírlapja korábbi 

nagykanizsai tudósítóját. A kerületi főispán rendelkezése következtében 1850. június elején 

elbocsátott két tanácsos, Sanveber József és Virth Károly ugyancsak itt foglalt helyet. (Az 

előbbi foglalkozása asztalos volt, az utóbbiét nem ismerjük.) Egészében véve az ily módon 

megalakított községi „képviselet” tagjainak körülbelül a fele rendelkezhetett magasabb iskolai 

képzettséggel.208 

 Zalaegerszegen a tisztikar kinevezésével egyidejűleg 1850. június 18-án jött létre a 20 

főből álló testület. Rögtön szembetűnik, hogy az 1849. december 31. és 1850. június 18. 

között hivatalban lévő 6 tanácsos közül itt találjuk azt a négyet – Ráizinger Józsefet, Handler 

Istvánt, Páslek Imrét és Takács Pált – akinek június 18-a után a fizetett tanácsosok 

létszámának csökkentése miatt meg kellett válnia hivatalától. Kárpótolta őket, hogy 

fizetésüket visszamenőleg, a tisztikar véglegesítése előtti, vagyis az 1849. december 31-től 

1850. június 18-ig terjedő időszakra is megkapták.209 Újabb három, 1848-as tanácsos jelenik 

meg a testületben: Kováts József, Hajgató Lajos és Rigó Ferenc. Az 1848. május 28-án 

megválasztott városi képviselő-testület tagjai közül szintén feltűnnek most már mások is: 

Donászy Ferenc, Koppány Ferenc, Molnár György, Bertalan József és Juhász Pál.210 A többi 

tiszteletbeli tanácsos (Hőgyey János, Stenadl Antal, Háry Ágoston, Isoó Ferenc, Pirity 

György, Kaiser Albert, Mayer Jakab, Fischer Simon) személye újnak tekinthető a város 

vezetésében, nevükkel sem a forradalom és szabadságharc idején megalakított képviselő-

testületben, sem pedig a tanácsban nem találkozunk az 1848 körüli időszakban. Hőgyey 

Jánost 1848-ban nevezték ki Zalaegerszegre plébánosnak, Háry Ágoston és Stenadl Antal 

neve pedig 1848-1849-ben a megyei tisztviselők között bukkan föl. Az előbbi a 

segédszámvevői, az utóbbi pedig a lovászmesteri tisztséget töltötte be. Figyelemre méltó, 

hogy Kaiser Albert, Mayer Jakab és Fischer Simon személyében az izraeliták is képviseltették 

magukat a testületben. Kaiser Albert elnöke, Mayer Jakab és Fischer Simon pedig tagja volt 
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annak az 1850. február 27-én létrehozott, s a helyi zsidó önkormányzat helyébe lépő ún. 

választmánynak, amely az új rendszerben kizárólag a vallási, s azzal kapcsolatos gazdasági 

ügyek tárgyalására kapott felhatalmazást.211  

 Ha a testület társadalmi összetételét nézzük, akkor megállapíthatjuk, hogy közülük 7 

biztosan (Ráizinger József gyógyszerész, Hőgyey János esperesplébános, Koppány Ferenc 

korábbi, megyei főadószedő, Molnár György ügyvéd, Stenadl Antal baromorvos, Háry 

Ágoston korábbi, megyei segédszámvevő és Isoó Ferenc gyógyszerész), 2 valószínűsíthetően 

(Donászy Ferenc postamester és Bertalan József nyugalmazott lovaskapitány) tanult 

embernek mondható. Mellettük négy kereskedő (Handler István, Kaiser Albert, Mayer Jakab, 

Fischer Simon), öt iparos (Páslek Imre csizmadia, Takács Pál szűrszabó, Kováts József 

asztalos, Hajgató Lajos és Rigó Ferenc csizmadiák) és két földműves (Pirity György, Juhász 

Pál) foglalt helyet.212 Nagyjából tehát itt is a társaság fele felelt meg annak a kerületi főispán 

által fentebb említett és a későbbiek során egyre hangsúlyosabbá váló követelménynek, hogy 

a városok vezetésében az értelmiségnek fontos szerepet kell biztosítani.  

 Sümegen 13 főből állt tiszteletbeli tanácsosok testülete, amelyet – Zalaegerszeghez 

hasonlóan – 1850. június 18-án nevezett ki Bogyay Lajos megyefőnök.213 Arculatát nem az 

értelmiség, hanem inkább a helybeli gazdasági elit közismert képviselőinek jelenléte határozta 

meg. Ott találjuk például a korábban már említett, kékfestő üzemmel és kádárműhellyel 

rendelkező Ramassetter Vincét, aki borkereskedelmet is folytatott, és jelentős vagyonra tett 

szert, amelyből sokat fordított jótékony célokra. 1848-ban a városbírói tisztséget viselte és 

nemzetőr főhadnagy lett. Apja, Ramassetter Leopold korábban szintén bírói pozíciót töltött 

be.214 A mézesbábos Édeskuty Sándort szintén nem kellett bemutatni a város lakóinak. 

Fentebb már róla is esett szó. A forradalom idején nemzetőr hadnagy volt, 1848 végén ő 

váltotta Ramassettert a bírói székben. De neve már 1838-ban megjelenik a város 

tisztségviselői között. Nemesi ranggal bíró, de fokozatosan elpolgárosodó családjában sok 

’48-as érzelmű személyiség vette körül, s ő maga is levelezett Kmetty György 

honvédtábornokkal. A családi hagyomány szerint ezért a szabadságharc leverése után halálra 

ítélték, de rokoni kapcsolatai révén kegyelmet kapott.215 Az 1820-tól Sümegen élő Eitner 

József tímármester rövid idő alatt jelentős vállalkozást hozott létre, árucikkei távolabbi 

piacokra is eljutottak. Ezáltal tekintélyt szerzett, s 1834-ben már bírónak választották. Ezt 

követően az 1830-1840-es években végig részt vett a város vezetésében. Többször, így 1848-

ban is ő lett Sümeg albírája, és beállt az ottani nemzetőrök közé. A legendás személyiségű, 

művelt iparosember maga is írogatott, 62 éves korában még gyermeke született, s ő vásárolta 

fel Kisfaludy Sándor három és félezer kötetet számláló könyvtárát.216 Kerni András és 
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Czuppon Ferenc személyében a jeles sümegi fazekasmesterek is képviseltették magukat a 

testületben. Kerni András már 1834-ben is a tanácsosok között szerepelt, és az 1848. május 

22-i tisztújítást követően is ezt a pozíciót töltötte be. Nevét a sümegi nemzetőrök soraiban is 

megtaláljuk. Czuppon Ferencet 1848-ban ugyancsak tanácsosnak választották.217 A vagyonos 

Mojzer család egyik tagja, Mojzer Imre szintén helyet foglalt a grémiumban. Előbb a püspöki 

vendéglőt bérelték, majd megkapták a városi korcsmáztatási jogot. A két előbbihez hasonlóan 

Mojzer Imre is tanácsos volt 1848-ban.218 Négy tiszteletbeli tanácsos, Páll János, Joós 

György, Nyék János és Bárány János foglalkozását nem ismerjük, feltételezhetően ők is 

valamilyen iparosmesterséget űztek. Közülük az előbbi három 1834-ben a sümegi tanácsosok 

között tűnik föl, Bárány János pedig 1848 folyamán viselte ezt a tisztséget.219 Az értelmiséget 

Bránovics Ferenc uradalmi tiszttartó és Schauer Ferenc eperes-plébános képviselte. Az utóbbi 

hazafias lelkületéről korábban már szóltunk. Ő volt az, aki a horvátok ellen hadba vonuló 

sümegi nemzetőröknek tábori misét szolgáltatott, zászlójukat megáldotta, majd a 

szabadságharc bukása után a zászlót a templomi ruhák közt, illetve a plébánia padlásán 

rejtegette.220  

 Láthatjuk, hogy a tiszteletbeli tanácsosok többségének volt valamilyen kötődése 1848-

hoz, s sokan közülük korábban is aktívan részt vettek Sümeg közéletében. Egyedül a 

tizenharmadik személyről, a helyi zsidóságot reprezentáló Gráner Salamonról nem mondható 

ez el. Ő 1830-tól élt Sümegen, és a megye által készített korabeli zsidó összeírás „becsületes 

kalmár”-ként jellemzi.221  

 Keszthely és Tapolca esetében nem állnak rendelkezésre részletesebb adatok a 

tiszteletbeli tanácsosok kilétét illetően. Tapolcáról hat ilyen személy neve ismert: Csigó 

István, Móder Ferenc, Dukesz Manó, Nagy Antal, Barabás János, Jelencsák Pál. Közülük 

négynek a foglalkozását tudjuk. Hárman iparosok, Móder Ferenc deszkametsző, Nagy Antal 

csizmadia, Barabás János pedig szűcs. Dukesz Manó izraelita, kereskedéssel foglalkozott, 

később a városban a postamesteri tisztséget töltötte be. Nagy Antal 1848-ban a város helyettes 

bírája, és Barabás Jánossal együtt a nemzetőrség szervezésekor az ottani nemzetőrszázad tagja 

lett. Dukesz Manó és Móder Ferenc egyaránt a módosabbak közé tartozhatott, az előbbi azért, 

mert a postamesteri tisztség elnyeréséhez megfelelő vagyoni biztosíték kellett, az utóbbi pedig 

1848-ban házbirtoka alapján kapott választójogot.222 Két esetben tehát kimutatható a ’48-as 

politikai kötődés, két esetben pedig az anyagi helyzetből fakadó tekintély. Nagy Antal 

kinevezésekor például a közigazgatási gyakorlat és az ebből származó presztízs úgy tűnik, 

többet nyomott a latba, mint az 1848-as tisztségviselés és a nemzetőri szolgálat.  
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 Keszthelyen tizennégyen alkották a tiszteletbeli tanácsosok testületét: Gorzó József, 

Balogh János, Braun Ignác, Szabó Imre, Gaál József, Vörös József, Rozs Sándor, Praiser 

József, Vlasits György, Oppel Károly, Luperslek József, Beck Kálmán, Lázár Ignác és 

Kirschner Márton. Kinevezésük 1850 júniusa körül történt.223 A megelőző években közülük 

többen is szerepet vállaltak a város vezetésében. Vlasits György az 1830-as években 

városbíróként és esküdtként is szolgált. Balogh János és Braun Ignác 1848-ban, Szabó Imre 

1847-1848-ban esküdt volt.224 Rozs Sándor, Praiser József és Oppel Károly nevét pedig ott 

találjuk az 1848-as városi képviselő-testületben.225 Luperslek József kovácsmester – kinek 

egyedüliként a foglalkozását is ismerjük – valamint Kirschner Márton 200, illetve 250 

forintnyi jövedelemmel tehetősebbnek nevezhető. Lázár Ignác pedig nem kevesebb, mint 

12000 forintnyi tőkepénzzel rendelkezett.226 Valószínűleg többen is iparosmesterséget űztek 

közülük, hiszen a korábbi évtizedekben kétséget kizáróan kimutatható az iparosok 

dominanciája Keszthely irányításában. Jellemző rájuk, hogy nem annyira mesterségük jellege, 

mint inkább egyéb tényezők (ház, szőlővagyon, családi-rokoni kapcsolatok) járultak hozzá 

társadalmi rangjuk megalapozásához.227  

 Végeredményben megállapíthatjuk, hogy a zalai városokban az 1848-as városi 

képviselő-testületek helyébe lépő „tiszteletbeli tanácsos”-i testületek létrehozásakor leginkább 

talán az számított, hogy az oda kinevezett illetőknek legyen valamiféle közigazgatási 

tapasztalatuk, valamint egyfajta rálátásuk az adott város folyamatban lévő ügyeire. Emellett 

igen fontos volt a társadalmi presztízs, akár az iskolai végzettségből, akár a vagyoni 

helyzetből vagy egyéb elismertségből (például korábbi nemesi rang) származott. 

Természetesen – mint ahogy azt az 1849. október 24-i „ideiglenes közigazgatási rendezet” 

elvárta – a forradalomban kompromittálódtak vagy a politikailag teljesen megbízhatatlanok 

neve e tekintetben nem merülhetett fel. Ezek kiszűrését szolgálták a Bogyay Lajos 

megyefőnök által helyi bizalmasaival lefolytatott előzetes tanácskozások mind az 

elöljáróságok, mind pedig a „tiszteletbeli tanácsos”-i grémiumok megalakításakor. Így ha az 

ott javaslatba hozott személy hajlandó volt elfogadni a megbízatást, a dolog ment tovább a 

maga útján. Az 1848-as városi önkormányzati szervekben történt hivatalvállalás egyáltalán 

nem jelentett semmiféle hátrányt. A nemzetőri szolgálat vagy önmagában az, ha valaki beállt 

honvédnek, de a forradalom idején a mostani kormányzat szempontjából semmilyen 

súlyosnak ítélt vétséget nem követett el, szintén elnézhető volt. Sőt, – mint láttuk – akadtak   

 a frissen kinevezett városi testületekben olyanok is, akik annak idején politikailag nyíltan 

kiálltak a forradalmi kormányzat mellett. Az ő esetükben a helyi közösségben meglévő 

befolyásuk, esetleges népszerűségük lehetett a mérvadó. 
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 A kerületi főispán azon kívánalmának teljesítésekor, hogy a tiszteletbeli tanácsosok 

közé értelmi képességüknél fogva alkalmas és a lakosság bizalmát bíró egyéneket kell 

kinevezni, mindegyik városban nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy a helyiek körében már 

korábbról ismert személyek kerüljenek előtérbe, s ezek közül választották ki a megfelelő 

társadalmi presztízzsel bírókat. Sümegen egyértelműen főként a tekintélyes iparos 

mesterembereket tartották képesnek a jelzett feladatra. Tapolcán és Keszthelyen is hasonlónak 

mondható a helyzet. Az értelmiség aránya Kanizsán és Egerszegen volt a legnagyobb. 

Láthatóan mindkét városban megkezdődött az a folyamat, amelynek során a település 

igazgatásában korábban domináns, tradicionális iparos-földműves réteget kezdik felváltani a 

polgárosultabb gondolkodás reprezentánsai, vagyis a kereskedelmi és szolgáltató szektor 

képviselői, illetve az egyre erősbödő helyi értelmiség. Ez utóbbi fokozódó számbeli 

gyarapodását Nagykanizsán a város gazdasági fejlettségének, Zalaegerszegen az ott 

összpontosuló megyei adminisztrációnak köszönhette. Bár mindez párhuzamba hozható azzal 

az Angliától Közép-Európáig ez idő tájt szinte mindenütt kimutatható jelenséggel, hogy a 

kisvárosok világában a helyi elitet egyre inkább a kereskedők, ügyvédek és egyéb 

értelmiségiek alkották,228 Nagykanizsán és Zalaegerszegen ezek a történések ekkor még nem 

voltak túlságosan előrehaladottak. Így a zalai városok összességére nézve inkább Deák Ágnes 

azon megállapítása bizonyul helytállónak, hogy a forradalom és szabadságharc leverése után 

„a politikai konszolidációval helyi szinten jórészt a korábbi elit pozíciója állt helyre, hiszen a 

befolyásukat meghatározó tényezők a korábbiakban sem, sőt talán elsősorban nem 

»nagypolitikai« tényezőkön, hanem inkább rendi, vagyoni állásukon, foglalkozási statusukon 

alapultak. A rendi tagoltság felszámolása természetesen új helyzetet eredményezett, de ennek 

ellenére az önmagában néhány év alatt nem vonhatott maga után a helyi elitben lényeges 

változásokat.”229 
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Választmányok 

 

A „tiszteletbeli tanácsnokok” testülete egyes, speciális feladatok elvégzésére, bizonyos 

ügyek kivizsgálására, véleményezésére stb. saját kebeléből külön választmányokat is 

alakíthatott. Ezeket esetenként bizottmányoknak is hívták és lehettek alkalmiak vagy 

állandóak. Zalaegerszegen a kezdeti időszakban építészeti, szépítő és földbecslő választmány 

működését jelzik forrásaink. Az építészeti választmány a városbeli építkezésekre felügyelt, a 

szépítő választmány a város küllemével, csinosításával törődött. A földbecslő választmány 

tagjai a kataszteri felmérést végző mérnökök munkáját segítették.230 A Nagykanizsán meglévő 

Gazdasági Választmányról fentebb már szóltunk. 1850. június elején nevét nem, de funkcióját 

annyiban megváltoztatta, hogy lényegében a többi város „tiszteletbeli tanácsnok”-i 

testületének felelt meg, vagyis választott képviselő-testület híján az elöljáróság tevékenységét 

felügyelte. 1850 tavaszán közülük kerültek ki annak a kiküldöttségnek a tagjai, amely 

másokkal társulva alapos vizsgálatnak vetette alá az addigi gyámi, kórházi és kamarási 

számadásokat. Ugyancsak belőlük alakult meg a „városi utakat rendező választmány”, illetve 

a „szépítő bizottság”, mely utóbbihoz hasonló már korábban is létezett. A megyefőnök 

utasította őket, hogy „mi a közjó és csinosítás tekintetéből szükséges, azt hatalmukban álló 

eddigi eszközökkel előmozdítsák.”231 Tapolcán egy hattagú „gazdasági bizottmány” 

működéséről tudunk. Feladata főként a kamarás, vagy ahogy ők hívták, „a város gazdája” 

pénzkezelésének szoros ellenőrzése volt.232  

Az árvák javait gondozó árvaválasztmányok létrehozásáról ekkor még csak 

tárgyalások folytak. Ennek azért volt nagy jelentősége, mert a rendi korszak idején az árva és 

hagyatéki ügyek kezelése, gondozása köztudottan sok visszaélésre adott alkalmat. Sajnos erre 

Zalában is akadt példa. Az új kormányzati rendszer, mely igen tudatosan igyekezett 

megnyerni az emberek bizalmát, ezen a téren is rendet kívánt teremteni, s célul tűzte ki az 

előforduló túlkapások felszámolását. Ezért a Cs. Kir. Helytartóság 1851. augusztus 24-én 

elrendelte, hogy minden rendezett tanácsú városban és minden járásban bizottságokat fel 

felállítani a gyámsági és gondnoksági ügyek intézésére.233 Ennek folytán a városoknak 

nyilatkozniuk kellett, hogy készek-e az árvaválasztmány megalakítására és az árvaügyek saját 

hatáskörben történő kezelésére. Egerszeg és Keszthely is igen hamar választ adott, melyben 

jelezte, hogy hajlandó az árvaügyek intézését saját kezébe venni.234 Kanizsán maga, a 

megyefőnök közreműködésével tették meg az ezzel kapcsolatos előkészületeket.235 A rendelet 

végrehajtása kapcsán azonban sok bizonytalanság merült fel, ezért a gyakorlatban az 
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árvaügyekkel a járásbíróságok foglalkoztak.236 Így az árvaválasztmányok létrehozására 

egyelőre nem került sor.  

Meg kell jegyeznünk, hogy a külön feladatok elvégzésére felállított választmányok 

egyáltalán nem képeztek merev és zárt testületeket. A tiszteletbeli tanácsnokok e célra kijelölt 

tagjai mellett sokszor más, tekintélyes vagy szakértelemmel rendelkező városi lakosokat is 

bevontak a munkába. Erről a felsőbb hatóságok vagy nem tudtak, vagy hallgatólagosan 

tudomásul vették. Így legalább az önigazgatás szűkre szabott keretei között nyílt egy kevés 

lehetőség a polgárok bevonására a közügyek intézésébe. 
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Bizonytalansági tényezők 

 

 A kormányzat által a precíz hivatali munkától, a zökkenőmentes ügyintézéstől várt 

stabilizálást viszont továbbra is megkérdőjelezte több bizonytalansági tényező. Ezek egyikét 

maga a hivatali apparátus összetétele jelentette. Ha megvizsgáljuk az 1850 júniusában 

kinevezett elöljáróságoknak, illetve a tiszteletbeli tanácsnokoknak a helyi közéletben való 

előzetes szerepvállalását, akkor megállapíthatjuk, hogy nagyon sokan közülük már 1848-at 

megelőzően, vagy a forradalom és szabadságharc idején bekapcsolódtak valamilyen formában 

a városi önkormányzati szervek munkájába, vagy más köztisztséget, egyéb közérdekű 

feladatot vállaltak. Mindez azt mutatja, hogy a politikai megbízhatóság középpontba 

állításával, a forradalomban kompromittálódtak kiszűrése után is jórészt a közügyek iránt 

azelőtt is érdeklődő, s esetenként egy-egy városi hivatal megszerzéséért korábban is 

síkraszálló helyi érdekcsoportok ügyintézési tapasztalattal rendelkező tagjai közül lehetett 

válogatni. Ők azonban nemcsak hivatali tapasztalatukat, hanem a rendi korszak 

mezővárosainak patriarkális viszonyaiból átöröklődött életszemléletüket és munkastílusukat is 

magukkal hozták, amit meglehetősen nehezen lehetett összehangolni az új államszervezet 

szabályozott ügyvitelt, a fölöttes hatóságok útmutatásainak pontos követését igénylő 

közigazgatási rendszerével. Az ügyintézés határidő nélküli halogatása, az akták fölhalmozása, 

az árvák vagyonát és a közpénzeket kezelő tisztségviselők sokszor évekre visszamenően 

elhanyagolt számadása, a kellő ellenőrzés hiánya, a problémák maguktól való 

megoldódásának kivárása, a döntések személyes kapcsolatrendszer révén történő 

befolyásolása, a hivatali teendők mellett más, tényleges megélhetést biztosító foglalkozások 

űzése stb. mind olyan hibái és jellemzői voltak a helyi közigazgatásnak, amelyet egyik napról 

a másikra nem lehetett eltüntetni, vagy végérvényesen felszámolni. S e tekintetben a városi 

vezetésbe újonnan bekerülő tisztségviselők és az 1848-ban vagy korábban már valamilyen 

szerepet vállalók sem igen különböztek egymástól. Hiszen az újak is a régi rendszerben 

nevelődtek ki, annak példáját látták maguk előtt. Gondolkodásmódjuk, értékrendjük 

megváltozásához idő kellett. Az eléggé nyilvánvaló, hogy a birodalom osztrák 

tartományaiban alkalmazott, a bürokratikus államgépezet részévé vált „mintahivatalnok” 

ideáljától meglehetősen messze álltak. 

Helyzetüket nehezítette az országra ekkor zúduló jogszabálydömping, amellyel a 

birodalmi uralkodó körök a katonailag eredményes alávetés és az azt követő közigazgatási 

beolvasztás jogi megalapozottságának teljes hiányát igyekeztek ellensúlyozni. Másrészt az 
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örökös tartományok joganyagát nem lehetett egy az egyben átültetni a magyar viszonyokra. 

Ezért, különösen a kezdeti időszakban, igen nagy volt a kifejezetten a magyar 

koronatartomány számára kidolgozott jogszabályok száma. Ezek alkalmazása körül azonban 

számos bizonytalanság adódott. Ennek egyik fő okát a terminológiai nehézségek képezték. Az 

értelmezési problémák miatt – még ha a megfelelő káderek rendelkezésre is álltak – sok 

helyütt csak igen döcögve sikerült az új szervezeti formákat működésbe hozni. Eljárási 

szabálytalanságok, hatásköri ütközések sora keletkezett,237 s az államigazgatási hierarchia 

csaknem legalján lévő egykori mezővárosok nem mindig túl képzett tisztségviselői számára 

sokszor épp elég fejtörést okozott a különböző hatósági rendeletek áradatában történő 

eligazodás. Jól illusztrálja ezt, hogy 1850 tavaszán Balogh József, Keszthely polgármestere az 

iránt kért utasítást Bogyay Lajos megyefőnöktől, hogy a városi pótlékot, melyet eddig csak az 

adózó népességnek kellett fizetnie, miként vesse ki az egykori nemesekre és az uradalomra.238 

S az is jellemző, hogy csaknem tíz évvel az új közigazgatási rendszer bevezetése után, 1859 

szeptemberében a zalai megyeszékhely még mindig így definiálta magát: „minden 

önkormányzástól megfosztva, s egyes kormányzási orgánumnak rendeleteinek s 

ellenrendeleteinek kitéve,” valójában se nem igazi város, se nem valódi falu.239 Ehhez társult 

még az a fogalomzavar, amely az 1848-as képviselő-testületek helyébe lépő grémiumok 

meghatározása körül létrejött. Általában tiszteletbeli tanácsosoknak nevezték őket. De mint 

fentebb láttuk, Nagykanizsán például a korábban inkább pénzügyi, adminisztrációs és egyéb, 

gyakorlati szervezőmunkát igénylő feladatokat ellátó Gazdasági Választmány alakult át – 

nevét megtartva – 1850. június elején az elöljáróság tevékenységét kontrolláló testületté, 

amely a többi város tiszteletbeli tanácsnoki testületének felelt meg. S ez az új, eléggé népes 

Gazdasági Választmány küldte ki aztán saját kebeléből a speciális célokra létrejött 

választmányokat vagy bizottmányokat. A hasonló nevű tapolcai „gazdasági bizottmány” 

viszont pont fordítva egy szűk körű, hattagú alakulatot jelentett, amely az ottani tiszteletbeli 

tanácsosok testületéből jött létre és legfőbb dolga a kamarás ellenőrzése volt.   

Az új kormányzati rendszer berendezkedése, valamint az igazságszolgáltatás új 

szervezetének kialakítása az említett jogszabálydömping özönében már önmagában rengeteg 

bizonytalanságot hozott. A végleges struktúra létrehozása előtti, még számos esetlegességet 

magába foglaló ideiglenes állapot lehetőséget nyújtott arra, hogy a megyeszékhelyi 

funkciójából, illetve a földrajzi adottságaiból előnyt kovácsoló Egerszeg és Kanizsa mellett a 

többi város is pozícionálja magát, és valamiféle további reménybeli feladatkört igyekezzen 

megragadni, amivel új rendeltetést találhat magának, vagy legalábbis a még fennálló átmeneti 
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viszonyokból valamilyen hasznot húzhat. Jó példa erre Keszthely és Sümeg ekkori 

magatartása. 

Bajomy István városbíró 1849. december 12-én tudatta a sümegi elöljárósággal, hogy 

értésére esett, hogy Bogyay Lajos megyefőnök megfelelő helyiségek megléte esetén hajlandó 

lenne lakását Sümegre áttenni. A hallottakon fölbuzdulva a város vezetése előtt egyből 

felsejlettek azok a régi idők, amikor még a megyeszékhely Zalaegerszegen történt 

állandósulása (1730-as évek) előtt a megyegyűléseket és törvényszéki üléseket a megyében 

több helyen felváltva tartották. Ennek folytán ezt írták a jegyzőkönyvbe: „Miután nem csak 

Sümegnek, de vidékének s az egész Tapolcai járásnak régen óhajtott kívánsága, hogy a 

gyűlések és törvényszékek240 fölváltólag Sümegen és Egerszegen tartassanak, ezen kívánságát 

a megyei főnök úrnak nem csak örömmel s egész készséggel fogadta a tanács, hanem még 

köszönő küldöttséget is nevezett ki.” Rögtön arra gondoltak tehát, hogy Bogyay szóba jöhető 

Sümegre költözéséből az következik, hogy a város ezentúl saját kebelében üdvözölheti a 

megye közönségét. A köszönő küldöttség Bajomy István bíróból és Mojzer Imre tanácsnokból 

állt, akik rögtön el is utaztak Egerszegre, s tudatták Bogyayval, hogy a főnöki hivatalt és az 

ahhoz tartozó személyzetet szívesen látják Sümegen.241 Elvileg erre lett volna lehetőség, 

hiszen a két hónappal korábban kiadott, többször idézett „ideiglenes közigazgatási rendezet” 

csak azt írta elő a megyefőnökök számára, hogy lakhelyüket hivatali területükön belül (vagyis 

nem más megyében) kell kiválasztaniuk.242 A Bogyay család birtokai közel feküdtek 

Sümeghez.243 Bogyay maga ez idő tájt hol a nem messze lévő halápi birtokról, hol 

Egerszegről intézte az ügyeket, így ténylegesen felvetődhetett, hogy a hozzá sokkal közelebb 

eső Sümegen rendezkedik be, nem pedig a megyeszékhelyen. A megyefőnöki hivatal 

odaköltözése mindenképpen erősítette volna Sümeg pozícióit, s az értelmiség mint 

fogyasztóréteg számbeli gyarapodása, valamint a hivatalban ügyes-bajos dolgaikat intézni 

szándékozó, távolabbról érkező ügyfelek megjelenése gazdaságilag is előnyt hozhatott volna a 

város iparosainak. A lelkes elöljáróság csupán arról feledkezett meg, hogy ezentúl egyáltalán 

nem lesz megyegyűlés, s a közigazgatástól különváló törvénykezés sem fog vándorolni egyik 

helyről a másikra. 

A megyefőnöki hivatal és a hozzá kapcsolódó egész apparátus végül Zalaegerszegen 

telepedett meg, hiszen itt már több mint száz éve rendelkezésre állt a kellő számú és nagyságú 

hivatali épület, melyben kényelmesen elfért mind az igazgatási, mind a törvénykezési 

személyzet. 

Bogyay és Bajomy vélhetően személyes kapcsolatban álltak egymással, mivel két 

hónappal később, az igazságszolgáltatás megyei szervezetének létrehozásakor Bogyay előre 
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értesítette Bajomyt, hogy a Muraköz Horvátországhoz csatolása ellenére földrajzilag még 

mindig elég nagy kiterjedésű megyében esetlegesen több helyen létesítendő megyei 

törvényszékek egyike az ő saját kívánságára nagy valószínűséggel Sümegen lesz elhelyezve. 

A hír hallatán a sümegiek természetesen megint igen csak felbuzdultak, s városuk kedvező 

fekvésének előnyeit ecsetelve köszönték a megyefőnök „atyáskodó figyelmét, miszerint 

anyagi érdek és szellemi míveltség tekén[te]téből városunkat fellebb emelni és kitüntetni 

kívánni méltóztatik.” S egyből sorolták is, hogy milyen helyiségeket tudnak felkínálni erre a 

célra.244 Sümegnek mint a járás központjának végül meg kellett elégednie a járásbírósággal, 

az egyetlen megyei törvényszék pedig Zalaegerszegre került.245  

Keszthely a döntést nagyon sérelmezte. Rögtön írtak is a Császári Királyi 

Belügyminisztériumnak, s kérték a járásbíróság Sümegről Keszthelyre történő áthelyezését. A 

kérelemben elég hangsúlyosan igyekeztek Sümeg érdemeit lekicsinyleni, a maguk adottságait 

(jobb fekvés, előnyösebb közlekedés, több üres épület, magasabb népességszám stb.) pedig 

felértékelni. Ez utóbbiak eléggé meggyőzően hangzottak, és még az uraság, gróf Festetics 

Tasziló közbenjárását is kérték az ügy érdekében.246 A próbálkozás mégsem járt sikerrel. A 

járásbíróság Sümegen maradt, feltehetően azért, mert Sümegnek Bogyay mellett egy másik 

befolyásos pártfogója is akadt Ranolder János veszprémi püspök személyében, aki síkra szállt 

a bíróság ottani megtartása mellett.247 Keszthelyen amúgy ebben az időszakban maga az 

önmeghatározás is gondot okozott. 1850 júniusa körül felmerült, hogy a vele egybeépült 

külső, ún. polgárvárost vagy más néven Kiskeszthelyt közigazgatásilag egyesíteni kellene a 

belső várossal. A történetileg fennálló szervezeti különbségekre hivatkozva Bogyay helyi 

tanácsadói azonban elutasították ezt a megoldást, így az urasági kastélytól északra fekvő, 

főként hagyományos gazdálkodásból élő városrész még hosszú időre önálló település 

maradt.248  

Kanizsának és Egerszegnek kedvezőbb pozíciójából fakadóan egyelőre inkább saját 

belső viszonyai rendezésére kellett koncentrálnia, hogy minél szilárdabb alapot teremtsen az 

új gazdasági-politikai feltételek adaptálásához. Az egerszegi városvezetést sikkasztással és 

egyéb visszaélésekkel, a kanizsai tisztségviselőket hanyagsággal vádolták.249 Mindkét város 

küzdött tisztségviselőinek és szolgaszemélyzetének lehetőleg minél nagyobb számban való 

megtartásáért. Kanizsa sikerként könyvelhette el, hogy a kerületi főispán által szorgalmazott 

kettő helyett végül négy fizetett tanácsost tudott rendszeresíteni 1850 júniusában, amely a 

kiskanizsai városrész távolsága miatt létkérdés volt számára.250  

A közigazgatási-törvénykezési struktúra kiépítésének kezdeti bizonytalanságait 

kihasználva a városok láthatóan keresték helyüket az új rendszerben, s személyes 
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kapcsolatokat, alkalomadtán pedig nem éppen diplomatikus eszközöket is igénybe véve azon 

buzgólkodtak, hogy az indulásnál saját közösségük számára a lehető legelőnyösebb státuszt 

harcolják ki.  

  A bizonytalanság érzetét növelte, hogy a tisztikarok 1850. június 18-i véglegesítése is 

tulajdonképpen csak ideiglenesnek számított. Ez abból adódott, hogy a császári királyi 

hatóságok kezdettől fogva hangsúlyozták a községi igazgatással kapcsolatos rendelkezések, s 

az ebből fakadó intézkedések ideiglenes jellegét. Ennek ellenére a községek jogállására, 

hatáskörére vonatkozóan állandóan érvényesültek bizonyos, a felsőbb rendeletekben, 

utasításokban nyomon követhető és a birodalmi célkitűzésekkel összhangban lévő irányelvek 

és elképzelések. Főként a megyei hatóságok szerepének, feladatkörének meghatározásához 

kapcsolódott a községek irányítását, jogaik körülhatárolását tárgyaló szabályozás. Ez 

mindvégig a megye számára biztosította a községek feletti teljhatalmat.  

Ugyanakkor a városok rendelkezésre álló jövedelmei sem biztosították annak a 

kitűzött célnak az elérését, hogy a tisztségviselők munkájuk arányában legyenek honorálva, és 

nem legyenek rákényszerülve egyéb mellékfoglalkozások űzésére, csak a hivatásuknak 

élhessenek. A hivatali ügyintézés ugrásszerű megnövekedése miatt ebből később sok 

probléma keletkezett, s természetesen a vesztegetést sem lehetett kiküszöbölni. 

Bogyay Lajos már 1850 tavaszán megállapította Dőry Gábor kerületi főispánhoz 

intézett jelentésében, hogy az itteni városok tisztségviselőiknek oly csekély fizetést adnak, 

hogy azoktól egyrészt hivatalos feladataik rendes teljesítését elvárni nem lehet, másrészt ilyen 

körülmények között „a megvesztegetésnek is oly tág mező tartatott nyitva, hogy a vétkek 

aljasságaiba legtöbbször ily mezővárosi tisztviselők süllyedtek.” Mivel pedig „az újabb 

rendszer a hivatalnokok legalsóbb fokán is oly egyéneket igényel, kik kötelességeiket 

lelkiismeretesen, pontosan, s minden részrehajlás nélkül teljesítik, azért bátor vagyok 

M[éltósá]godnak alázatosan javallatba tenni, hogy a m[ező]városi tisztviselők, kik jövőre 

mint közhivatalnokok a népnek közvetlen kormányzatával megbízvák, oly fizetést nyerjenek, 

melyből megélhetvén, idejüket és tehetségüket hivatásuknak szentelhessék” – írta. Ennek 

érdekében indítványozta, hogy fizetésüket ezután az államtól kapják, és csak a 

szolgaszemélyzetet fizessék a városok.251 Tapolca igen csak helyeselte Bogyay fenti 

javaslatát, s akkurátusan ki is mutatta, hogy mennyit kellene kapnia hivatalnokainak „a városi 

pénztár megterheltetése nélkül.” Dőry Gábor azonban hamarosan lehűtötte a kedélyeket, 

mikor tudatta velük – és a többiekkel is –, hogy a városoknak ezentúl is maguknak kell 

kigazdálkodniuk elöljáróságuk bérét.252 
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Azt, hogy ennek milyen következményei lettek a gyakorlatban, jól illusztrálják Szívós 

István ügyvéd, nagykanizsai városi aljegyző 1851. május 12-én Bogyay Lajos 

megyefőnöknek címzett sorai: „Miként a múlt 1850-ik évi január 24-én várostanácsosi 

hivatalra lett kineveztetésemkor253 hivatalommal öszvekapcsolt rendes évi fizetésemet pótló 

mellékjövedelmeim egy pár havakig reám nézve olyannyira kielégítők valának, hogy a 

tekintetben legkisebb okom sem lehete panaszolkodhatni, s valamint akkor, úgy jelenleg is 

hivatalos kötelességeimben híven és pontosan eljártam, és eljárok. Mikor azonban a városi 

tanácsnak bíráskodási hatásköre megszűnt, megszűntek azonnal minden mellékjövedelmeim 

is, úgyhogy a csupa 200 pengőforint rendes évi fizetésemen fölül volt saját egypár száz 

forintocskámat is már felemészteni kéntelenítettem, holott a dolog nem kevesbült, sőt inkább 

terhesebb lett … De az mind hagyján, mert a dologtul én nem rémülök, csak mellette élni 

lehessen. De fájdalom! Ily csekély összegbül mint nős, kis házi körömet vezetni, s abbul 

minden szükségeimet pótolni, miután átaljányosan véve itt igen nagy drágaság létez, teljes 

lehetetlenség.” Majd kéri Bogyayt, hogy helyezze őt valamilyen magasabb fizetéssel járó 

közigazgatási vagy törvénykezési hivatalba. Arra az esetre, ha ez nem történne meg, a 

következőket írja: „Minthogy csekély évi fizetésemmel bármi szegényen is kijönnöm teljes 

lehetetlenség, adósságot csinálni pedig, s azt megfizetni nem tudni becsületérzetem nem 

enged[i], ne méltóztasson Nagyságod rossz néven venni s neheztelni, ha ezen kényszerült 

helyezetemben, csakhogy élelmi szükségeimet fedezhessem, én mint ügyvéd ezentúl egyesek 

ügyeinek felvállolásával hivatalos kötelességeimet oly pontosan talán, mint eddig, nem 

teljesíthetem.”254 A lényeget tehát a végén közli: hogy családjával meg tudjon élni, az ügyvédi 

magánpraxist hivatali feladatköre elé fogja helyezni. Mindezt alátámasztja Bogyay Józsefnek, 

a Sümegi járás főszolgabírájának – akinek fennhatósága alá Keszthely és Sümeg városok is 

tartoztak – nem sokkal korábban ugyancsak a megyefőnökhöz küldött jelentése: „Sümegi 

járásbeli helységek bírái a felsőbbi rendeleteket és egyéb kötelességeiket teljesítik ugyan, de 

családatyák s fizetés nélküli hivatalnokok lévén, hogy családjokról némileg gondoskodva 

legyen, öndolgaik után látni kényteleníttetnek, s ezáltal a felsőbbi rendeletek néha később 

teljesíttetnek. A jegyzők nagyobb része a mesteri hivatallal, melyért fizettetik, elfoglalva 

lévén, hanyagul teljesíti kötelességét, de helyettök fizetés nélkül senki azon hivatalt el nem 

vállalhatván, helyök ki nem pótolható.”255    

  Közvetlenül a szabadságharc leverése után - tárgyalt korszakunk kezdetén - a községi 

ügyek rendezését az egész magyarországi kormányzati rendszer ideiglenes jellege is 

akadályozta. A katonai és polgári kormányzat egyesítése miatt a politikai hatóságok végleges 

szervezése nem történhetett meg. S ahogy a községeknek az új közigazgatási rendszerben való 
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helye és szerepe sem volt még kellőképpen tisztázva, úgy a közigazgatás legalsó szintjén 

működő tisztségviselők jogállásának és javadalmazásának végleges szabályozása is váratott 

magára. Mindez az általános politikai helyzettel társulva, a biztos egzisztenciának tekintett, 

hagyományos foglalkozások űzésével szemben, a bizonytalanság érzetét keltette a 

tisztségviselőkben, ami – mint látható – a munkához való hozzáállásukra is kihatott.  

  Ilyen körülmények között teljesen természetesnek mondható a kialakuló fluktuáció. 

Szívós beadványára Bogyay azt válaszolta, hogy ha a legközelebbi közigazgatási átszervezés 

alkalmával üresedés lesz, akkor majd kérvényét tekintetbe veszi. Ha pedig az 

igazságszolgáltatásban kíván alkalmazást nyerni, akkor forduljon a megyei törvényszék 

elnökéhez. De hozzátette, hogy mindaddig, míg jelenlegi állását betölti, „hivatalkörének 

megfelelni szent kötelessége.” A törvénykezési ágazatban valószínűleg jóval magasabbak 

voltak a fizetések, hiszen Kanizsa 1850. január 25-én kinevezett főjegyzője, Horváth Mihály 

is már az év szeptemberében oda távozott. Szívós István leveléből szintén az derül ki, hogy ha 

választani lehet, akkor ő is inkább ezt preferálná.256 Nem sokkal Szívóst követően, 1851 

júniusában Michel Ignác kanizsai városi tanácsos – mesterségére nézve kötélgyártó – 

jelentette be távozási szándékát. Családi körülményeire hivatkozott, de közben kiderült, hogy 

a hús árának megszabásakor egyik tanácsostársa nem a legtisztességesebben járt el, s emiatt 

Michelt is rágalmazták. A megyefőnök szigorú vizsgálatot rendelt el, és a visszaélést elkövető 

tanácsnok azonnali eltávolítását szorgalmazta.257 Végül Szívós és Michel is maradt. Vagy 

sikerült őket meggyőzni, vagy nem volt más választásuk, de nagy valószínűséggel hivatali 

tevékenységük mellett mindketten saját eredeti szakmájukban is tovább dolgoztak. A velük 

kapcsolatos adatok mindazonáltal betekintést nyújtanak a kor városi tisztviselőinek 

életviszonyaiba, illetve jól tükrözik a mezővárosok igazgatásában az előző évtizedekben 

meghonosodott magatartásminták továbbélését. 

  Ténylegesen feladta viszont városi pozícióját Jack Frigyes kanizsai városi kamarás, 

aki Michel Ignáccal szinte egy időben nyújtotta be lemondását. Nem meglepő, hogy ő is 

inkább tanult foglalkozását, az órás- és bádogosmesterséget választotta. Fiai egy darabig 

besegítettek neki otthon a munkába, de az ő távozásukkal már nem tudta hivatalát is ellátni és 

mesterségét is űzni, s döntenie kellett, ez esetben az utóbbi javára.258 

  Sümegen a nem túl hálás feladatnak számító adószedői állás betöltésével akadtak 

problémák. Alig száradt meg az 1849. december 23-án helyét elfoglaló új tisztikar 

kinevezésén a tinta, amikor a frissen felesketett Bellovics József adószedő máris leköszönt 

hivataláról. Ez valamikor 1850. január vége felé történhetett, hiszen január 26-án már azt írják 

a megyefőnök megnyugtatására a városi jegyzőkönyvbe, hogy helyette „a tanács még 
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ügyesebbet ajánland.” A titokzatos „még ügyesebb” kinevezéséig is végezni kellett azonban 

valakinek a rengeteg vesződséggel járó munkát. Ezért gyorsan behívták Baka János korábbi 

adószedőt, aki erre a rövid időszakra magára vállalta a terhes teendőket. Ez alóli felmentésére 

nem sokáig kellett várnia, hiszen közben kiderült, hogy a tanács Hanty Ferencet javasolta a 

pozícióra, akinek személye Bogyay tetszését is elnyerte, már csak azért is, mert a város a 

jelöltet újfent úgy jellemezte, hogy „vagyonára nézve sokkal nagyobb biztosítással bír, 

személyi tulajdonára [nézve]259 pedig értelmesebb s ügyösebb,” mint elődje. Hanty esküjét 

február 7-én már le is tette.260  

  Keszthelyen Csák György tanácsos 1851 nyarán történt elhalálozása miatt támadt 

üresedés. Helyébe Bogyay József főszolgabíró Balogh Jánost mint „legalkalmasabbnak 

esmért és hosszabb ideig is Őfelségét szolgáló katonai egyén”-t terjesztette fel kinevezésre, 

amelyet a megyefőnök 1851. július 10-én jóvá is hagyott. Az új kormányzati rendszer 

kiépítésekor jelentkező bizonytalansági elemeket boncolgatva érdemes idézni Balogh 

esküszövegéből. Az uralkodó iránti hűségfogadalmat követően a következőket mondja: 

„Felebarátim békés nyugalmát és a jó rendet fölsőbb rendeletek nyomán megtartani és mások 

által is megtartatni igyekezendek. Semmit ezek ellenébe el nem hallgatandok, hanem 

szabályszerűleg azok eránt a kitűzött úton jelentésemet megteendem.”261 Szavaiból 

számunkra még mindig az ingatag politikai helyzet stabilizálására irányuló erőteljes igyekezet 

olvasható ki. Nem sokkal később ugyancsak személyi ügyekben kellett intézkednie a 

tanácsnak. 1851. augusztus 3-án Megyesi Lajos, Keszthely város útmestere adta be 

lemondását, az ő utódjául Kurutz Mihályt ajánlották.262 Kinevezésére nincs adat, de nagy 

valószínűséggel megtörtént, hiszen a tanács – Keszthelyen és másutt is – már eleve csak 

olyanokat javasolt, akik ellen a fölsőbb hatóságoknak nem merülhetett fel kifogása. A 

fentebbi állásokra egyébként is úgy tűnik, hogy egyáltalán nem volt túl nagy tolongás, 

feltételezhetően a már említett alacsony fizetések miatt. 

  A városi vezetésben történt személycserék sorozatából Tapolca sem maradt ki. Itt 

szintén 1851 nyarán az 1850. évről és az 1851. év első feléről készített számadások lezárta 

után Varga Ignác városi kamarás vélte úgy, hogy megválik hivatalától. Utóda az egyik 

tiszteletbeli tanácsos, Nagy Antal lett.263 Az a Nagy Antal, aki csizmadiaként a helyi 

iparosságot képviselte, s aki 1848-ban a város helyettes bírói tisztségét töltötte be, majd a 

nemzetőrség megszervezésekor annak soraiba is belépett.264 

  Az összes város közül a legnagyobb mozgás talán a megyeszékhely elöljáróságának 

tagjai közt volt tapasztalható. Az 1850. június 18-án véglegesített tisztikar összetétele már 

rögtön a kinevezést követően megváltozott. Koren Bálint szállásmester ugyanis „házi 
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körülményei”-re hivatkozva rögtön utána lemondott. Helyére Farkas Gábor városi 

strázsamester került, aki megkísérelte a szállásmesteri és a városi őrmesteri szolgálatot együtt 

elvállalni, ez a próbálkozása azonban sikertelennek bizonyult, és a megyefőnök még az év 

novemberében felmentette. A városnak egy éven belül harmadszor kellett szállásmestert 

keresnie, a szükséges következtetést azonban levonták: belátták, hogy hiába tudnak így pénzt 

megtakarítani, a szállásmester egyúttal a városi őrmesteri tisztséget is „egyik vagy másik 

szolgálatbeli kötelességének hátramaradása nélkül” ellátni nem tudja.265 Ugyanebben az 

évben az útmester személye is megváltozott. Tüttösy György helyébe 1850. október 22-én a 

megyefőnök Herczeg Józsefet nevezte ki. Az ő feladatát a városban és annak határában lévő 

utcák, utak és hidak felügyelete képezte.266 A következő év elején lemondott a jegyzői 

tisztséget 1849. december 31. óta viselő Árvay István. Ő is inkább tanult hivatását, a már 

előbb is gyakorolt ügyvédi pályát választotta. Helyébe 1851. április 3-án Bogyay Lajos az 

egyik fizetett tanácsost, Móczer Istvánt nevezte ki. Ez utóbbit valószínűleg nem érte 

váratlanul a döntés, hiszen a választás nem véletlenül esett őrá. 1849. december 31. előtt több 

éven át ő töltötte be a jegyzői tisztséget, e téren szerzett gyakorlata most előnyt jelentett 

számára. Az így megürült fizetett tanácsosi helyre ugyanakkor egy addigi tiszteletbeli 

tanácsos, Kováts József került. Kováts József már 1848-ban és azt megelőzően is 

tanácsosként működött, a forradalom idején megtartott tisztújítás alkalmával városbírónak is 

jelölték. A bírói tisztséget akkor nem tudta elnyerni, a tanácstagokra leadott szavazatok közül 

viszont 1848-ban ő kapta a legtöbbet.267 Megfelelő szállásmestert egészen a következő év 

nyaráig nem sikerült találni. 1851. július 1-jén aztán végül Tóth Györgyöt nevezték ki erre a 

tisztségre. Az addigi szállásmesteri járandóságot, a meghatározott mennyiségű tűzifát azonban 

úgy tűnik, hogy megvonták tőle, mivel októberben fizetése 6 öl tűzifával és egy téli öltönnyel 

való kiegészítését kérte. Valószínűleg meg is kapta, mert – mint egy két évvel később 

kiállított bizonyítványból tudjuk – a tanács meg volt elégedve munkájával.268 Ővele végre 

rendeződött a rengeteg és nem éppen háládatos tennivalóval együtt járó állás betöltésének 

sorsa. A stabil tisztviselői gárda hiánya és a városi tanács ellen hűtlen vagyonkezelés miatt tett 

feljelentés269 folytán kialakult egerszegi közállapotokat – amelyekről hamarosan 

részletesebben is szó lesz – pár hónap múlva maga a városbíró, Pathy János is megelégelte, és 

1852. május 9-én azzal a kijelentéssel nyújtotta be lemondását, hogy „készebb a várost 

elhagyni, mint tovább bíráskodni.”270 

  A hivatali apparátus összetételéből, a jogszabálydömping folyományaként felmerülő 

értelmezési nehézségekből, illetve fogalomzavarból, a városok identitással kapcsolatos 

problémáiból, a községi igazgatásra vonatkozó rendelkezések ideiglenes jellegéből, a 
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tisztségviselők alacsony fizetéséből és mellette más jövedelemszerző foglalkozások űzéséből, 

valamint a fluktuációból és más okokból fakadó bizonytalansági tényezők sokasága a 

kormányzat számára azt jelezte, hogy még erőteljesebben kell törekedni arra, hogy a 

közigazgatás legalsó fokát képező városi hatóságok is a felsőbb elvekkel összhangban a 

lehető leghatékonyabban működjenek. Hiszen a Magyarországot mint koronatartományt 

irányító katonai és polgári szervek által megvalósítani kívánt elgondolások csak akkor 

érhették el céljukat, ha a lakossággal napi szinten érintkező városi-falusi tisztségviselők azt 

hatékonyan tudták közvetíteni. Ezek személyi összetételén rengeteg minden múlott. A 

kiválasztásra – mint láttuk – elég nagy hangsúlyt helyeztek. De a potenciálisan kiválaszthatók 

számának nagyságát a politikai feltételek és az egyéni hajlandóság mellett még olyan 

szempontok is befolyásolták, hogy milyen az illető elfogadottsága az adott közösségben, van-

e ott akármilyen okból kifolyólag valamilyen presztízse, s erkölcsileg mennyire feddhetetlen. 

A községi igazgatást kontrolláló felettes hatóságok azzal teljesen tisztában voltak, hogy a 

kormányzati körök célkitűzései csak hiteles személyiségek útján válhatnak népszerűvé a 

szélesebb nyilvánosság körében. S szándékaik szerint ezekből a hiteles személyiségekből 

kívánták megalkotni a kiépülő új államapparátus egyik fő támaszát, a teljesen megbízható 

hivatalnoki kart. 
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      Bizalomépítés 

 

  A bizonytalansági tényezők sokasága közepette helyi szinten is kulcsszerepet kapott a 

bizalomépítés. Bogyay Lajos megyefőnök nem sokkal kinevezését követően, 1849. december 

19-én körlevelet intézett az összes járási főszolgabíróhoz felhíva a figyelmüket arra, hogy az 

1849. március 4-i birodalmi alkotmány helységenkénti kihirdetésekor használják ki az 

alkalmat a nép fejedelem iránti bizalmának és hűségének erősbítésére. Kifejtette nekik, hogy 

az uralkodó az alkotmány kibocsájtásával országainak fölvirágoztatása érdekében a szilárd 

alapokat lehelyezte. Ezzel szemben „a forradalmi párt” – folytatta – mindent megkísérel, hogy 

a nép gondolkodását megzavarja és „vétkes” céljait kivitelezhesse. Őfelsége viszont népeinek 

„a béke olajágát” nyújtja, és semmi mást nem vár el, csak a törvényes rend és a törvényes 

felsőbb hatalom iránti tiszteletet. Ez utóbbi – fűzi hozzá – a polgári társadalom létrehozásának 

nélkülözhetetlen kelléke. „Járásában a néphez szót intézni ily értelemben főbíró úrnak első 

legszorosabb kötelessége” – köti beosztottai lelkére.271 A koronázatlan fejedelem 

személyének középpontba állítása, a népben élő hagyományos királytisztelet felélesztésére 

tett próbálkozás – még akkor is, ha ő volt az, aki a forradalmat és szabadságharcot leverte – jó 

kiindulópontként szolgált a bizalom további elemeinek megteremtésére. Az uralkodó jogara 

alatt egyesített újonnan felépülő összmonarchia koncepciója – mely az egyenjogúsítás 

eszméjének következetes véghezvitelével a birodalom határain belül élő összes nemzet és 

felekezet boldogulását biztosítja, és az általuk képviselt széttagoltság és bármiféle különállás 

felszámolásával végül egy modern, polgári államot valósít meg – a neoabszolutista 

kormányzat kezdeti időszakában igen nagy primátust kapott. A rendszer legitimációs elveinek 

egyikeként szerepelt, s a korabeli politikai közbeszéd elhagyhatatlan részér képezte.272 A 

korábbi városi önkormányzatok mellett párhuzamosan működő zsidó önkormányzatok is – 

ahogy már dolgozatunk elején szó volt róla – a hatalom szemében egyfajta megosztottságot 

jelképeztek, ezért feloszlatták őket, és azokat mindenütt egy szigorúan csak a vallási és azzal 

kapcsolatos gazdasági ügyek tárgyalására felhatalmazott választmánnyal helyettesítették. 

Ennek zalaegerszegi végrehajtásakor Bogyay Lajos megyefőnök indoklásában szintén tetten 

érhetők a fenti kormányzati irányelvek, de úgy, hogy az érintettek abból azt olvassák ki, hogy 

mindez az ő érdekükben történik, s az „egybeforrasztás nagy elvé”-ből rájuk nézve csak jó 

származhat, vagyis: érdemes bízniuk a kormány intézkedéseiben. „Az eddig gyakorlatban volt 

külön izraelita bíróválasztás, valamint egyrészről a kormányzási rendszer alapelveivel öszve 

nem fér, úgy másrészről a szétágazó különféle népigazgatási szokások magának a népnek 

érdekéből, hogy az egymás elleni folytonos gyűlölség, irigység és feszültség valahára 
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megszűnjön, meg nem tarthatónak találtatván, ugyanazért, hogy az engedményezett birodalmi 

alkotmány tartalma szerint külön népű vallási és szokási érdekek miatt egymástól 

elkülönözött népiségek az egybeforrasztás nagy elvéhez közelebb vezethessenek, ezennel 

megszüntetem a zalaegerszegi izraelita bírónak eddigi uradalmi kijelölés mellett történt 

választását, s annak helyébe életbe léptetem az izraelita vallás és gazdaság belügyeivel 

megbízott választmányt” – mondja ki az erről szóló 1850. február 27-ei határozat.273 

  Láthattuk, hogy az elöljáróságok és a tiszteletbeli tanácsosi testületek megalakításakor 

is milyen nagy szerepet kapott az adott közösségben elfoglalt hely, a lakosságnak a 

kinevezendő személyek iránti bizalma. E tekintetben a városi igazgatás kulcspozíciójának 

nevezhető jegyzői tisztség betöltése különös figyelmet érdemelt. Sokszor ő volt az egyetlen 

tanult ember az egész elöljáróságban, az ő kezében összpontosult az egész hivatali ügyintézés, 

véleménye mindig számított. Ezért döntő részben rajta állt vagy bukott az új államigazgatási 

rendszer szándékainak közvetítése, illetve helyi szinten történő megvalósulása. Ebből 

következően hivatala politikai tekintetben alapvetően bizalmi állásnak minősült. Dőry Gábor, 

a fehérvári polgári kerület főispánja 1850 folyamán egy alkalommal a jegyzőkről, tanítókról 

és a helységek bíráiról szólva megállapítja, hogy „miután pedig ily egyének minél közelebb 

állnak a néphez, annál hatályosb befolyást gyakorolhatnának a nép hangulatára,”274 vagyis:  

igen fontos szerepet játszhatnának a kormányzati bizalomépítésben. Ugyanezen évben egy 

másik levelében Bogyay Lajos megyefőnököt arra kéri, hogy a tiszteletbeli tanácsosok közé 

lehetőleg olyanokat nevezzen ki, akiknek „értelmiségével a községnek tiszta jellemen alapulni 

kellő bizalma is szerencsésen találkozik.”275 A főispán instrukcióit a lehetőségekhez képest 

igyekeztek betartani, s ez szinte szó szerint a hivatalos levelezésben is megjelenik. 1850. 

október 27-én Bogyay arról értesíti Dőryt, hogy a törvénykezési ágazatba távozó kanizsai 

főjegyző, Horváth Mihály helyébe Wlassics Eduárd addigi aljegyzőt nevezte ki, s hozzáteszi 

azt is, hogy ez „közkívánatra” történt. Előtte az illetékes főszolgabírónak írt soraiban is 

megemlíti, hogy Wlassics már kinevezése előtt, gyakorlatilag a főjegyzői hivatal 

megüresedése óta „annak terheit szorgalommal viselte, s a közmegelégedést részére276 

kivívta.”277 A főszolgabírák a kinevezésekre tett felterjesztéseikben szintén ügyeltek erre a 

körülményre. Bogyay József, a Sümegi járás főszolgabírája Balogh Jánosnak a keszthelyi 

tanácsosi tisztségre való ajánlásakor 1851. július 9-én azt írja, hogy alkalmassága mellett 

„közkívánat tekintetéből” is javasolja őt.278 Tapolcán a város új kamarásának kinevezésekor 

Varga Lajos, a Tapolcai járás főszolgabírája 1851. július 18-án úgy mutatja be a jelöltet, Nagy 

Antalt a megyefőnöknek mint „a város bizalmát bíró egyén”-t, aki aztán meg is kapja a 

hivatalt.279 
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  A bizalomépítési szándékra az első visszajelzések egyelőre még alig tapinthatóan, de 

kezdtek megmutatkozni. Ugyancsak Varga Lajos 1851. október 18-án a megyefőnökhöz 

küldött jelentésében azt fejtegeti, hogy Tapolca városa mennyire várja és igényli saját 

gazdasági felemelkedését, s ehhez mennyire szüksége van a feladat nagyságát megértő városi 

vezetésre. „Tapolca m[ező]város, mely a Balaton melléke bor, gabona, úgyszinte Veszprém és 

Kanizsa városoknak egyik öszvekötő kulcsa, kereskedési s provinciális felemelkedését napról 

napra várja és igényli, oly igazgatási egyénekre vagyon szüksége, kik annak feladhatási 

eszméjét280 felfoghatják. A kormányzati és a községi felemelkedettségnek feladatát pedig csak 

oly egyének foghatják fel, kiknek a helyhezethez megkívántató felfogások vagyon” – írja. Az 

ehhez alkalmas személyek kiválasztását pedig véleménye szerint nem a város lakosságát 

nagyrészt kitevő, egyszerű földműves nép, hanem csak a felsőbb hatóságok tudják elvégezni. 

Ehhez kapcsolódóan fontosnak tartja megjegyezni, hogy „a kormánynak leginkább 

érdekébe[n] áll a m[ező]városokat táji és környekzeti vidékjekben lehető legjobban azon 

polcra felemelni, mely mind kereskedési, mint iparűzési felemelése, s a birodalom 

nagyságának érdekének megfelelhessen, s azt időről időre növelhesse.”281 A főszolgabírónak 

a közigazgatási rendszer beosztottjaként természetesen bizalommal kellett lennie felettesei 

iránt. Szavaiból azonban kiolvasható az a korabeli hivatali levelezésben máshol is többször 

felbukkanó gondolatmenet, hogy a gazdaság élénkülése éppúgy növeli majd a kormányzat 

iránt a jóhiszeműséget, mint a közigazgatás minőségének a javítása. 

  Ez utóbbi volt a célja annak a hosszú és részletes levélnek is, amelyet Smalkovits 

Mihály megyei főorvos, egerszegi lakos írt Hauer Istvánnak, a soproni polgári kerület 

főispánjának.282 A főorvost a városi vagyonkezelésben mutatkozó visszásságok miatti 

fölháborodása késztette arra, hogy tollat fogjon és a kerületi főispántól segítséget kérjen. 

Levelében kemény kritikával illeti a hivatalban lévő városi vezetést, amelynek zömét az 1848 

előtti helyi konzervatív politikai csoportosulás tagjai alkották. Smalkovits fő vádként azt 

hozza fel, hogy nekik is – különösképpen pedig az egyik tanácsosnak, Horváth Imrének – 

közük volt a korábban elsikkasztott városi pénzekhez, melyek állítása szerint saját pártjuk és 

egerszegi származású baráti körük között van szétosztva. A pénzekről nincs adóslevél 

kiállítva, s az érintettek birtokaira sincs betáblázva. A tanács egyáltalán nem törekszik ezek 

behajtására, holott korábban már egy úriszéki ítélet is született az ügyben. Sőt, most már az 

ezzel kapcsolatos per anyagát is megszerezték a megyei törvényszéktől, azt betették a városi 

levéltárba, s szemmel láthatóan igyekeznek elsimítani a dolgot. Mostani gazdálkodásukat 

tekintve szerinte ugyanazt folytatják, mint eddig. Közben a város adósságot adósságra 

halmoz. A felmerülő kiadások fizetésére mindig újabb és újabb kölcsönöket kell felvenni, 
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amelyet az egyenes adóra kivetett, állandóan emelkedő városi pótadóval fedeznek, ami a 

lakosokat sújtja. Haragja elsősorban a visszaélések kulcsfigurája, Horváth Imre fizetett 

tanácsos ellen irányul, közvetve viszont az egész elöljáróságot hibáztatja, mert eltűrik a 

fennálló helyzetet. Új vizsgálat elrendelését kéri, és számos lehetséges tanút megnevez. „A 

községi igazgatás egész Magyarországon sehol sem lehet olyan szörnyű rossz, mint itt 

Zalaegerszegen” – írja. S annak ellenére, hogy „a lakosok egymás közt panaszkodnak, senki 

sem érzi magát feljogosítva arra, hogy helyzetünket a nyilvánosság előtt feltárja. Így a 

bűnösök büntetlenek maradnak …, s tovább vétkeznek.” Ezért szánta rá magát levele 

megírására. Véleménye szerint a manipulációkról Bogyay Lajos megyefőnök semmit nem 

tud, mivel őt is félrevezetik. Megjegyzi, ha közvetlenül Bogyayhoz fordult volna panaszával, 

besúgónak neveznék és üldöznék, holott őt a felsőbb hatóságoktól várt segítség reményében 

csak a jobbítás szándéka vezérli. Mindezt azért teszi, hogy „a bajt, ami legalább 25 éve a 

város boldogulását akadályozza, végre már egyszer felülről orvosolják.” Elmondja a főorvos 

azt is, hogy ő a kormány elképzeléseivel egyetért, s azok tökéletes megvalósításán 

munkálkodik azért, hogy „mindenki érezze, hogy a mostani rendszer boldogítóbb, mint az 

előző, ha jól alkalmazzák.” Egerszeg azonban – állapítja meg – azért nem tudja „a mostani 

kormányzat jótékony hatását” felmutatni, mert a konzervatívok már hosszú ideje nincsenek 

eltávolítva a város vezetéséből. Majd így folytatja: „ Már oly régóta nem történhet meg a 

teljes rendezés, mert ők folyvást visszatérnek régi szokásaikhoz, és azt kívánják minden egyes 

vizsgálóbizottságtól, hogy hibáikat ne tárja fel, hanem inkább a vizsgálat ügyes vezérlésével 

leplezze el.” A levélből mindvégig érződik szerzőjének önmagával való vívódása: inkább a 

helyi liberálisokhoz közelebb álló gondolkodásával elviselje-e továbbra is a látottakat, vagy 

vállalja annak kockázatát, hogy környezetében a „besúgó” címkével illetik. Ezért 

hangsúlyozza többször, hogy egyedüli célja a jobbító szándék és a tűrhetetlen helyzet felülről 

való orvoslása. 

  Smalkovits felismerte a kormány bizalomépítő szándékát, s kétségei közepette is hitt 

abban, hogy segítséget kap attól a kerületi főispántól, aki az általa bepanaszoltakat végső 

soron hatalomra juttatta. Kormányhű megnyilatkozásai a modernizáló célkitűzések iránti 

megelőlegezett bizalomra utalnak, de az sincs kizárva, hogy csak gesztus értékűek és a 

mielőbbi intézkedés elérését szolgálták. Sorai mindvégig egy erős igazságérzettel rendelkező, 

a megváltoztathatatlannak vélt dolgokba belenyugodni nem akaró, rendkívül határozott 

egyéniség képét tárják elénk. Szakmai pozíciója, biztos egzisztenciája, az eseményeket kellő 

távolságtartással szemlélő magatartása miatt nehezen képzelhető el, hogy bármilyen egyéni 

érdeke fűződött volna a városi tanács bepanaszolásához. Cselekedetét tehát csak az a 
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meggyőződés motiválhatta, hogy a közélet tisztaságát Egerszegen is helyre kell állítani. 

Lojális kijelentései ellenére levelének kérdés formájában megfogalmazott zárómondatai elég 

provokatívak: „Ezt jelenti hűségesen szolgálni a kormány érdekeit? Vagy kinek a nevében 

alkalmazták őket?” 

  Smalkovits Mihály zárásképpen feltett kérdésére nem érkezett válasz. Hauer István 

kerületi főispán egy hónap múlva küldte le a beadott panaszt Bogyay Lajos megyefőnöknek 

azzal az utasítással, hogy az ügyben a szükséges vizsgálatot teljesítse. Bogyay az illetékes 

főszolgabírót, az Egerszegi járás élén álló Fábián Pált bízta meg annak lefolytatásával. 

Mindennek azonban sem az említett Horváth Imrére, sem a többi tanácsbelire nézve semmi 

következménye nem lett. Mindenki tovább végezhette hivatali teendőit, senkit nem 

függesztettek fel. Nincs nyoma annak, hogy a vizsgálatból kifolyólag a megyei hatóságok 

bármilyen módon megpróbáltak volna foglalkozni a felvetett problémákkal. Azonkívül, hogy 

a tanácstól bekértek egy nyilatkozatot, más fontosabb dolog nem történt, s úgy tűnik, hogy az 

ügyet a felsőbb hatóságok előtt is sikerült valahogy – talán személyes kapcsolatok útján – 

elsimítani.  

  A következmények nélküli vizsgálat hátterében igen nagy valószínűséggel a helyi 

konzervatívok 1848 előtti politikai küzdelmekben megalapozott egymás iránti szolidaritása 

állt. Bogyay és Fábián Pál is a konzervatív párt oszlopos tagjai voltak. Fábián mint egerszegi 

lakos ráadásul régebben városbíróként is és tanácsosként is hosszabb ideig együtt dolgozott 

azokkal az egykori hűtlen pénztárkezelőkkel – köztük Horváth Imrével – akik a várost 

anyagilag a csőd szélére sodorták, s akiket a szombathelyi püspök úriszéke annak idején 

elítélt. Fábián érintettsége az ügyben nem egyértelmű, de tény, hogy az 1846-os tisztújításon 

Horváth Imre mellett korteskedett. S az is tény, hogy az 1849 végén kinevezett városi 

elöljáróság zöme a korábbi konzervatív párt tagjaiból tevődött össze. A konzervatív 

megyefőnöknek és a szintén konzervatív főszolgabírónak kellett volna a túlnyomórészt 

szintén konzervatív tanácsbelieket elmozdítani. S az 1848 előtti megyei konzervatív tábor 

meghatározó személyiségének számító Bogyay Lajos megyefőnök számára pedig – az adott 

politikai viszonyok között – bizonyára stabilabbnak és megbízhatóbbnak látszott egy olyan 

városi vezetés, ahol a kulcspozíciókat nem a pár évvel azelőtt a városi autonóm jogok 

kiszélesítéséért síkraszálló liberálisok töltik be, hanem a konzervatív csoportosulás azon 

tagjai, akikről politikai múltjuknál fogva fel lehet tételezni, hogy az önkormányzati jogok 

1849 után bekövetkező korlátozását mindenki másnál inkább képesek elfogadni.283  

  Hiába értékelte tehát Smalkovits Mihály a kormány bizalomépítő szándékát, és hiába 

„viszonozta” a bizalmat bizalommal. S hiába vélte úgy, hogy az egerszegi problémákra 
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Sopronban majd megoldás születik, egy valamivel nem számolt: a háttérben meghúzódó, 

politikai indíttatású személyi összefonódásokkal. Neki személy szerint nagyobb baja, úgy 

tűnik, a tanács elleni fellépésből nem származott, hiszen fontos tisztségét továbbra is 

megtartotta.  

  A fentiek összegzéseként annyit azért érdemes megjegyezni, hogy a korabeli politikai 

igazgatás hierarchikus szervezeti rendjéből adódóan és az önigazgatáshoz nélkülözhetetlen 

népképviseleti szervek hiánya folytán a közéleti bajokból kiutat keresők csak a felettes 

hatóságokhoz fordulhattak jogorvoslatért. (Smalkovitsot tehát semmiképpen nem lehet 

besúgónak nevezni.) Ráadásul az új közigazgatási rendszer meghirdetett alapelvei között 

szerepelt a közéleti tisztaságra, az áttekinthető viszonyokra való törekvés, amely tényleg azt 

az illúziót kelthette egyesekben, hogy a politikai elnyomás hátrányait a minőségileg más és új 

közigazgatási szisztéma valamiképpen ellensúlyozni fogja. S Smalkovits Mihály mellett talán 

más is akadt, aki elhitte, hogy mindez majd másfajta emberi magatartással és hivatali 

bánásmóddal párosul, s a visszásságokat hathatós beavatkozással gyorsan meg lehet szüntetni. 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 78

     Tisztogatás 1850 végén 

 

  A Smalkovits Mihályéhoz hasonló végkifejletű esetek inkább csak gyengítették, 

mintsem erősbítették a hatalmon lévők bizalomszerzési szándékát. S pont ahhoz az 

értelmiségi osztályhoz tartozó személynek kellett csalódnia ebben, amelyre a kormány 

elveinek népszerűsítésében támaszkodni kívánt. Nem véletlenül emelte ki e vonatkozásban 

Dőry Gábor a jegyzők, tanítók és a helységek bíráinak szerepét.284 (Ez utóbbiak persze nem 

biztos, hogy értelmiségiek voltak, de feltételezték róluk, hogy az adott településen befolyással 

bírnak és értelmesebb egyének.) 

  Éppen ezért háborította fel mélységesen a kerületi hatóságokat az az eset, amikor 

1850. július 26-án az Anna napi búcsú alkalmával a Varró Antal, lesencetomaji jegyzőnél 

összegyűlt vidékbeli tanítók a Kossuth-nóta egyik szövegvariánsaként egy politikai gúnydalt 

énekeltek. Szerzője Vitai István, vitai helységbeli segédtanító volt, s ő maga, valamint Kosár 

József ügyvéd, szintén vitai lakos a környéken is terjesztették.285 Az ügy folytán 1850 

november végén és december elején mind a soproni katonai kerület császári királyi miniszteri 

biztosa, mind pedig a fehérvári polgári kerület főispánja azonnal követelte – „a megfelelő 

tisztogatás elvégzése végett” – a közigazgatás legalsó szintjén működő tisztségviselők 

politikai magatartásának felülvizsgálatát. Dőry Gábor e tárgyban Bogyayhoz írt levelében 

kifogásolta, hogy az 1849. október 24-i „ideiglenes közigazgatási rendezet” azon pontjának, 

amely szerint a forradalomban kompromittáltak vagy politikai gondolkodásuknál fogva 

megbízhatatlanok még a legalsóbb szintű hivatalokból is – mint például jegyző, tanító, bíró – 

elmozdítandók, s helyeik „rendszerető, tisztes és a fejedelmi ház iránt hű érzelmű” 

egyénekkel töltendők be, nem mindenhol tettek eleget. Majd kérte az összes jegyző, tanító és 

bíró névsorának és politikai jellemzésének felterjesztését.286  

  Bogyay Lajos ennek kapcsán kifejtette a járási főszolgabíráknak, hogy a helységek 

bírái és jegyzői „a nép hangulatára legtöbb hatással bírván, sok helyeken az illetők által nem 

elegendő óvatassággal választattak meg; s oly egyének tétettek e helyekre, kik rossz 

érzelmüknél fogva a magas kormány iginnyeinek meg nem felelnek, és vagy hanyagság vagy 

tudatlanság által hivatásuknak megfelelni nem képesek.” Majd utasította őket, hogy az 

alkalmatlanokat azonnal cseréljék le. 

  Bogyay József, a Sümegi járás főszolgabírája 1850. december 6-án arról értesítette a 

megyefőnököt, hogy a bírákra nézve a szükséges változtatásokat elvégezte, a jegyzőket 

illetően pedig most sem287 festett túl rózsás képet igazgatási területének viszonyairól: 

„Járásom némely helységeiben elaggott[ak], s különben is hivataluk elviselésében is vagynak 
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nehány gyengélkedők. De miután egyéb, a hivataltóli megfosztásukat igénylő adatokkal nem 

terheltetnének, már csak azon okból is, hogy helyettök másokat kapni nem lehet, bennök 

válytoztatást nem tévén, azok összes névsorát ·/· alatt ide zárva alázattal bemutatom” – írta.288 

Már említettük, hogy az ő fennhatósága alá tartozott Keszthely és Sümeg is. Sümegen a fél 

évvel korábbi állapotokhoz képest változott a bíró személye. Bajomy István helyett most már 

Simon György töltötte be a tisztséget.289 A személycsere azonban nagy valószínűséggel nem 

állt összefüggésben a fenti vizsgálattal. Semmilyen adat nem utal arra, hogy bármelyikük is 

súlyosan kompromittált lett volna 1848-as tevékenysége miatt. Simon György 1848-ban 

tanácsosként működött, az 1849 nyarán tartott tisztújításkor pedig ő volt az egyik bírójelölt. 

Akkor azonban az ezúttal leváltott Bajomy István győzött, akit mind 1849 végén, mind 1850 

júniusában a megyefőnök megerősített hivatalában.290 Simon György most a „szabályszerű, jó 

magaviseletű” jellemzést kapta. A sümegi jegyzővel – aki Lázár György személyében 

ugyanaz maradt, mint korábban – szintén meg volt elégedve Bogyay József. „Hivatala 

teljesítésében pontos, s jó magavisel[etű]” – állapította meg róla. Lázár keszthelyi társáról, 

Szűts Gerőről viszont azt jelentette, hogy „tudományára nézve alkalmatos, jelenleg vizsgálat 

alatt áll.” A vizsgálat mibenlétéről nem szólnak forrásaink, de nincs kizárva, hogy politikai 

indíttatású volt, s talán a kérdéses dal elénekléséhez is lehetett köze. Mindez persze csak 

feltételezés, és nem tudjuk másra alapozni, mint a forradalom idején megválasztott és Bogyay 

Lajos megyefőnök által 1850. június 11-én kinevezett jegyző személyiségére. Szűts Gerő 

1849 elején, amikor a hazát veszély fenyegette, már tíz éve viselt hivatalát gyorsan 

helyettesére ruházta, és egy vadászcsapat tisztjeként elhagyta a várost, hogy részt vehessen a 

szabadságharc védelmében.291 Róla el lehetett képzelni, hogy később is tartotta a kapcsolatot 

egykori bajtársaival, s valamilyen esetleges titkos szervezkedésben is részt vett. Végül is nem 

váltották le, tovább segíthette az 1848 óta a város élén álló Vajda Antal munkáját, akit 

ugyancsak „szabályszerű, jó magaviseletű” emberként jellemzett a főszolgabíró. Tapolcán a 

bíró, Csutor János és a jegyző, Bogdán Lajos „csendes, mérsékelt” minősítéssel szintén a 

helyén maradt. Egerszegen és Kanizsán nincs adatunk a városvezetés ekkori politikai 

megítéléséről, de tény, hogy sem a bíró, sem a jegyző személyében nem történt egyik 

városban sem változás. A megyeszékhelyen továbbra is még egy darabig Pathy János töltötte 

be a bírói, Árvay István pedig a jegyzői állást. Kanizsán ugyanezen pozíciókban ezután is 

Albanich Flórián, illetve Wlassics Eduárd végezték a teendőket.292  

  Egészében véve tehát elmondhatjuk, hogy a zalai városok tisztikarára nézve az ügynek 

nem lettek személyi következményei. A sümegi bíró személyének kicserélődése ettől 

függetlenül zajlott, a keszthelyi jegyző ellen pedig vagy nem sikerült elég bizonyítékot 
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felhozni, vagy szakmai tudása és hosszabb hivatalbeli tapasztalata többet nyomott a latba az 

új közigazgatási rendszer stabilizálása szempontjából, mint az esetlegesen ellene felmerült 

vádak. De az is lehet, hogy a megye életében fajsúlyos szerepet betöltő városok csak alig 

megszilárdult irányítását nem akarták megbolygatni, s inkább a kisebb települések politikai 

tisztogatására koncentráltak. Ez utóbbit látszik alátámasztani Farkas Benjáminnak, a Kanizsai 

járás főszolgabírájának 1850. december 18-án Bogyay Lajos fentebbi utasítására reflektáló 

jelentése, amelyben közli, hogy „járásom községeiben mindazon elöljárók helyett, kik 

magukat hivataljaik eljárásában alkalmatlanoknak lenni kimutatták, más alkalmas egyének 

válosztattak.”293 Majd megjegyzi, hogy a letenyei, béci és egyedutai elöljárókat az ellenük 

folyamatban lévő per befejeztéig tisztségükben meghagyta ugyan, de ha annak bevégeztével 

köztük valakit vétkesnek találnak, azt is le fogja váltani.294 Mindez intő például szolgálhatott a 

városok számára is, hiszen az összmonarchia koncepciójának gyakorlati megvalósításához 

nem csak szakterületéhez értő és az adott közösségben bizalommal bíró, hanem a szükséges 

mértékű politikai megbízhatósággal is rendelkező hivatali gárdára volt szükség. A 

bizonytalansági tényezők sokasága közepette csak ez nyújtott kellő garanciát a stabil 

viszonyok megteremtésére.   
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    Hivatali hatáskörök, ügyintézés 

 

 Keszthely, Sümeg, Tapolca, Zalaegerszeg és Nagykanizsa elöljáróságának 1849 

végén-1850 elején megtörtént kinevezése után Bogyay Lajos megyefőnök többször is kérte 

Dőry Gábor kerületi főispántól a tisztségviselők feladatait és hatáskörét leíró hivatali utasítás 

megküldését, ez azonban még a zalai városok igazgatási szervezetének 1850 júniusában 

bekövetkezett rendezéséig sem érkezett meg. Az utasítás hiánya további zavarokat idézhetett 

volna elő, ezért azt kénytelen volt Bogyay maga összeállítani. Ennek kapcsán tett 

megjegyzése szintén a községi ügyek mielőbbi központi rendezése iránti várakozást tükrözi: 

„Ámbátor a magas kormány által a legcélszerűbben rendezett községi szerkezet nemsokára 

életbe léptettetni fog, s így jelenlegi ideiglenes rendezésünk feleslegessé leend, 

mindaz[on]által a közügyekbeni pontos és egyformán ható működés a közigazgatást felette 

elősegítvén és mozdítván, nem láttam feleslegesnek némi utasításokat a fent említett 

hivatalnokok számára a nevezett községi rendezet szerkezetéig295 ideiglenesen életbe 

léptetni.” 

 A megyefőnök által készített, több pontból álló hivatali instrukciónak – amelyet 

egyébként Zalaegerszegen és Sümegen is bemásoltak a városi jegyzőkönyvbe – kétféle 

variációja maradt fenn. Az egyiket Zalaegerszeg, Sümeg és Tapolca, a másikat Keszthely 

részére fogalmazta meg. Ezekben rögzítette a bíró és a tanács egymáshoz való viszonyát, 

kijelölte a tiszteletbeli tanácsnokok szerepét, illetve körülhatárolta az egyes tisztségviselők 

munkaköri feladatait.  

 Rögtön az elején kijelenti, hogy a városok belső igazgatásukra nézve teljes egészében 

a városbíró felügyelete alá helyeztetnek. Az összes többi hivatalnok szintén a városbírónak 

van alárendelve. Az első három város számára alkotott változatban itt azt is hangsúlyozza, 

hogy a tanács és a bíró együttesen „az illető közig[azgatási] hivatalnokoknak”, értsd a felettes 

hatóságoknak, engedelmességgel tartozik. A városbírót akadályoztatása esetén az egyik 

fizetett tanácsos, az utóbbit pedig ez esetben az egyik tiszteletbeli tanácsos helyettesíti. Ez a 

pont Keszthelynél hiányzik, ott azonban – Zalaegerszeggel, Sümeggel és Tapolcával 

összevetve – kissé részletesebben taglalja a tisztségviselők általános kötelezettségeit. 

Fejtegetését a precíz munkavégzés és a felsőbb rendeletek megtartásának fontosságával kezdi, 

majd rögtön a hivatali mulasztás és a közügyeket érintő hanyagság következményeire 

figyelmezteti őket. Az ilyen eseteket a városbírónak azonnal jelentenie kell az illetékes 

főszolgabírónak, aki magához a megyefőnökhöz továbbítja azokat végső döntéshozatalra. Az 

illető elvesztheti hivatalát, ezenkívül a mulasztása által okozott anyagi károk megtérítésére is 
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kötelezhető. Éppen ezért – mondja – a város belső igazgatásával kapcsolatos ügyeket éppen 

úgy, mint a felettes hatóságoktól hozzájuk küldött, szakterületükre vonatkozó utasításokat 

pontosan és gyorsan végre kell hajtani. Az érkezett körözéseket és hirdetményeket pedig a 

város területén mielőbb közzé kell tenni.  

 Rendelkezett a tanács bíráskodási jogáról is, amely a 12 pengőforintnyi összeghatárig 

való ítélkezési hatáskört jelentette.  

 Mindegyik városra nézve fontosnak tartja megjegyezni, hogy ha a tanács a várost 

érintő fontosabb ügyekben dönt, akkor véleményük kikérése végett a tiszteletbeli tanácsosokat 

is meg kell hívni a tanácskozásra.  

 A jegyzői hivatal jelentőségét mindkét variációban igencsak kiemeli. A Keszthely 

számára készített utasításban egyenesen a tanács legfontosabb támaszának nevezi, amely „a 

legnagyobb erélyesség s lelkiesmerettel lévén kezelendő.” E tekintetben a jegyzőkönyvek 

pontos vezetésére helyezi a hangsúlyt. Előírja, hogy a felsőbb rendeletek érkezését, illetve 

azok elintézésének módját mindig fel kell jegyezni. Zalaegerszeg, Sümeg és Tapolca esetében 

pedig közli, hogy a jegyzőnek az általa kezelt beadványi jegyzőkönyvben az összes városi 

tanácshoz érkezett iratot iktatni kell, azok letárgyalása után pedig az ügykezelés menetét és a 

hozott határozatot is rögzíteni szükséges. A kiadandó iratokra vonatkozóan mind a négy 

városnak azt az utasítást adta, hogy bármiféle felterjesztést, feliratot a városbírónak 

láttamoznia kell, s azok csak utána küldhetők el.  

 Külön figyelmet szentel a pénzkezelés kérdésének. A lényeget e tekintetben az összes 

városra nézve hasonlóképpen fogalmazza meg. Először is rámutat a városi és állami pénzek 

elkülönítésének fontosságára. A város jövedelmeivel és kiadásaival a városi kamarás 

gazdálkodott, az állami pénzeket az adószedő felügyelte. Mindkettőjüket külön jegyzőkönyv 

vezetésére kötelezte a bevételek és kiadások pontos feltüntetésével. Keszthely esetében külön 

hangsúlyozta az egész tanács felelősségét a számadásokat illetően. A másik három városnál 

viszont inkább azt részletezte, hogy mind a kamarásnak, mind az adószedőnek havonta 

egyszer elszámolásképpen a tanácsülésen be kell mutatnia a fenti jegyzőkönyveket. Azt is 

kimondta, hogy a városok költségvetésében fennmaradó plusz összeg minden esetben közjóra, 

az illető város emelésére fordítandó.  

 Az említetteken kívül még – mind a négy városban – az erdőfelügyelő és az útmester 

feladatait határozta meg. Az erdőfelügyelőnek az erdőkre „mint jelenleg honunk legnagyobb s 

biztos jövedelmére” kellett gondot viselnie, s azok megfelelő, szakszerű bánásmódját 

biztosítania. Neki is jegyzőkönyvet kellett vezetnie, s azt számadásai kíséretében szintén 

havonta egyszer ellenőrzésre a tanácshoz be kellett terjesztenie. (Meg kell jegyezni, hogy ez 
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utóbbi és az adószedői állást 1850 júniusában Zalaegerszegen nem, csak a többi zalai 

városban rendszeresítették.) Az útmesterre hárult a városban és annak határában lévő utcák, 

utak és hidak tisztán tartása és rendbetétele. A felhasznált napszámokat egy erre 

rendszeresített könyvben fel kellett jegyeznie és róluk szigorúan számot kellett adnia. 

Munkája a közlekedés biztosítása és biztonsága szempontjából elsőrangú volt, bizonyára  nem 

véletlen, hogy Bogyay külön figyelmeztette a hanyagsága esetén bekövetkező büntetésre.  

 Jellemző, hogy a Keszthely számára készített instrukciókban kiemelte, hogy „a város 

ügyei minden magánügyeknek eléteendők.” A másik három város hivatali utasítását pedig így 

zárja: „A hivatalokbani erélyességet kötöm végre a város hivatalnokainak szívére, mert amint 

egyrészről a pontos és hivatalának mindenbe[n] megfelelő tisztviselő a kormány magas 

pártfogását kiérdemelve, arra mindenkor számolhat, úgy a hanyag és hivatalának meg nem 

felelő, amellett, hogy hivatalát veszti, hanyagsága miatti károk megtérítésével is büntetendő. 

Felhívom tehát Önöket, hogy a közügyekben, melyeknek pontos kezelése által nem csak a 

magas kormány, de önmagunk boldogságát is előmozdítjuk, a legnagyobb erélyességgel s 

pontossággal járván el, mint nekem, mint az illető közig[azgatási] tisztviselőknek segédkezet 

nyújtva, a közjót elősegít[e]ni siessenek.”296 

 A hivatali utasítás mindkét fennmaradt variációja láthatóan fogalmazvány. A végleges 

változat, amit nem ismerünk, nincs kizárva, hogy a kettő ötvözetéből született meg, s azt 

küldték el minden városnak. De az is lehet, hogy lényeges változtatásokat nem eszközöltek, és 

a Keszthely részére külön elkészítettet továbbra is meghagyták. Nyilván Nagykanizsa is 

kapott ilyen utasítást. Ez azonban valószínűleg különbözött az összes többitől, hiszen a megye 

legnépesebb városának sajátosságainál fogva sokkal részletesebb hivatali útmutatásra volt 

szüksége. De forrásaink közt ezt sajnos nem leltük fel. A kanizsai hivatali ügyintézésről csak 

Bogyaynak egy 1850 júniusa körül Dőry Gábor kerületi főispánhoz intézett levele mellékes 

megjegyzéséből értesülünk. A vonatkozó néhány sor csak annyit árul el, hogy a város kint 

lévő adósságaival a főjegyző fog törődni, a Gazdasági Választmány jegyzőkönyvét pedig – 

amely, mint tudjuk, a többi város tiszteletbeli tanácsnoki testületének felelt meg – az aljegyző 

vezeti majd.297  

 Mindenesetre a fenti elemzésből kitűnik, hogy a megyefőnök láthatóan törekedett a 

hivatali hatáskörök elkülönítésére, a tisztségviselők feladatainak közelebbi meghatározására, 

az alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonyok tisztázására, a munkafegyelem és felelősségérzet 

erősbítésére és nem utolsósorban a precíz és nyomon követhető ügykezelés megvalósítására. 

Ez utóbbi például Zalaegerszeg város ún. „Régi levéltárá”-ban is kiválóan tükröződik, ha 

tárgyalt korszakunk iratkezelést megkönnyítő, egykorú segédleteit vesszük számba. 
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(Sümegről, Tapolcáról és Nagykanizsáról nem őrződött meg a neoabszolutizmus korából 

nagyobb mennyiségű, összefüggő, városi provenienciájú iratanyag. Keszthely esetében pedig 

az 1850-es évekből fennmaradt iratok irattári rendjét egy később elvégzett, nem szakszerű 

rendezés teljesen felborította. Így a korabeli iratkezelés rendje ezen városoknál nem 

vizsgálható.) Bogyay ezzel a zalai városok igazgatási szerveinek működésében a modern, 

polgári közigazgatás alapelveinek érvényre juttatását segítette elő.   

 A meghirdetett és mindenképpen előremutatónak nevezhető elvek gyakorlatba való 

átültetése azonban már nem ment olyan könnyen. Ennek fő oka a korábban már tárgyalt 

bizonytalansági tényezőkben rejlett. Addig, amíg a tisztségviselők maguk sem bízhattak a 

kiépülő új rendszer stabilitásában, illetve hivataluk véglegesítésében, s emiatt más 

jövedelemszerző foglalkozásokat is űztek (amire az alacsony fizetések miatt rá is voltak 

kényszerülve), nem lehetett túl sok változást várni a munkához való hozzáállásban, a 

mentalitásban, a felelősségérzetben és más emberi tényezőkben. Szívós István nagykanizsai 

városi aljegyző 1851. május 12-én kelt levelének korábban idézett részlete298 ennek ékes 

bizonyítéka. Az ott vázolt megélhetési panaszai mellett az átalakulóban lévő 

munkakörülményekről is beszámolt: „A dolog nem kevesbült, sőt, inkább terhesebb lett. 

Megemlíteni bátor vagyok a többi közt a személyes kereseti és földadó öszveírását, melyet 

Nagy- és Kiskanizsa városában teljesítettem. Ez megtörténvén, annak egyéni kivetéséhez 

kelle fogni, azontúl a gyakori ülésekrüli jegyzőkönyv elkészítése, a különböző felsőbb 

rendeletekrei nyilatkozatok, jelentések, körlevelek leírásai, s a t[öbbi], olyannyira 

elfoglalkodtatnak, hogy néha szünórát magamnak alig vehetek”299 – írta.  

 Szívós állítását alátámasztja és a korabeli városi hatóságok ügyintézésről vallott 

gondolkodásmódját is jól jellemzi az a nyilatkozat, amelyet Kanizsa város tanácsa küldött pár 

hónappal később, 1851. október 10-én a községi jegyzőségek szervezése kapcsán a járási 

főszolgabírónak. Ebben lényegében tiltakozik az ellen a tervezet ellen, amely a Kanizsa 

környéki pusztákat a nagy- és kiskanizsai városrészt magában foglaló, meglévő jegyzőséghez 

akarja csatolni. Kifejti, hogy a városi ügyek „halmaza” olyannyira leterheli a jegyzői hivatalt, 

hogy sokszor még segédet is kell felfogadni, csak hogy a felsőbb rendeleteket a kitűzött 

határidőre teljesíteni lehessen. Ha az illető pusztákat Kanizsához csatolnák, azok lakói nem 

biztos, hogy hozzá tudnának járulni a jegyző fizetéséhez. A jegyzőnek viszont, ha a helyzet 

úgy kívánja, alkalmasint meg kellene jelennie a pusztákon is, ami a távolság miatt időt venne 

igénybe. „S így akkor azon pusztának érdeke miatt, mely fizetést nem ád, a fizetést adó 

városnak dolgait kellene elhanyagolni” – mondta.300  
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 A megnövekedett adminisztráció miatti túlterheltség – mind az egyszerű falvak, mind 

pedig a városok esetében – máshol is általános panaszként merült föl. 

 Szintén sokat elárul a korabeli mezővárosok ügyintézésének belső menetéről az, 

amikor Bajomy István sümegi városbíró a tisztikarok 1850. júniusi véglegesítésekor 1850. 

június 14-ére előzetes tanácskozásra hívta a városházára az 1849 végén kinevezett 

tanácsosokat és tisztségviselőket. Előző nap, vagyis június 13-án összeállíttatta a névsorukat, 

amit feltehetően Lázár György jegyző készített el. Majd a névsort rábízták az egyik hajdúra, 

név szerint Gelentsér Györgyre, hogy járja végig az érintetteket, és tudassa velük másnapi 

kötelezettségüket. Ez általában úgy történt – a többi városban is –, hogy az illetők valamilyen 

formában – például névírással vagy keresztvonással – láttamozták a hivatalos iratot, jelezve, 

hogy tudomásul vették annak tartalmát. Nyár kezdetén valószínűleg mindenki el volt foglalva 

a mezőgazdasági munkákkal, így nem jelentett könnyű feladatot a névsorban szereplőket 

egyenként megtalálni. Vagy a hajdú nem igyekezett eléggé, vagy más okból kifolyólag, de 

Bajomy, úgy tűnik, nyomatékosítani akarta az egész ügyet, mert meglehetősen ákombákom 

betűkkel ezt írta a névsort feltüntető irat hátoldalára: „Gelentsér György ipar[ko]dgyon, mert 

huszonötöt kap, ha ide nem áléttsa a kon[s]kribál[t]okat.301 1850-nedikbe[n] Sümeg város 

bírája írta.”302 Látszik, hogy keze nem szokott se íráshoz, se fogalmazáshoz. 

 Nem tudjuk, hogy a fenyegető üzenet eljutott-e Gelentsérhez, hiszen nem biztos, hogy 

tudott olvasni. Iparkodni azonban iparkodott, mert másnap, június 14-én elegen jöttek össze 

ahhoz, hogy a tanácskozást követően Bogyay kinevezhesse az új tisztikart.303 

 Azt sem tudjuk, hogy vajon az elöljáróság vagy a szolgaszemélyzet többi tagjának is 

szignált-e ki a városbíró hasonló módon ügyeket intézésre. Annyi azonban bizonyos, hogy a 

rend és fegyelem az adóügyekkel való törődést illetően is megmutatkozott. A császári királyi 

közigazgatási rendszer bevezetését követően csak elég sokára találtak ezen pozíció betöltésére 

alkalmas, megbízható jelöltet. Amikor viszont ez sikerült, akkor 1850. február 7-től Hanty 

Ferenccel egy agilis és határozott személyiség vette kezébe a feladatot. Őt a tanács már 

előzetesen igencsak Bogyay figyelmébe ajánlotta. A tisztség megfelelő várományosának 

felkutatásával párhuzamosan a pénzkezelés biztonsága érdekében is tettek lépéseket. 

Elhatározták, hogy az adót ezentúl nem házról házra járva, hanem a városházánál szedik, a 

pénzt pedig egy erre a célra készült, két kulccsal zárható ládában, állandó felügyelet mellett 

fogják őrizni.304   
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    A községi igazgatás főbb jellemzői 

 

 Bár az ostromállapot továbbra is fennmaradt, a katonai és polgári kormányzat 

szétválasztásának, a politikai közigazgatás végleges kialakításának munkálatai 1850 tavaszán 

megkezdődtek. Az alapelveket ekkor még az oktrojált alkotmány szellemében, a létrehozandó  

igazgatási szervezet alapelveit tárgyaló, 1849. június 26-i császári rendelet305 előírásai szerint 

dolgozták ki. Az ennek nyomán megalkotott szervező rendeletet a belügyminiszter 1850. 

szeptember 13-án tette közzé. Ennek értelmében a több polgári kerületből álló addigi katonai 

kerületek megszűntek, s az országban öt új közigazgatási kerületet hoztak létre. (A katonai 

kerületek területét hamarosan a közigazgatási kerületekhez igazították.) Az egyes 

közigazgatási kerületeket a császári királyi kerületi főispán irányította, aki az ország élén álló 

helytartónak volt alárendelve. A kerületek megyékre oszlottak, ezeket továbbra is a 

megyefőnök felügyelte. A megyéken belüli járásokat a közigazgatási szolgabíró címet 

használó járási biztosok kormányozták. A szolgabíró a megyefőnök, a megyefőnök pedig a 

kerületi főispán alárendeltjeként végezte munkáját. A szervezés végső határidejeként 1851. 

január 1-jét jelölték meg, az új kerületi kormányzatok is ekkor léptek életbe. Ezt követően a 

megyei hatóságok és járási hivatalok is megkezdték működésüket. A neoabszolutista 

kormányzati rendszer a közigazgatás területi egységeinek racionális szempontokat és politikai 

megfontolásokat egyaránt figyelembe vevő kialakításával ekkor tért le teljesen a történeti 

alapokról, s épített ki egy új, polgári jellegű államapparátust, anélkül, hogy a közigazgatás 

hierarchiájába beilleszkedő, a modernizáló célkitűzések megvalósítását elősegítő, széleskörű 

jogokkal felruházott önkormányzati szerveket megalkotta volna.306 

  Az új közigazgatási rendszer megszilárdította a megye fennhatóságát a községek 

felett. Az 1850. szeptember 13-i rendeletben, valamint a hozzá kapcsolódó hivatali 

utasításban és egyéb rendelkezésekben, továbbá a birodalmi alkotmány 1851. december 31-i 

eltörlésével kiadott ún. "alapelvek"-ben fogalmazódtak meg a községek feletti felügyeletre és 

azok igazgatására vonatkozó útmutatások. Kiegészítette ezt Albrecht főhercegnek, 

Magyarország katonai és polgári kormányzójának 1852. június 19-i rendelete, amely 

kimondta, hogy az addig földesúri hatalom alatt álló községek ezután véglegesen megyei 

fennhatóság alá tartoznak. Mindezek folytán a megye számára lehetőség nyílt a községek 

hatáskörébe tartozó ügyek felülvizsgálatára, a vagyonkezelés ellenőrzésére, az elöljáróság 

megfelelő összetételének kialakítására, tagjainak kinevezésére és leváltására. 

  A megye állapította meg a költségelőirányzatokat és hagyta jóvá a számadásokat. 

Vigyázott a községi szervek törvényszerű működésére, intézkedett a községek szervezeti 
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ügyeit, egyesítését, szétválasztását, egymás közti viszályait stb. illetően. Az irányítást a neki 

alárendelt járási hivatalok útján gyakorolta.307 A községek feletti felügyelet és ellenőrzés 

következetes érvényesítése, a rendeletek és utasítások szigorú végrehajtására való törekvés 

szükségessé tette a közigazgatás legalsó szintjének átszervezését is. Ezért a rendszer 

működésének hatékonyabbá tétele érdekében azt a megoldást választották, hogy a járásokon 

belül a jegyzőségek új szervezetét építették ki, a szabad királyi és rendezett tanácsú városok 

jogállását pedig egy külön - de ugyancsak ideiglenesnek számító - rendelkezéssel 

szabályozták. 

  Az "Utasítás a községi közügynek ideiglenes szabályzására a Magyar Koronaország 

szabad királyi városaiban, s rendezett tanáccsal bíró egyéb községeiben" címet viselő, 1851. 

augusztus 18-án kelt rendelet 6 fejezetben, s ezen belül összesen 127 paragrafusban taglalta a 

szabad királyi és a rendezett tanácsú városok igazgatásával kapcsolatos tudnivalókat. Eszerint 

a község magában foglalja a tulajdonképpeni várost és a külvárosokat, valamint a község 

határain belül fekvő telkeket. A község lakosait három kategóriába (idegenek, községben 

tartózkodók és községi polgárok) sorolta. A két utóbbi osztály tagjai, akiket együttesen 

községtagoknak neveztek, csak ausztriai birodalmi polgárok lehettek. A községi közügyek 

intézésében ők vehettek részt, s a község által biztosított előnyöket is elsősorban ők 

élvezhették. Ennek fejében a közterhek arányos viselésére kötelezték őket, s más egyéb 

jogaikat és kötelességeiket is körülhatárolták. A községi polgárjogot a tanács ajánlatára a 

községi választmány adományozta, ennek elnyerését azonban meghatározott adóösszeg 

fizetéséhez kötötték. Idegeneknek a községben tartózkodó, de nem községtagként 

nyilvántartott személyek számítottak, akiknek jogállására vonatkozóan ugyancsak 

tartalmazott előírásokat az utasítás.  

  A község képviseleti szerveit a választmány és a tanács alkotta. Ezeknek létszáma a 

település lélekszámától függött. A községi választmány választás vagy kinevezés útján való 

megalakításáról a helytartó döntött. A községi választmányi tagságot, amelynek időtartama 3 

évre szólt, minden községtag köteles volt elfogadni. A választmányban végzett munkáért 

ellenszolgáltatást nem kaptak. A választmány hatáskörét külön fejezet szabályozta. Ide 

tartozott többek között a községi házipénztár és az összes községi igazgatás alatt álló pénzalap 

és intézet előzetes költségvetésének megtervezése, számadásainak megvizsgálása és 

elfogadása, a községi pótadó kivetése, kölcsönök felvétele, a községi tulajdon elzálogosítása 

stb. A választmány javaslatot tehetett a polgármester és a tanács fizetésére, valamint az utóbbi 

életfogytig alkalmazott tisztségviselőinek személyi állományára vonatkozóan, intézkedhetett a 

község határainak megváltoztatásáról, ingatlanok szerzéséről. Szerződéseket köthetett és 
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pereket indíthatott a község nevében, engedélyezte az építkezéseket, gondoskodott a 

szegényekről, ezenkívül helyi szabályrendeleteket is kidolgozhatott. Végzéseit meghatározott 

esetekben a felettes hatóságok elé kellett terjesztenie jóváhagyás végett. Ez utóbbi kikötések 

főként a község gazdálkodását, vagyonának kezelését érintették, de a helyi szabályrendeletek 

életbeléptetéséről, a község határainak módosításáról, a polgármester és a tanács fizetéséről, 

valamint a tanács személyi állományáról is végső soron a megyefőnök, a kerületi főispán 

vagy a helytartó döntött. Az utasítás rendelkezett a választmány üléseinek rendjéről, a 

határozathozatal módjáról is.  

  A tanács a díjtalan és díjas tanácsnokokból, a jegyzőből és a szükséges 

segédszemélyzetből tevődött össze. A díjas tanácsnoki állásokat pályázat útján töltötték be. A 

kinevezetteknek érteniük kellett a tanácsbeli ügykezeléshez, emellett más szolgálati 

viszonyban nem állhattak és jogászi gyakorlatot sem folytathattak. A tanács hatáskörét szintén 

külön fejezet rögzítette. Eszerint a tanács végrehajtotta a választmány végzéseit és minden 

olyan ügyben határozott, amely nem volt a választmánynak fenntartva. A község tulajdonára 

nézve közvetlen igazgatási hatóságként működött. Kezelte és nyilvántartotta a község ingó és 

ingatlan javait, s általában véve őrködött a község anyagi érdekei felett. A tanács vitte a 

választmány elé a következő évi költségvetés tervezetét és ugyancsak õ nyújtotta be a 

számadásokat is. Meghallgatták véleményét a nem életfogytig alkalmazott tisztségviselőkkel 

és a szolgaszemélyzettel kapcsolatban, s azokban a városokban, ahol nem léteztek külön 

városi rendőrkapitányságok, a helyi rendészet meghatározott ágazatainak kezelését is a 

tanácsra bízták. (Ilyen volt például az utak, a folyók, az építkezés, a mértékek, a súlyok, a 

tisztaság, az erkölcsök, a cselédek és koldusok feletti felügyelet, a piaci, a vásári rendőrség, 

elemi károk elhárítása stb.). 

  A helyrendőrségi szabályok áthágásakor, amennyiben az ügy nem a büntető 

törvényszék elé tartozott, a tanács első folyamodású bíróságként ítélkezhetett. A község 

összes, közügyekben beadott folyamodványát a tanács vihette az illetékes hatóságok elé. A 

tanács hirdette ki a törvényeket, rendeleteket, közreműködött az adószedésben, az 

újoncozásban, intézte a katonaság élelmezését, beszállásolását, az előfogatok kiállítását. 

Általában minden, a közügyekben érkező felsőbb utasítást és rendelkezést végre kellett 

hajtania a törvény vagy a felettes hatóságok által kijelölt módon. 

  A választmány és a tanács élén a polgármester állt, akit a választmány tagjaiból vagy 

más, választóképes községi tagokból neveztek ki. Mind polgári jogilag, mind közigazgatási 

ügyekben a községet mint erkölcsi személyt kifelé a polgármester képviselte. A választmányi 

üléseken és a tanácsüléseken egyaránt ő elnökölt. Ugyancsak ő osztotta szét a munkát a 
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községi tisztségviselők és a szolgák között, s ő hajtatta végre a választmány végzéseit is. Ha 

azonban úgy látta, hogy ezek a végzések vagy a tanács által hozott határozatok 

törvényellenesek, vagy a községnek kárt okoznak, akkor a végrehajtást fel kellett 

függesztenie, és az ügyet a felettes közigazgatási hatóság elé kellett terjesztenie. Munkájáért a 

község anyagi viszonyaihoz mért évdíjat kapott, amelyet a községi pénztárból fizettek. 

  Az utasítás mindemellett számos olyan előremutató intézkedést is tartalmazott, 

amelyek a centralizált államszervezet keretei között megteremtett modern, polgári 

közigazgatás nélkülözhetetlen elemei közé sorolhatók. Igyekezett kiküszöbölni többek között 

mindenfajta személyi összeférhetetlenséget. Előírta például, hogy egymással közeli rokonsági 

viszonyban lévők (apa és fia, após és veje, fiútestvérek stb.) nem lehetnek ugyanabban a 

községben egyszerre polgármesterek, díjas és díjtalan tanácsnokok, vagy élethossziglan 

alkalmazott tisztségviselők és szolgák. Ha a polgármester vagy a választmányi tagok 

személyük vagy rokonságuk révén érdekelve voltak a napirenden lévő ügyben, a 

tárgyalásokon nem vehettek részt. Ugyanilyen esetben a polgármesternek és a tanácstagoknak 

a tanácsüléseken tartózkodniuk kellett a szavazástól. Kimondta azt is, hogy a tanácsnak 

törődnie kell az iratok és oklevelek őrzésével, a választmányi és tanácsülésekről 

jegyzőkönyvet kell vezetni, a polgármesternek és a díjtalan tanácsnokoknak a községben kell 

lakni, a választmányi ülések számára pedig állandó helyiséget kell biztosítani.  

  Az utasításhoz külön csatolt községválasztmányi ügyrend pontosan szabályozta a 

választmány működését. Megfelelő rendelkezésekkel próbálta elérni, hogy a választmányi 

tagok az üléseken megjelenjenek. (Azokat például, akik távolmaradásukat vagy az ülésről 

való eltávozásukat kellőképpen nem igazolták, pénzbírsággal sújtották.) Előírta az ügyek 

tárgyalásának a rendjét, a szavazás módját stb. Jellemző, hogy az ügyrendbe pl. ilyen 

kitételeket is bele kellett venni: "Az elnöklő szigorúan felügyel, hogy előadásában senki félbe 

ne szakasztassék. Azokat, kik a szőnyegen forgó tárgytól másfelé csaponganak, dologra, kik 

pedig személyes kitörésekre és példálózásokra vetemülnek, rendre igazítja. Az elnöklő nem 

fogja megengedni, hogy a községi választmány egyes tagjai közt szóváltás kelekedjék. Ezeket 

komolyan csendre inti. De ha folytonos háborgatások a rendes tanácskozás folytatását 

lehet[et]lenné tennék, az ülést egy időre félbeszakaszthatja, vagy egészen eloszlathatja, s a 

vétkest 10 p[engő]f[orin]tnyi bírsággal büntetheti, mely a község pénztárába foly." 

  A közigazgatás modernizálását célzó, előremutató vonások azonban nem 

ellensúlyozták azokat az intézkedéseket, amelyek az önkormányzati jogok csorbítására 

irányultak. A községi ügyek kezelésének állami felügyeletével külön fejezet foglalkozott. 

Ennek értelmében a községek a kerületi székhelyek kivételével megyei irányítás alá kerültek, 
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így a megye gyakorlatilag bármikor ellenőrizhette a választmány és a tanács tevékenységét. 

Az utasításban megjelölt januári, májusi, augusztusi és novemberi rendes üléseken kívül pl. 

csak a polgármester vagy a megye hívhatta össze a választmány rendkívüli ülését. Minden 

olyan ülés, amelyet nem így hívtak össze törvénytelennek, az ott hozott végzések pedig 

érvénytelennek számítottak. A megye a választmány ülésein képviseltethette magát, 

megbízottja az elnöklő polgármester jobbján foglalt helyet és bármikor felszólalhatott. A 

megtárgyalandó ügyek jegyzékét előzetesen be kellett mutatni a felettes közigazgatási 

hatóságnak, s az ülésen csak az ezen jegyzékben szereplő ügyeket lehetett napirendre tűzni. 

Ez alól csak sürgős és halaszthatatlan esetek jelentettek kivételt. Csak községi ügyeket vagy 

felsőbb helyen külön kijelölt tárgyakat szabadott megvitatni. Az ülés elnökének vagy a megye 

megbízottjának figyelmeztetnie kellett a jelenlévőket a tárgytól való eltérésre, s ha ez nem 

használt, az ülést fel kellett függeszteni. A választmány bizonyos végzései - ezeket már 

korábban említettük - csak a felettes hatóságok jóváhagyása után lettek hatályosak. A megye 

egyébként a választmánynak vagy a tanácsnak bármelyik végzését megsemmisíthette, ha úgy 

ítélte meg, hogy az törvényellenes vagy a községnek kárt okoz. Ha a választmány a községi 

kiadásokat nem szavazta meg, akkor a megye ezeknek a község jövedelmi forrásaiból való 

fedezését hivatalosan elrendelhette. A megyének - azért, hogy az ügyek megfelelő 

elintézéséről, a községi vagyon rendes kezeléséről, a kötelességek pontos teljesítéséről 

meggyőződjön - joga volt a községi iratokba, számadásokba, jegyzőkönyvekbe stb. 

betekinteni, a tanácsnak és hivatalnokainak ügykezelését megvizsgálni. Az utasítás végső 

soron a választmány feloszlatására és a polgármester, valamint a tanácstagok menesztésére is 

lehetőséget adott.308  

  Mindezek folytán a községi önkormányzati jogok tényleges gyakorlásáról 

természetesen nem beszélhetünk. Mivel a községeket teljesen az országos központi hatóságok 

alá rendelték, a részükre adott jogokat illuzórikussá tették a magasabb hatósági beavatkozást 

biztosító rendelkezések.309 A választmány kinevezés vagy választás útján történő 

megalakítása a helytartón múlott, a tisztviselői és szolgai személyzetre vonatkozóan is csak 

javaslatot lehetett tenni, a végső kinevezésről felsőbb helyen döntöttek. A kinevezés 

gyakorlása az autonómia lényegi elemeit semmisítette meg, s emiatt az önigazgatás eredeti 

funkciója - a közösség önmaga által történő kormányzása - is csaknem teljesen megszűnt. A 

polgármester, a tanács és a választmány a birodalmi ambíciókat megtestesítő központi akarat 

legalsó szintű végrehajtójává vált, s a helyi érdekek érvényesítésére rendkívül szűk 

mozgástere maradt. 
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z országos szinten bekövetkezett közigazgatási átszervezések Zala megyét annyiban 

érintették, hogy a fehérvári polgári kerület 1850 végén történt megszűnése után, 1851 elejétől 

az újonnan létrehozott közigazgatási kerületek közül a soproni kormánykerületbe kebelezték 

be.310 Bogyay Lajost ezúttal újból megerősítették tisztségében. A megyefőnök ezt 1851. 

április 9-én kelt körlevelében tudatta tisztviselőtársaival, további támogatásukat kérve a 

kormány célkitűzéseinek megvalósításához, s ezen belül a megye érdekeinek 

érvényesítéséhez.311 

  A tiszteletbeli tanácsosokból álló, felülről kinevezett "képviselet"-et ekkor kezdték 

osztrák mintára (Gemeindeausschuss) választmánynak titulálni.312A helyi hatóságok nagyobb 

megrázkódtatásoktól mentes, zavartalan működése az új közigazgatási rendszer 

stabilizálásának egyik nélkülözhetetlen alapfeltétele volt. Ezt nem egy esetben csak az addig 

meglévő társadalmi, politikai ellentétek háttérbe szorításával vagy esetleges elsimításával 

lehetett elérni. A felszín alatt azonban a konfliktusok tovább éltek, s a városi igazgatási 

szerveket közvetlenül felügyelő hatóságok sokszor személyi feltételek által is meghatározott 

hozzáállásán múlott, hogy megpróbálták-e ezek fel-feltörő megnyilvánulásait valamilyen 

beavatkozással - hatalmi szóval, tárgyalások útján - kezelni, illetve semlegesíteni, vagy 

kevésbé kiéleződött helyzetekben, a problémákról látszólag tudomást sem véve, hagyták 

azokat így vagy úgy, a dolgok természetes folyásából adódóan megoldódni. 
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     Választás vagy kinevezés? 

 

  A rendezett tanácsú városok igazgatására vonatkozóan 1851. augusztus 18. után az 

ideiglenes községi utasítás előírásai voltak irányadók. Ezeket a gyakorlatban a kerületi 

főispánoknak és a megyefőnököknek kellett végrehajtani. A soproni kormánykerület 

főispánja, Hauer István egy hónappal később, 1851. szeptember 24-én küldte szét azt a 

körlevelet, amelyben részletes magyarázatot fűzött az utasítás szövegéhez és további 

instrukciókat adott az abban foglaltak foganatosításához. A magyarázat szerint „a 

törvénykezési hatóságoknak a közigazgatásiaktól lett elválasztása, az úrbéri viszonyok 

megszüntetése, úgy a községeknek pénzbeli állapota” késztette a helytartóság főnökségét arra, 

hogy a községek ideiglenes szervezését azonnal életbe léptesse. Másrészt „a tapasztalás 

eléggé megmutatta, hogy a községi rendezés szükségét a rendezett tanáccsal bíró, nagyobb és 

kisebb mezővárosok igénylik leginkább, miért is mindenekelőtt ezek szervezése határoztatott 

el.” Hozzátette, hogy az utasítást a helyi viszonyoknak megfelelően kell alkalmazni és 

módosítani. A lehetséges változtatások a 30. §-ban megfogalmazott kérdés körül 

összpontosultak: a községi választmányt és a tanácsot választás vagy kinevezés útján 

alakítsák-e meg? A döntés joga a helytartót illette, aki a kerületi főispánok közvetítésével a 

megyefőnököktől beérkező információk alapján hozta meg a határozatot. A 

megyefőnököknek a népesség és a választójogosultak számát, a város általános körülményeit, 

a lakosság előbbi és mostani hangulatát figyelembe véve kellett véleményt alkotniuk arról, 

hogy „valjon a választhatási jogot a kormány a kérdéses városbeli lakosságra bizton 

átruházhatja-e?” E tekintetben a kerületi főispán különös óvatosságot ajánlott, mert – mint írta 

– „a magas kormány a választhatást csak oly városok és községekben engedi meg, hol 

kormányellenes izgatás és működéstől nem tarthatni.” Ezután a megfelelő előmunkálatok 

elvégzésére adott utasítást. Ezek közé tartozott mindenekelőtt a választójogosultak pontos 

létszámának megállapítása. Választójogot a meghatározott mennyiségű adóösszeget fizetők 

kaptak.313  

  Magyarországon ekkor négy fajta egyenes adót kellett fizetni: földadót, házadót, 

személyes kereseti adót és jövedelemadót. Az 1850-1851-ben kiadott császári pátensek az 

újjáalakított osztrák adórendszer magyarországi bevezetését szolgálták. A végrehajtás során – 

a polgári értelemben vett közteherviselés jegyében – az adózóknak a gazdasági életben 

betöltött szerepét is figyelembe vevő, országosan azonos kivetési kulcsokat alkalmaztak. De 

összevetve a magyarországi adótételeket például az önálló koronatartományként létező 

horvátországiakkal, megállapítható, hogy ez utóbbiak alacsonyabbak voltak. A magyarországi 
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középső adókategória a Dráván túl legmagasabbként szerepelt. Ezt részben az ottani talaj 

csekélyebb termékenységével magyarázták, sokan viszont ebben Horvátország 1848-1849-es 

magatartásának „megjutalmazását” látták. Az egyenes adók kivetésének alapjául a bevallás, 

illetve a jövedelembecslés szolgált. A behajtást a különböző összeírási és becslési munkálatok 

segítették. Példaként a sokáig elhúzódó kataszteri felmérést lehet felhozni, amikor is nem kis 

fáradsággal parcelláról parcellára haladva vették számba a birtokok nagyságát és állapították 

meg az adóztatás alapjaként kezelt kataszteri tiszta jövedelmet. Az állam az egyenes adók 

közül a két legfontosabb adónem, a föld- és házadó révén az újonnan felszabadult 

tulajdonosok bevételeire rótt ki közterheket. Jövedelmi adón nem a mai értelemben vett 

személyi jövedelemadót kellett érteni, hanem a kereseti adónak egyfajta pótlékát. Az 

adórendszer másik elemét a közvetett adók képezték. Ezek a fogyasztási adókból (szesz, hús, 

cukor stb.), a monopóliumokból (dohányjövedék), valamint a vámokból és illetékekből 

tevődtek össze. Az adórendszer új alapokra helyezése Magyarországon is az adóterhek 

általános növekedésével járt, a kormányzat mindenekelőtt ettől várta az államháztartás 

konszolidációját.314  

  A választójogosultság megállapításakor azoknál, akik nem földbirtok, hanem 

valamilyen iparüzlet után adóztak, a cenzust magasabban szabták meg. Ezt azzal indokolták, 

hogy a politikai mozgalmakban a legaktívabban ez a réteg vesz részt, de „érdeke legkevésbé 

sincs a községek közérdekeivel öszveköttetésben, sőt legtöbbször szétágazó, s túlzott eszméik, 

s nézeteik nyomán éppen ellenkezésben áll.” „Szükséges ennélfogva - írja a kerületi főispán - 

nehogy az ily egyének által hasonló elemek jöjjenek a községi hivatalokra, hogy ezeknek 

választhatási jogára nézve a meghatározott adóöszveg (census) a többi birtokosokénál kitűzött 

öszvegnél magasabb legyen.” Ezt követően megnézték, hogy az összes választójogosult 

együttesen mennyi állami egyenes adót fizet. Majd a választójogosultakat - a társadalom 

különböző elemeinek tekintetbevételével - két vagy három testületbe osztották, és az általuk 

fizetett összes állami egyenes adó összegét is felosztották, a testületek számától függően, két 

vagy három egyenlő részre. Ezután következett a besorolás: ezt a legtöbb adót fizető 

választójogosulttal kezdték, majd az egyes választójogosultak által fizetett adóösszegek 

csökkenő sorrendjében haladtak lefelé mindaddig, amíg a végösszeg ki nem tette az összes 

választójogosult által fizetett egyenes adó felét vagy harmadát. Ekkor létrejött az első 

választótestület. A második választótestületet ugyanígy, a még kevesebb adót fizetők 

csökkenő sorrendjében hozták létre, míg az ő együttes adóösszegük is újból el nem érte az 

összes választójogosult egyenes adójának felét vagy harmadát. Ahol három testületbe 

osztották a választójogosultakat, ott a két első testületből kimaradó, összes többi 
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választójogosult képezte a harmadik testületet. Így az első testületbe kerültek a 

legkevesebben, a másodikba már többen, a harmadikba pedig a legtöbben. Mindegyik 

testületnek a választmány és a tanács harmadát – vagy két testület esetén a felét – kellett 

megválasztania.315  

  Mindez párhuzamba állítható az 1849. március 17-én közzétett, Franz Stadion-

Warthausen belügyminiszter által megalkotott – Magyarországon nem érvényes – községi 

törvény előírásaival, ahol szintén a választópolgárok által fizetett összes állami egyenes adó 

összegét osztották fel, és ugyancsak a fizetett adó nagysága szerint sorolták be őket két vagy 

három választótestületbe. Ott is az egyes választótestületek azonos számú választmányi és 

póttagot választhattak képviseletük biztosítására. Az így létrehozott választmányok saját 

kebelükből abszolút szavazattöbbséggel alakították meg az elöljáróságot.316 Bár a községek 

igazgatásáról vallott kormányzati program megváltozása következtében a törvény 

végrehajtását a későbbiekben felfüggesztették, 1850 elején és nyarán az örökös 

tartományokban ennek alapján zajlottak le az elöljáró választások. Stadion gróf 

belügyminiszterként szorgalmazta, hogy a törvény Magyarországon való alkalmazásának 

feltételeit is dolgozzák ki, de az ostromállapot viszonyai között annak hazai bevezetésére nem 

kerülhetett sor.317 Ebben, az anyagi érdekek által meghatározott kuriális választójogi 

rendszerben a tulajdonviszonyok igen nagy szerepet játszottak. A privilégizált születési 

státusz elsőbbségét felváltotta a materiális szempontok primátusa.318 Mivel az értelmiségiek 

automatikusan az első kúriába kerültek, az egyes településeken az ő befolyásuk és a 

legvagyonosabbaké érvényesülhetett leginkább.319  

  Magyarországon ezt hasonlóképpen szándékolták megvalósítani, hiszen az első 

testületbe tartozó szűkebb, vagyonos réteg ugyanannyi személyt választhatott meg érdekeinek 

képviseletére, mint külön-külön a második, vagy a harmadik testületbe sorolt, jóval nagyobb 

számú, de kevésbé tehetős, illetve szegényebb polgárság. A választási előmunkálatokat 

természetesen csak azokban a rendezett tanácsú mezővárosokban kellett elvégezni, ahol a 

megyefőnökök véleménye alapján a választásokat meg lehetett tartani. Ha a megyefőnök úgy 

vélte, hogy ez nem lehetséges, a községi választmányt a kerületi főispán nevezte ki. A 

polgármesteri állásokat ettől függetlenül mindenhol kinevezés útján töltötték be.320  

  A kerületi főispán körlevele nyomán Bogyay Lajos jelentést kért a járási 

szolgabíráktól arra vonatkozóan, hogy tapasztalataik és a helyi viszonyok ismerete alapján 

javasolják-e a választásokat vagy sem. Egyúttal felszólította őket, hogy azokban a 

városokban, ahol a választást nem ajánlják, tegyenek javaslatot a polgármester és a 

tanácsbeliek személyére, valamint a községi választmány tagjaira nézve. A polgármesteri 
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állásra minden városból három jelöltet kellett felterjeszteni. "Átruházva tehát Te[kin]t[e]tes 

Úrra azon felelősséget, mely e részben reám nehezedett…, számolok hivatalos erélye és 

buzgóságára, hogy felterjesztésében és ajánlatában oly egyéneket fog sorozni, kik a magas 

kormány teljes bizalmára méltók, s kik többi polgártársaik közül magokat becsületesség, hiba 

nélküli politikai viselet, érett megfontolás és józan belátás által megkülönbözetik" - buzdította 

a megyefőnök a szolgabírákat.321   

  Az Egerszegi járás élén álló Fábián Pál 1851. október 17-én küldte el ezzel 

kapcsolatos jelentését. Ebben elmondta, hogy a választási útmutató szerint azok, akik a rájuk 

kivetett adóval tartoznak, vagy a község vagyonát kezelték, s számadásukat még nem tették 

le, választójogukat nem gyakorolhatják. Ezen előírások betartása Egerszegen komoly 

bonyodalmakat okoz, fejtette ki a szolgabíró. Mégpedig azért, mert a város 424 

választójogosult polgára közül csak 36 fizette be az 1850-1851-es évre esedékes adót. Így ha a 

választást megtartanák, csak 36-an szavazhatnának, 388 személynek pedig távol kellene 

maradnia. Azt is közölte a megyefőnökkel, hogy a városi tanácsot ezen hanyagságáért 

megrótta. A tanács viszont azt hozta fel mentségként, hogy a megye egy egész évi katonai 

szállásbérrel tartozik. Ennek kifizetése után szokták ugyanis a lakosok adójukat törleszteni. 

Másrészt a városi tisztújításokon 1848 előtt uralgó heves pártoskodásra322 is felhívta Bogyay 

figyelmét, amelynek választás esetén bekövetkező újjáéledésétől tartott, hiszen – mint írta – 

„e titkos lappangó gyűlölség e percig fentáll.” Úgy vélte, hogy ha az egymással szemben álló 

csoportosulások mindegyikéből terjesztenek fel kinevezésre arra érdemeseket, az a kedélyeket 

megnyugtatja, „a felyeket323 mindekkoráig keblekben hordozott gyűlölségtől megritkítja, s [a] 

volt jó egyetértést a polgárság közt összpontosítja.” Ezek után Fábián Pál egyértelműen a 

felsőbb kinevezés mellett foglalt állást. Polgármesternek első helyen Pathy Jánost, második 

helyen Móczer Istvánt, harmadik helyen Handler Istvánt javasolta.324 

  Egy nappal később, 1851. október 18-án kelteződött Varga Lajosnak, a Tapolcai járás 

főszolgabírájának javaslata, melyben Tapolca várost illetően ő is az elöljáróságnak kinevezés 

útján történő megalakítását támogatta. Fő indokként azt hozta fel, hogy a város lakosságának 

túlnyomó része földművesekből áll, kik nem elég képzettek ahhoz, hogy a kormánynak a 

városok rendezésével kapcsolatos célkitűzéseit megértsék. Ha pedig a rendezés választások 

által valósulna meg, akkor magukhoz hasonlókat juttatnának a város élére. Ki is mondja 

nyíltan, hogy a műveletlenebb társadalmi rétegeket jobb a választásoktól távol tartani. Az 

értelmiség pedig véleménye szerint a forradalmi eszmékkel való szimpátiája miatt nem 

alkalmas arra, hogy olyanokat küldjön a választmányba és a tanácsba, akik a felsőbb 
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rendeleteket következetesen végre fogják hajtani. Polgármesternek Nagy Józsefet, Csigó 

Istvánt és Csutor Jánost ajánlotta.325  

  A Sümegi járás és a Nagykanizsai járás főszolgabíráinak, Bogyay Józsefnek, illetve 

Farkas Benjáminnak ide vonatkozó jelentése 1851. október 20-án íródott. Az érintett városok 

– Keszthely, Sümeg és Nagykanizsa – vezető testületeit tekintve mindketten egybehangzóan 

az eddigi, kinevezéses rendszer további fenntartását javasolták. Bogyay József szerint 

„Keszthely és Sümeg magokat a forradalmi kormány kecsegtetéseitől elcsábíttatni engedvén, 

egészen a zavar és forradalom baráti voltak.” Majd kifejti, hogy választások esetén nagy esély 

van a kormányellenes izgatásra, és olyan egyének lennének megválasztva, akik az 1848-as 

eseményekben is aktívan részt vettek. Általuk pedig a kormány által szándékolt „cél egészen 

tévesztve volna.” Ezek után Sümegen Nikola Ádámot, Ramassetter Vincét és Édeskuty 

Sándort, Keszthelyen pedig Vajda Antalt, Lichtenvalner Ferencet és Balogh Józsefet nevezte 

meg lehetséges polgármesterjelölteknek.326 Farkas Benjámin mielőtt a döntést meghozta, 

október 18-án beható tanácskozást folytatott a kanizsai Gazdasági Választmány tagjaival, sőt 

az ülésre más tekintélyesebb kanizsai lakosokat is meghívott, ezenkívül a kiskanizsai 

városrész, illetve a helyi izraeliták képviselőit. Végül is arra a megállapodásra jutottak, hogy 

nem annyira kormányellenes izgatástól, mint inkább „a kiskanizsai népnek [az] utolsó 

követválasztáskor tanúsított rakoncátlanságaitól” kellene tartani,327 így jobbnak vélték, ha ők 

is a kinevezés mellett foglalnak állást. Jellemző, hogy városi tisztségek betöltésére 

potenciálisan szóba jöhető, jogtudó emberek, nevezetesen Tóth Lajos, Hollósi József és 

Horváth János ügyvédek előre közölték, hogy sem polgármesteri, sem tanácsosi, sem egyéb 

fizetett hivatalt – annak alacsony díjazása miatt – nem vállalnak. A polgármesterjelöltek Szép 

Károly, Babótsay János és Albanich Flórián lettek. A főszolgabíró megjegyezte, hogy 

közülük Szép Károly képes leginkább megfelelni a várakozásoknak.328  

  A megyefőnök a kerületi főispánhoz írt, 1851. október 25-i levelében az összes zalai 

rendezett tanácsú városra vonatkozóan elutasította a választás lehetőségét, s mindenhol a helyi 

hatóságok kinevezés útján történő megalakítását ajánlotta. Ezt az 1848 előtti tisztújításokon 

uralkodó és szerinte most még erőteljesebben fenyegető „kedélyizgatások”-kal indokolta.329  

  A kerületi főispán ettől függetlenül 1851. november végén bekérte a 

választójogosultakra vonatkozó adatokat. Ennek kapcsán a járásokból részletes tájékoztatás 

érkezett a megyefőnökhöz. A főszolgabíráknak egyebek mellett közölniük kellett az illető 

város népességének és választójogosultjainak a számát, az összes választójogosult egyenes 

adójának teljes összegét, valamint a választótestületek számát. Eszerint a városok 

lakosságának létszáma ekkor Egerszegen 3876 főt, Keszthelyen 4237 főt, Kanizsán 10358 főt, 
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Tapolcán 3133 főt, Sümegen 3380 főt tett ki. A választók száma Egerszegen 459 fő, 

Keszthelyen 600 fő, Kanizsán 1220 fő, Tapolcán 192 fő, Sümegen 672 fő volt. Az összes 

választójogosult egyenes adójának teljes összege Egerszegen 3000 Ft 19 krajcárra, 

Keszthelyen 5932 Ft 36 krajcárra, Kanizsán 9400 Ft-ra, Tapolcán 954 Ft 5 ¾ krajcárra, 

Sümegen 4131 Ft 24 krajcárra rúgott. A választókat Egerszegen kettő, az összes többi 

városban három testületbe osztották. Az egyes választótestületek tagjainak száma: 

 

Egerszeg I. 123 fő II. 296 fő ezenkívül: 16 izraelita házbirtokos és 24 értelmiségi 

Keszthely I. 1 fő II. 116 fő III. 483 fő 

Kanizsa I. 83 fő II. 331 fő III. 806 fő 

Tapolca I. 35 fő II. 58 fő III. 88 fő ezenkívül : 11 értelmiségi  

Sümeg I. 18 fő II. 184 fő III. 470 fő330 

 

Az összes lakosságból Sümegen részesültek legnagyobb arányban (19, 8 %) választójogban. 

Ezt követte Keszthely 14, 1 %-kal, majd ezután jött Egerszeg 11, 8 %-kal, Kanizsa 11, 7 %-

kal és végül Tapolca 6,1 %-kal. Ha megvalósul az, hogy a választmány és a tanács 

egyharmadát (illetve Zalaegerszegen a felét) választja mindegyik testület, akkor 

Nagykanizsán például az I. választótestületbe tartozó 83 szavazó ugyanannyi képviselettel 

rendelkezett volna, mint a III. testületben lévő közel tízszer annyi 806 szavazó. Ez úgy 

történhetett meg, hogy az I. testület legelső helyen álló adófizetőjének, Batthyány Fülöp 

hercegnek az adója nagy valószínűséggel már kitette331 az I. testület által fizetett összes adó 

jelentős részét, így rajta kívül már csak 82 választópolgárt lehetett ide besorolni. A Balaton-

parti városban, Keszthelyen pedig az ottani választójogosultak által fizetett összes egyenes 

adó csaknem felét a Festetics Tasziló gróf által lerovandó adóösszeg (2830 Ft 44 krajcár) 

képezte. Így a gróf egymaga alkotta az I. választótestületet, sőt még a II. választótestületbe is 

jelentős összeget (853 Ft 12 krajcárt) vitt át. A nagyságrendi különbségekről sokat elárul, 

hogy II. választótestületben a sorban utána következő legmagasabb adóösszeg 16 Ft 24 

krajcár volt. A választmányba és a tanácsba szavazatával egymaga ugyanannyi személyt 

juttathatott volna be, mint külön-külön a II. és a III. testület tagjai. De mivel a II. testület 

összes adóösszegének (1977 Ft 32 krajcár) nem sokkal kevesebb, mint felét is ő fizette, így 

befolyása a megválasztandó személyekre nézve szinte biztos, hogy ott is érvényesülhetett 

volna. Sümegen az I. testületbe tartozó 18 választó küldött volna ugyanannyi képviselőt a 

választmányba és a tanácsba, mint a III. testületben helyet foglaló 470 polgár (az első 

testületben lévők huszonhatszorosa). Itt az első testület legelső helyén álló Ranolder János 
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veszprémi püspök 767 Ft-nyi adója folytán kerülhetett már csak 17 személy rajta kívül ebbe a 

kategóriába. A második helyen sorban utána következő Scotty Bertalanné már „csak” 135 Ft 

34 krajcár adót fizetett.  

  Látható, hogy az anyagi érdekek képviselete Magyarországon is ténylegesen mennyire 

meghatározó volt ebben a választási szisztémában. A vagyon által tekintély keletkezett, a 

tekintély pedig befolyást biztosított az adott település közösségi ügyeinek intézésében. Az 

egykor földesurak presztízse továbbra is fennmaradt, a helyiek életére való személyes 

ráhatásuk még sokáig megőrződött.  

  Tapolcán és Zalaegerszegen kiegyenlítettebbnek mondható az egyes választótestületek 

létszáma vonatkozásában a helyzet. Tapolcán eleve kevesen kaptak választójogosultságot. Az 

első választótestület legmagasabb adóját fizető Mojzer Ferenc adója 17 Ft 16 krajcárra rúgott, 

így ide többeket is besorolhattak. Ezáltal a választók létszáma – a többi várossal 

összehasonlítva – arányosabban oszlott meg a három testület között. Az értelmiségieket, 

összesen 11 főt, Tapolcán a három testülettől függetlenül vették fel a választójogosultak közé. 

Közülük Hágen Gotfrid plébános a helyi viszonyokhoz képest kiemelkedően magas adót, 82 

Ft 18 krajcárt fizetett. Az első választótestület Zalaegerszegen volt a legnépesebb. Részben 

azért, mert itt csak két testületbe osztották a választópolgárokat, részben pedig az általában 

véve alacsony adóösszegek miatt. 59 Ft 6 krajcárnyi adóval az élen Koppány Ferenc egykori 

megyei főadószedő állt, akinek 97 holdnyi birtoka Egerszeg határában ekkor a legnagyobbnak 

számított.332 Utána a második helyre Hőgyey János egerszegi esperesplébános került 53 Ft 35 

krajcárral. Az ez utáni legmagasabb adóösszeg már csak 22 Ft, aztán ennél kisebbek 

következtek. A II. választótestületben pedig az ezt alkotó 296 fő egyikének adóösszege sem 

érte el a 8 Ft-ot. Ez utóbbi kategóriában két és félszer annyi polgár rendelkezhetett 

ugyanakkora képviselettel, mint amennyivel az I. testületbe tartozók.333 Egerszegre nézve a 

főszolgabíró részéről kérdésként merült fel, hogy a házzal rendelkező izraelitákat felvegyék-e 

a választók közé. Ezzel kapcsolatban Bogyay Lajos megyefőnök a következő választ adta 

hivatali beosztottjának: „A községrendezési utasításban a valláskülönbség mint hátráltató 

körülmény fel nem hozatván, az illetők, ha különben törvényleg a választástól eltiltva nem 

volnának, ebbeli joguk gyakorlatában nem akadályozhatók.”334 Ennek folytán 16 izraelita 

vallású, házbirtokos polgár is felkerült a választójogosultak listájára. Az itt is külön 

nyilvántartott értelmiségiekkel együtt így lett végül összesen 459 a választópolgárok száma. 

  Bogyay 1852. január 23-án összegezte Hauer István kerületi főispán számára a 

főszolgabíráktól beérkezett jelentéseket. Levelében elmondta, hogy a polgármesteri, 

községtanácsosi és jegyzői állásokra csak olyanokat javasolt, akiknek hűségéhez, lojalitásához 
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kétség nem fér, ezenkívül személyes adottságaiknál fogva képesek a község javát szolgálni és 

a kormány elvárásainak is megfelelnek. A választásokat – ugyanúgy, mint 1851. október 25-i 

levelében – most is elutasította. Indokként a felfokozott közhangulatot és az előálló 

korteskedés kiszámíthatatlanná válható végkifejletét hozta fel: „A korábban uralgott 

kedélyizgatások révén a választások nagyon könnyen nem a közjó javára végződhetnének, 

hanem a pártoskodás és az alattomos fondorlatok számára nyújthatnának nyílt terepet, 

amelyet a jelenlegi körülmények közt minden lojális állampolgárnak, annál is inkább az 

állami hivatalnokoknak, minden lehetséges módon kötelességük elhárítani.”335  

  Hiába lett volna azonban Bogyay más véleményen, a fenti választási előkészületek 

akkor is hasztalannak bizonyulnak. Az 1851. augusztus 18-i községi utasítás kapcsán 

megkezdett szervezőmunkát, amely – mint már utaltunk rá – lényegében az 1849. március 17-

i Stadion-féle liberális községi törvény magyarországi bevezetésére tett kísérletnek tekinthető, 

ugyanis a készülő alkotmányrevízióra hivatkozva egy 1851. november 22-i belügyminiszteri 

rendelet leállította.336 Az adott politikai helyzetben túl nagy volt a kockázata annak, hogy a 

választójogosultak a kormányzati rendszer számára kevésbé megbízható személyeket 

juttatnak a közigazgatás helyi szerveibe. Nagy a valószínűsége, hogy a zalai városokban 

egyébként sem került volna sor választásokra. 

  Mindez összefüggött az igazgatási intézményrendszer tervezett reformjával, amely a 

császári államnak az 1851. augusztus 20-i uralkodói kéziratokban célként meghatározott 

„monarchikus átalakulás”-át szolgálta. Az olmützi alkotmány szellemében fogant 

alkotmányos megújítás szándéka a birodalmi kormányzatban erre az időszakra már háttérbe 

szorult, s a jogállami alapelvekkel való szakítás folyamata egyre nyilvánvalóbbá vált. Ezzel 

párhuzamosan a liberális miniszterek befolyásának gyengülése és a konzervatív tábor 

bürokratikus szárnyának előretörése is megfigyelhető. Az 1851. december 31-i ún. szilveszteri 

pátens kibocsájtásával a császár kinyilvánította az olmützi alkotmány eltörlését, és jóváhagyta 

az ausztriai császárság kormányzatát a jövőben működtető „alapelveket.” Ezzel megkezdődött 

az alkotmányosság tényleges leépítése.337 

  Az általános politikai elvek átformálódása és a korábbi államszervezési szempontok 

megváltozása a községi igazgatás rendszerét sem hagyta érintetlenül. A szilveszteri pátensben 

a császár elrendelte ennek felülvizsgálatát. Az új koncepció ellentétes alkotmány- és 

társadalompolitikai megközelítések közös nevezőre hozása által született meg. Lényegét az 

állami hatóságok ellenőrző és irányító szerepének növelése, illetve az autonómia korlátozása 

jelentette. Ebben a felfogásban a községi szervezetet már nem az állami intézményrendszer 
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alapkövének, hanem sokkal inkább az állampolgárok igazgatása egyik lehetséges keretének 

tekintették.338   

  A Stadion által preferált elv, mely szerint „a szabad állam alapja a szabad község”339 

kormányzati szinten elég hamar feledésbe merült. 
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    A kerületi jegyzőségek létrehozása 

   

  A városok vezetése tehát a tervbe vett választások révén nem újulhatott meg. Más 

alternatíva – a fennálló kinevezéses rendszer fenntartása mellett – továbbra sem állt 

rendelkezésre. Ugyancsak terv maradt egyelőre a közigazgatás legalsó szintjét érintő, másik 

szándékolt változtatás, a kerületi jegyzőségek létrehozása.  

  Zalában a jegyzőségek új szervezetének kiépítése báró Hauer Istvánnak, a soproni 

kormánykerület főispánjának 1851. augusztus 24-én kelt rendelete folytán az év szeptember 

közepén kezdődött meg. A rendelet értelmében a jegyzői hivatalt a tanítói hivataltól el kellett 

választani, és a községek kötelesek voltak a jegyző eltartásáról gondoskodni. Mivel azonban a 

legtöbb község – a két hivatal szétválasztásával – nem tudott vállalkozni az önálló 

jegyzőtartásra, a településeket ún. kerületi jegyzőségekbe kívánták összevonni, ahol a 

költségek az egyes községek közt oszlanak majd meg. Egy-egy jegyzőségnek legalább 4000 

főnyi területet kellett magában foglalnia, a jegyzők leendő fizetését pedig területtől és 

lélekszámtól függően 200-400 Ft-ban határozták meg, amelyet – mellőzve mindenféle 

terményt – csak készpénzben lehetett teljesíteni.340  

  A megyebeli községek többsége ezt megelőzően önálló jegyzőséget képezett. 

Sokukban a jegyzői és tanítói feladatokat ugyanaz a személy látta el. Községek közötti 

társulás inkább csak az Egerszegi járás sűrűn lakott aprófalvas települései között jött létre.341 

Az átszervezéssel felállítandó, több falut magukba foglaló kerületi jegyzőségek létrehozásával 

bár a jegyzők teendői szaporodtak volna, életkörülményeik javulását a kilátásba helyezett 

magasabb fizetés biztosíthatta. 

  Keszthely, Sümeg, Tapolca, Nagykanizsa és Zalaegerszeg városok mindegyike 1851-

ig szintén önmagában alkotott egy-egy jegyzőséget.342 A meglévő fizetéseket nézve város és 

falu viszonylatában óriási különbségek mutatkoztak. Az egerszegi jegyző például 1851-ben 

120 Ft fizetést, 40 Ft szállásbért, 80 Ft irodai átalányt és még 6 öl fát is kapott. A tíz falut 

felölelő nagylengyeli jegyző fizetése ugyanakkor 16 Ft, az öt falut felölelő novai jegyzőé 10 

Ft, a négy falut irányító kustánszegi jegyzőé 4 Ft, az egymagában jegyzőségként működő 

Sárhida jegyzőjéé 2 Ft volt. Az említett falvaknál a jegyző számára sehol sem létezett 

semmiféle egyéb hivatali kiegészítő jövedelem. Jellemző a helyi igazgatás korabeli 

állapotaira, és nyilván a saját tapasztalata mondatta Fábián Pállal, az Egerszegi járás 

főszolgabírájával, amikor felhívta rá a megyefőnök figyelmét, hogy jobb lenne a jegyzők 

járandóságát készpénzben meghatározni, „mivel a termények beszedésével a jegyző csak 

hivatalos ügyeinek teljesítésében hátráltatnék.” Nagykanizsán a főjegyző fizetése 400 Ft-ot, 
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az aljegyzőé 200 Ft-ot tett ki. Az átszervezés után az előbbiét 500 Ft-ra, az utóbbiét 300 Ft-ra 

akarták felemelni.343 A felmerülő munka mennyiségét nézve egy pár száz lelkes települést 

nyilván nem lehet összehasonlítani egy tízezres várossal, de az egy-egy jegyzőséghez tartozó 

terület földrajzi kiterjedése, település- és népességszáma, illetve ehhez képest a bérek 

nagysága tekintetében megjelenő anomáliák mindenképpen indokolttá tették a kormányzat 

által szándékolt, átfogó rendezést. Ennek kapcsán lehetőségként felmerült, hogy esetlegesen a 

városokhoz is csatolnak egy-egy közeli falut, külterületi lakott helyet vagy pusztát. Ez ellen az 

illető városok általában tiltakoztak, hiszen a város saját ügyeinek intézése mellett az amúgy is 

túlterhelt jegyzőnek akkor ezeket a helységeket is látogatnia kellett volna, amit a korabeli 

közlekedési viszonyok közepette időt rabló tevékenységnek tekintettek, és félő volt, hogy 

emiatt a város dolgai majd háttérbe szorulnak. Jó példa erre Kanizsa, amelyet a közeli palini 

és sánci pusztákkal kívántak egy jegyzőségbe foglalni, s ami ellen a város rögtön óvást is 

emelt. Végül aztán csak Sáncot kellett volna befogadnia.344 

   Az új jegyzőségi szervezet létrehozása azonban egyelőre csak terv maradt. Bár 1851 

végén a felosztási tervezetek az összes járásból beérkeztek a megyefőnöki hivatalhoz, semmi 

sem utal arra, hogy ezt követően a kerületi jegyzőségek ténylegesen megkezdték volna 

működésüket. A szervezési munkálatokat pedig a helytartó 1853. január 20-i rendeletével 

beszüntette arra hivatkozva, hogy a jegyzőségek és a községi ügyek rendezése szorosan 

összetartozik, így az új községi rendtartások bevezetéséig a jegyzőségek rendezését el kell 

halasztani.345  

  A halasztás csak a következő évig tartott. A községi rendtartások még ekkor sem 

készültek el, de mivel a közigazgatás legalsó szintjének hatékony működése elsősorban a 

jegyzőktől függött, nem lehetett tovább várni a jegyzőségek három éve félbehagyott 

átalakításával. Ezt több tényező is indokolta, főként azonban az egyszerű falusi községek 

igazgatásában megmutatkozó, sokszor kaotikus állapotok. A bírói tisztséget a helyiek 

általában nem szívesen vállalták, személyük gyakran cserélődött, s számos írástudatlan is volt 

közöttük.346 Így a jegyzőnek a folyton halmozódó adminisztrációs teendők mellett sokszor az 

ő feladatait is el kellett végezni. A több helyen egyesített jegyzői és tanítói hivatal miatt 

azonban ez igen csak nehézségekbe ütközött. Az ügyek feltorlódtak, a felsőbb utasításoknak 

nem mindig sikerült maradéktalanul eleget tenni. Így történhetett meg, hogy zsandárok 

községi bírákat, jegyzőket börtönbe zártak csak azért, mert nem tudtak rögtön előfogatot 

állítani.347  

  Jól illusztrálja a fentieket Varga Lajos főszolgabíró jelentése, melyet a Tapolcai járás 

viszonyairól készített 1854. július 21-én. „Ha a magas kormánynak nincsenek alkalmas 
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alárendelt hivatalnokai, a rendeletek kellő végrehajthatósága akadozik és megszűnik. Éppen 

ilyen helyzetben van a szolgabírói hivatal is, ha nem rendelkezik a szükséges 

követelményeknek megfelelő, célirányosan elhelyezett jegyzőkkel. [Nyugodt] lelkiismerettel 

mondhatja, hogy az oly sok mulasztásnak és az új kormányzati rendszer eddigi életbe nem 

lépésének348 különös és fő oka az, hogy a szolgabírói hivatal – főként a soproni kerületben – 

rendezett jegyzőségek nélkül kénytelen működni, küzdenie kel a naponta érezhető 

elmaradásokkal, amelyek a szolgálattétel akadályozásához vezetnek” – írta. Majd a 

jegyzőknek és a községbíráknak a járás politikai igazgatásában játszott szerepét hangsúlyozva 

rámutatott a telekkönyvi nyilvántartások pontos vezetésének jelentőségére, amely az adó 

lerovásának az alapja, illetve a halálesetek megbízható felvételének és az árvavagyonok 

rendes kezelésének a fontosságára. Mindez csak rendezett jegyzőségek és bírói hivatalok által 

működtethető, tette hozzá. Majd elmondta, hogy járásában az eddigi ötven, szakképzettség 

nélküli jegyzővel, akik sem tanítói, sem jegyzői hivatásuknak nem tudtak igazán megfelelni, ő 

is csak nehezen teljesítheti hivatali kötelességeit, különösen most, a közigazgatás és 

igazságszolgáltatás alsó fokon való újraegyesítése után.349 Három évvel korábban járása 65 

helységének mindegyike önálló jegyzőséget alkotott. Közöttük azonban csak 6 olyan akadt, 

ahol külön tanító és jegyző is létezett, máshol mindenhol ugyanaz a személy látta el a két 

feladatot.350 Jellemzően, semmi esetre sem ajánlotta, hogy a kinevezendő jegyzők fizetségként 

bármilyen terményt kapjanak, mivel – mint megjegyezte – „azok behajtása sok és súlyos 

kellemetlenséggel jár együtt, ily körülmények között csak a jegyző tekintélye csökkenne és 

célszerűtlen érintkezésbe kerülne a néppel.”351  

  A járás első tisztviselője és az alárendelt igazgatási szervek együttműködése az 

Egerszegi járásban sem volt tökéletes. Az itteni szolgabíró, Orosz Ferenc azt sérelmezte, hogy 

az egerszegi városi elöljáróság által tárgyalt ügyek nem mindig jutnak tudomására, a lakosok 

pedig számtalan olyan panasszal fordulnak hozzá, amelyet az idő múlásával már nem lehet 

orvosolni.352 

  Bogyay Lajos megyefőnök 1854. június 6-án rendelte el az 1851-es felosztási 

tervezetek felülvizsgálatát, egyúttal felszólította a főszolgabírákat, hogy jelezzék az általuk 

szükségesnek vélt változtatásokat. Már ekkor és egy későbbi ezzel kapcsolatos körlevelében 

is hangsúlyozta – valószínűleg a községi rendtartások várható kibocsájtása reményében – 

hogy a kerületi jegyzőségek felállítása, a jegyzők kinevezése csak ideiglenesen, „a sokféle 

községi ügy elintézésének sürgőssége miatt, ezek saját érdekében történik” azért, hogy „a 

községi ügyekben nagyobb rend és célszerűség keletkezzen.” Közölte, hogy a kerületi jegyzői 

állásokat csak erkölcsileg, politikailag megbízható, feddhetetlen jellemű egyének foglalhatják 
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el. Kiemelte a községi ügyek szakszerű intézéséhez szükséges képzettség, s nem utolsósorban 

a német nyelvben való jártasság fontosságát. Megjegyezte még, hogy a leendő kerületi 

jegyzőktől különösképpen elvárják az eredményes adóbehajtást.353  

  Zala megyében a kerületi jegyzőségek fenti irányelvek szerinti létrehozásakor az 

anyagi terhek könnyebb viselése miatt, lehetőség szerint minél nagyobb lélekszámú területet 

felölelő jegyzőségek kialakítására törekedtek, és a jegyzők fizetésének rendezését is újból 

tervbe vették. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy fizetésüket a lakosság száma és az adott 

településekről befolyó, összes egyenes adó mennyisége alapján állapították meg. A fizetést 

többnyire még tűzifa járandóság és természetbeni lakás egészítette ki. Ez utóbbinak legalább 

két szobából és a hozzátartozó mellékhelyiségekből (kamra, konyha, istálló stb.) kellett állnia, 

és a megyefőnök utasítása szerint a jegyzőség székhelyén a lehető legolcsóbb áron kellett 

kibérelni.354  

  A városok vagy a járásokon belüli jegyzőségek egyikének székhelyévé váltak, vagy 

önmagukban képeztek egy jegyzőséget. Keszthely és Tapolca az előbbi kategóriába tartozott, 

Sümeg , Egerszeg és Kanizsa az utóbbiba. Az 1854-ben újonnan létrehozott keszthelyi járás 

hét jegyzőségre tagolódott. Hiába ígértek azonban a leendő jegyzőknek kedvező feltételeket 

(a kiskomáromi, sármelléki, karmacsi, szántói, lesencetomaji és keszthelyi jegyzőségben 300 

Ft-ot, az alsópáhokiban 250 Ft-ot, ezenkívül 40 és 60 Ft közti úti és irodaszer átalányt, 6 öl 

tűzifát és természetbeni lakást), nem tolongtak a jelentkezők a meghirdetett állásokra.355 

Ennek valószínűleg a kinevezés most is hangsúlyozott ideiglenessége, illetve a már korábban 

említett egyéb bizonytalansági tényezők lehettek az okai. A keszthelyi kerületi jegyzőséget 

összesen hat község alkotta: Keszthely mezőváros, Keszthely polgárváros, Cserszegtomaj, 

Gyenesdiás, Vonyarcvashegy és Meszesgyörök. A jegyzőség össznépessége 7391 főt tett ki, 

ennek több mint fele (4203 fő) Keszthely mezővárosban lakott. A jegyzői pozíció 1855 

nyaráig még itt sem volt betöltve, Bogyay ezért 1855. június 28-án az addig a 

megyehatóságnál alkalmazott napidíjast, Pum Jánost nevezte ki a tisztségre. Fizetsége 300 Ft 

és természetbeni lakás lett, később ez 15 Ft irodai és úti átalánnyal, illetve 6 öl fával egészült 

ki. Esküjét csaknem két hónappal később, 1855. augusztus 17-én tette le. Jellemző azonban a 

jegyzőségek szervezése körüli átláthatatlan helyzetre, hogy eskütétele időpontjában még maga 

sem tudta, hogy csak Keszthely város jegyzője lesz-e vagy az egész kerületi jegyzőségé. Ez 

ügyben a főszolgabírónak, Rohrer Lászlónak kellett a megyefőnöktől felvilágosítást kérni. A 

válasz augusztus 29-én kelteződött, s csak ekkor vált világossá az érintettek számára, hogy 

Pum János valójában a Keszthely várost is magában foglaló kerületi jegyzőség élén áll.356 Öt 

év múlva, 1860 januárjában még mindig őt találjuk a hivatalban.357 A városi jegyzői 
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munkakör és a környékbeli községek igazgatási teendőinek összevonása azonban hiába tűnt a 

költségmegosztás szempontjából praktikus megoldásnak, rá nézve ez tragikus 

következményekkel járt. A megyehatósági napidíjas munka után valószínűleg a ránehezedő 

feladat nagysága kezdte ki pszichikai tűrőképességét, ami nem is csoda, hiszen önmagában a 

város hivatalos ügyeinek intézése is épp elég tennivalót adott egy Keszthely nagyságrendű 

település jegyzőjének. S emellett még ott voltak az olyan, főként lakott szőlőhegyi 

területekből létrejött községek, mint Cserszegtomaj vagy Vonyarcvashegy, amelyek bejárása, 

a felsőbb rendeletek ottani érvényre juttatása a korabeli kommunikációs és közlekedési 

lehetőségek közepette igen sok időt igényelt, nem is beszélve a többi faluról. Egy évvel 

később, 1861 tavaszán felesége Pum Jánosné, született Tretter Alojzia kérte elmebeteggé vált 

férje nyilvános tébolydába történő felvételét. Anyagilag is nehéz körülmények közé 

kerülhettek, mivel a megye szegénységi bizonyítvány kíséretében támogatta az illetékes 

helytartótanácsnál kérése teljesítését.358  

  A Tapolcai járásból Spiess Imre közigazgatási segéd 1855. február 10-én arról 

tudósítja a megyehatóságot, hogy a járásban Tapolca, Diszel, Csicsó és Balatonfüred 

környékén lenne a legsürgősebb felállítani a kerületi jegyzőségeket. Tapolcát illetően az 

eddigi városi jegyzőt, Bogdán Lajost különösen Bogyay figyelmébe ajánlja. Azt írja róla, 

hogy „a magas követelményeknek mind erkölcsi, mind politikai tekintetben megfelel,” és a 

községi ügyek vezetését teljesen rá lehet bízni. Végül hét jegyzőség jött létre, s az egyiknek 

Tapolca lett a székhelye. Raposka, Hegymagas, Kisapáti, Haláp, Sáska, Gyulakeszi és Diszel 

tartoztak hozzá összesen 6827 fővel, Tapolca lakossága (2974 fő) ennek nem egész felét tette 

ki. Végül is Bogyay 1855. március 30-án nem Bogdán Lajost, hanem egy újabb megyei 

napidíjast, Kövesy Antalt nevezte ki a jegyzőség élére, aki viszont csak fél év múlva, 1855. 

szeptember 30-án tette le esküjét. Fizetségül 500 Ft-ot (a járásban a többi jegyző 300 Ft-ot), 

50 Ft úti és írószer átalányt, természetbeni lakást és 6 öl fát kapott. Ezek a költségek most 

megoszlottak; Tapolca eddig egymaga 300 Ft-ot és 6 öl fát fizetett jegyzőjének.359 Mivel Pum 

János is és Kövesy Antal is korábban a megye alkalmazásában állt, Bogyay feltehetően tudott 

róla, hogy milyen munkát végeznek, így a személyes ismeretség révén valószínűleg jobban 

megbízott bennük, mint a járási beosztottjai által javasolt, általa ismeretlen emberekben, ezért 

helyezte őket e két felelősségteljes pozíció birtokába.  

  Sümegen viszont az addigi jegyző, Szabó Imre megtarthatta hivatalát. Magát a járást 

11 kerületi jegyzőségre osztották fel, Sümeg város önmaga képezte ezek egyikét. Lakossága 

ekkor 3912 fő volt. A jegyzőnek eddig 300 Ft-ot és 6 öl fát fizettek. Most csak annyi 

változott, hogy az utóbbit nem természetben, hanem készpénzben megváltva (36 Ft) kapta 
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Szabó Imre. A járásbeli kerületi jegyzők közül hétnek a fizetése ugyanennyit, kettőé 250 Ft-

ot, másik kettőé pedig 220 Ft-ot tett ki. Ezenkívül ők valamennyien még 20-60 Ft-nyi irodai 

és úti átalányban is részesültek. Újbóli kinevezése után Szabó Imrének szintén le kellett tennie 

esküjét, ami 1855. augusztus 10-én meg is történt.360  

  A Zalaegerszegi járásban 1855-ben ugyancsak 11 kerületi jegyzőség jött létre. A 

megyeszékhely Sümeghez hasonlóan önmaga alkotott egy jegyzőséget és 3877 főnyi 

lakosságával a járás legnépesebb jegyzősége lett. Élére az addigi városi jegyző, Móczer István 

került. Az egeszegiek által lerótt összes egyenes adó mennyisége alapján fizetését 400 Ft-ban 

határozták meg. A korábbi 300 Ft-hoz képest ez egyből 100 Ft emelkedést jelentett számára. 

Előtte azonban a szolgabírói hivatal kikérte a választmány véleményét. A testület képviselői a 

teendők „naponkénti szaporodásá”-ra és a jegyzőnek „folyvást a hivatallali foglalkozásá”-ra 

utalva támogatták a fenti összeget. A járásban így az egerszegi jegyző fizetése volt a 

legmagasabb. (A többi kerületi jegyző 300, 250 vagy 200 Ft-ot kapott.) A fizetést itt is 

kiegészítette még 6 öl tűzifa járandóság – amit a városbeliek 36 Ft ellenében szintén 

megváltottak – és a természetbeni lakás. Ez utóbbi azonban valószínűleg nem okozott kiadást 

a városnak, hiszen Móczer István maga is egerszegi háztulajdonos lévén feltehetően a saját 

házában lakott.361 Tisztségében való újbóli megerősítését és magasabb fizetését azonban nem 

élvezhette sokáig, mivel még 1855 nyarán gutaütés érte. Az amúgy is időskorú jegyzőt, úgy 

tűnik, igen megterhelték a halmozott tennivalók és a felettes hatóságoktól érkezett túlzott 

elvárások. S ez Pum Jánoshoz hasonlóan neki is egészsége rovására ment. Pedig neki „csak” 

Egerszeget kellett ellátnia, nem kellett törődnie a jegyzőségbe sorolt egyéb községekkel, mint 

keszthelyi kollégájának. Egy év múlva távozott az élők sorából, utána a városi önkormányzat 

1861-ben bekövetkezett visszaállításáig Szigethy Károly, illetve egy évig ifjabb Donászy 

Ferenc végezték a jegyzői feladatokat.362  

  Zala megye akkori legnépesebb települése, Nagykanizsa esetében a kerületi 

jegyzőségek megalakítását illetően nem rendelkezünk részletesebb adatokkal. Nagyságánál 

fogva Kanizsa is nyilván egymagában képezett jegyzőséget. A jegyzői tisztséget itt 1857 

végéig Wlassics Eduárd, utána pedig tárgyalt korszakunk zárultáig Verhás Kristóf töltötte 

be.363 A rájuk háruló munka és felelősség tekintetében bizonyára ők sem voltak kedvezőbb 

helyzetben. Szívós István városi aljegyző – mint korábban láthattuk – igen csak panaszkodott 

a túlterheltségre és az ehhez képest aránytalan bérezésre.364  
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A zalai városok igazgatásának általános helyzete az 1850-es évek elejétől  

   az évtized közepéig 

   

  A tárgyalt zalai településeken a választások 1851-es meghiúsulása és a kerületi 

jegyzőségek első nekifutásra sikertelen létrehozása után egyelőre minden a régi mederben 

folyt tovább. A felülről kinevezett, de az egyes városok által fizetett tisztségviselőkből álló 

tanács – élén a városbíróval – és az ugyancsak felülről kinevezett, de munkáját fizetség nélkül 

végző községi választmány, amelynek tagjait korábban tiszteletbeli tanácsosoknak nevezték, 

képezték az igazgatás fő szerveit. Tevékenységüket a szolgaszemélyzet segítette. Mivel a 

városok kizárólag a szolgabíró útján érintkezhettek a felsőbb hatóságokkal, bármiféle 

kezdeményezés, vagy bármilyen ügy előterjesztése és elintézése kapcsán a járás első 

hivatalnoka véleményezésre kapott lehetőséget. Ennek révén sok mindent más megvilágításba 

lehetett helyezni, s az előadottak nem egyszer módosíthatták a dolgok végkifejletét. Így a 

változtatni akarók számára továbbra is meglehetősen szűk mozgástér állt rendelkezésre. 

  A városi tisztségviselőknek és a választmányi tagoknak 1851 őszén új esküformula 

szerint kellett hitet tenniük az uralkodó iránti hűségről és megígérniük a törvények betartását, 

a felsőbb hatóságoknak való engedelmességet, valamint a község érdekeinek mindenkori 

szem előtt tartását. A polgármester, a tanácsbeliek és a választmányi tagok részére külön 

esküszöveget bocsájtottak ki. Ezek csekély mértékben eltértek egymástól, a lényeget tekintve 

azonban nem különböztek. A tanácsbeliek eskümintája a következőképpen hangzott: „Ön 

esküdni fog a mindenható Istenre, s becsületére és hűségére fogadandja, hogy őfölsége, első 

Ferenc József fönséges fejedelmünk és urunk, Isten kegyelméből ausztriai császár, Magyar- és 

Csehország, Lombardia és Velence, Dalmát-, Horvát- és Tótországok, Galícia, Lodomeria és 

Illíria királya, Ausztria főhercege st[b.], s őfölsége után fönséges törzsökéből és véréből 

származandó örökösei iránt törhetlenül hű és engedelmes leend. Ön esküdni fog, hogy 

hivatalában a tartozó, különösen kitűzött kötelességeket lélekismeretesen teljesíti, amellett 

mindig csak őfölsége szolgálatának és az álladalomnak javát tartja szeme előtt. A 

törvényeknek, valamint az elöljáróitól nyert meghagyásoknak készséggel engedelmeskedik és 

a hivatali titkot híven megőrzi. Ön esküdni fog, hogy N. N. községnek javát a törvény 

korlátain belül mindenkor legjobb tudata s lélekismerete szerint előmozdítja, s magát a 

rábízott hivatali ügyek kezelésében se magán nézetek, se az innen Önre háromlandó előny és 

rövidség, hanem csupán és egyedül hivatalos kötelessége által vezérelteti. Mi éppen elém 

adatott, s mit mindenben jól és világosan megértettem, azt híven teljesítni akarom. Isten 

engem úgy segéljen!”365 Mint látjuk, az esküszöveg szerint az ügyek kezelésében a 
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tisztségviselő számára - az egyéni érdekek háttérbe szorításával - a kizárólagos vezérelv a 

minden befolyástól mentes kötelességteljesítés kellett, hogy legyen. 

  A birodalmi alkotmány 1851. december 31-i eltörlésével kiadott ún. "alapelvek" 

értelmében 1852-tõl a városokban és községekben a különösen ünnepélyes alkalmak 

kivételével megszüntették a nyilvános tanácskozásokat és gyűléseket. A községtagok ezután a 

jegyzőkönyvekbe való betekintés által szerezhettek tudomást a hozott végzésekről. Mindezt a 

soproni kerületi főispánság 1852. február 4-i rendelete tudatta a megye vezetésével. Bogyay 

Lajos megyefőnök hamarosan utasította a járásbeli szolgabírákat annak azonnali 

életbeléptetésére. Így 1852 februárjától az öt zalai város polgárai is csak a városi 

jegyzőkönyvekből értesülhettek a tanács és a választmány intézkedéseiről.366 Egy évvel 

később, 1853 elején a helytartótanács január 17-i rendelete megengedte, hogy a volt 

honvédeket községi tisztségviselőként alkalmazzák abban az esetben, ha a forradalom idején 

honvéddé való felavatásukon kívül más politikai tevékenységet nem folytattak, s ebből 

származó, valamint más egyéb vétség nem terheli őket. Az említett rendelet hangsúlyozta a 

községi tisztségviselők hivatalának és általános befolyásának fontosságát, e tekintetben pedig 

külön kiemelte a jegyző személyét. Csak olyan egyént lehetett jegyzői hivatalában 

megerősíteni vagy jegyzővé kinevezni, akiről kétséget kizáróan beigazolódott, hogy „a 

forradalom ügyeivel saját meggyőződéséből semmiféle kapcsolata nem volt, ilyen 

tevékenységet nem fejtett ki, és soha ellenséges érzületet a törvényes kormány és annak 

hűséges hívei iránt nem mutatott.” Ezenkívül „a forradalom legyőzése után szavaiban és 

tetteiben mindig politikailag korrekt magatartást tanúsított, és egyéb, egy köztisztviselőnél 

feltételezett tulajdonságai is kitűnőek.”367 Mit fentebb láthattuk, a kerületi jegyzőségek 1855-

ös felállítása során az újonnan kinevezett vagy korábbi hivatalukat megtartó városi jegyzők 

Zalában mind megfeleltek a fenti követelményeknek. A jegyzők elsődleges feladatát 

természetesen a városok (illetve 1855 után ezenkívül még a rájuk bízott egyéb községek) 

hivatalos ügyeinek adminisztrálása képezte, emellett az aktuális napi feladatok végzésébe is 

bekapcsolódtak. De az ügyek gyakorlati lebonyolítását elsősorban a városbírák és a fizetett 

tanácsosok végezték.  

  Így történt ez Nagykanizsán is, ahol 1852 nyarának kezdetén Albanich Flórián helyett 

Szép Károly patikus lett a városbíró. A váltás feltehetően összefüggött a bécsi Wandererben 

1851-ben publikált cikkel, amely kemény kritikával illette a korabeli kanizsai közállapotokat. 

Azt írta, hogy a magisztrátus hanyag, nem törődik a közügyekkel, elnézi, hogy döglött 

marhákat mérnek ki, rothadt halakat, mérges gombákat árulnak a piacon, az üzletekben a 

mértékekkel úgy csal mindenki, ahogyan csak tud, az útleveleket késedelmesen adják ki stb. 



 110

A nagy felháborodást kiváltó közlemény után az elöljáróságnak az összes vádpontra nézve 

sikerült tisztáznia magát, Albanich Flóriánnak viszont nagy valószínűséggel ezért kellett 

mennie.368  

  Szép Károly 1852. június 3-án vette át hivatalát. Mint gyógyszerész 1835-ben kapott 

engedélyt Nagykanizsa második gyógyszertárának felállítására. Patikája az „Igazság”-hoz 

címezve 1836 decemberében nyílt meg. Kanizsa új gyógyszerészének tekintélyét és 

befolyását bizonyítja, hogy 1840-ben már a városbírói tisztséget tölthette be. A helybeli 

Védegylet 1844-es megalakulásakor annak pénztárnokává választották. A Védegylet a honi 

ipar támogatásának felkarolásával a helyi ellenzék tevékenységének fontos színterévé vált. 

1845-ben az egyleti bál kiváló alkalmat nyújtott a megye élére 1845. március 27-én 

kinevezett, udvarhű főispáni adminisztrátorral, gróf Festetics Leóval szembeni ellenérzések 

kinyilvánítására. A Festeticset kiközösítő és elszigetelő fő agitátorok között a kanizsai 

Védegylet vezetőit, Csány Lászlót, Tárnok Alajost és Szép Károlyt is ott találjuk. Az egyik 

besúgó az egylet többi neves személyiségével együtt Szép Károlyt is Kossuth ügynökeként 

jellemezte. Összecseng ezzel a zalai nemesség politikai erőviszonyairól 1846 körül készült 

kimutatás Szép Károlyra vonatkozó bejegyzése, amely a meggyőződéses ellenzékiek között 

tünteti fel. Az 1845. augusztus 2-án megalakuló kanizsai takarékpénztár választmányában 

szintén helyet kapott, később annak igazgatói tisztségét is betöltötte. 1848-ban a nagykanizsai 

nemzetőrség 2. századának parancsnoka lett.369 Ellenzéki múltja tehát nem képezte akadályát 

hivatalvállalásának. Felettesei bizalmát bizonyára bírta, hiszen már 1851-ben is a 

polgármesterjelöltek között szerepelt.370 A hivatali teendők ilyen mértékű megsokasodásával 

azonban a jelek szerint ő sem számolt. Épphogy fél év telt el beiktatása óta, amikor 1852. 

november 27-én a következőket írta Bogyay Lajosnak: „Majd 13 ezer léleknek371 bírája lévén, 

ezek örökös bajaival, felsőbb rendeletek végrehajtásával s a város gazdálkodásával olyannyira 

el vagyon csekély személyem foglalva, miszerint regveli 8 órától 12 óráig, délután 2 órától 

esti 6 óráig a városházától, hol hivatalomat folytatom, megszabadulni képes nem vagyok.” A 

továbbiakban arra kéri a megyefőnököt, hogy legalább az adóbehajtás terhét vegye le a 

válláról. Másrészt 300 Ft-nyi fizetésének felemeléséért is folyamodik arra hivatkozva, hogy a 

város több tisztségviselőjének is, akik az ő alárendeltjei, a fizetése csaknem ugyanannyi, mint 

az övé. A Gazdasági Választmány egyetértett az általa előadottakkal mondván, hogy Szép 

Károlynak a városi ügyek intézése mellett egyáltalán nincs ideje magán foglalkozás űzésére, 

„egyedül pedig e hivatalra szorítkozva 300 pengőforint évi fizetésébül az élelmiszerek s 

ruhakelméknek főképp ily roppant drágaságában kijönni nem képes.” Ezért évi 500 Ft-nyi 

javadalmazást ajánlottak számára, amit a megyefőnök engedélyezett is, emellett az adószedési 
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teendők alól is mentesítette.372 A többi városhoz képest ez mindenképpen magas fizetésnek 

számított, hiszen Egerszegen, Sümegen, Keszthelyen és Tapolcán egyaránt 200 Ft-ot kaptak 

ekkor a városbírák.373 Ennek ellenére neki is egészségügyi gondjai támadtak. Fél év múlva, 

1853. június 15-én orvosi igazolással négyheti eltávozásra kért engedélyt Bogyaitól, hogy epe 

és aranyér problémáit a rohicsi fürdőn kúrálja. Egy év múlva, 1854. június 12-én ugyanezen 

okból már hat hétre utazott Rohicsra. Távolléte alatt mind a kétszer Sanveber József városi 

tanácsos helyettesítette.374  

  A tisztségviselők állandó túlterheltsége és a városbíró betegsége mellett a 

kulcsfontosságú városi pozíciókban történt személycserék is hátráltatták a zökkenőmentes 

ügyintézést. 1853 őszén elhunyt Turkovics György fizetett tanácsos, helyébe a tanács és a 

Gazdasági Választmány három jelöltet állított, akik közül Theodorovits György kapta meg a 

megbízatást. Esküjét 1853. október 17-én tette le.375 1855 tavaszán a számvevői tisztségnek 

lett új birtokosa. Az ügyvéd Horváth János helyébe Háry József lépett. Kinevezése előtt 

Bogyay részletes felvilágosítást kért erkölcsi, politikai magatartásáról, illetve az álláshoz 

szükséges képességeiről. Gózony Ferenc főszolgabíró 1855. április 26-án kelt levelében 

megnyugtatta a megyefőnököt. Közölte, hogy Háry helybeli, kiskanizsai születésű, és sem 

erkölcsi, sem politikai tekintetben semmi nem hozható fel ellene. Eddigi pályafutása során 

Arad megyében uradalmi számtartói, Krassó megyében megyei számvevősegédi, ugyanott, 

valamint Torontál megyében kerületi jegyzői tisztséget viselt. Később visszatért Kanizsára, 

ahol a Telekkönyvi becslőbizottságnál jegyzőként alkalmazták, emellett az egyéni 

adókivetésben is gyakorlatot szerzett. Amúgy geológusként végzett és több nyelven beszél. 

Bogyay csak ezek után engedélyezte az új számvevőnek hivatala elfoglalását.376 

  A számvevői szakértelemre ugyancsak szüksége volt a városnak, hiszen Kanizsa a 

megelőző években eléggé eladósodott. Az 1853. évi költségvetési előirányzatban a kiadások 

már 7237 Ft 29 krajcárral meghaladták a bevételeket.377 Ráadásul a város pert vesztett egy 

magánjellegű ügyben kanizsai polgárokkal szemben, amelyből kifolyólag 4100 Ft veszteség 

érte. Ezenkívül a Pichler-féle ház megvásárlásáért is tartoztak még 2600 Ft-tal. Az előállt 

súlyos helyzet értékelésére a tanács és a Gazdasági Választmány 1853. április 12-én együttes 

ülést tartott. Ezen elhatározták, hogy „a város valamely fekvő vagyonát eladás alá bocsájtani 

ne kénteleníttessen”, a fentiek fedezésére a megyefőnöktől 7000 Ft kölcsön felvételére kérnek 

engedélyt. Tanulva az előzményekből „illő fizetés” fejében egyúttal egy rendes ügyvéd 

kinevezését is kérték, hogy „a városnak több pörös ügyei el ne hanyagoltassanak.” Bogyay a 

kölcsön felvételébe beleegyezett; az ügyvédet illetően viszont kifejtette, hogy mivel a polgári 

pereket igen sok esetben már első fokon, de főként másodfokon olyan bírói hatóságok 
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tárgyalják, amelyek Kanizsán nem léteznek, emiatt a rendes ügyvéd szállítása, élelmezése és 

díjazása igen nagy terhet jelentene a lakosságnak, ezért annak alkalmazásához nem járul 

hozzá. Ehelyett azt javasolta, hogy a várost érintő perekben mindig az ítéletet hozó bíróság 

székhelyén bízzanak meg egy ügyvédet. A megyefőnök érvelését kellőképpen alátámasztotta 

az a tény, hogy a felvett 7000 Ft-nyi kölcsönt is csak részben tudták a város jövedelmeiből 

törleszteni. A hiányzó összeget a helybeliekre kivetett pótadóból egészítették ki.378 1855-ben a 

költségvetési hiány még mindig 7311 Ft 33 krajcárt tett ki. A tisztviselők és szolgák összes 

ellátmánya – beleértve a bért, a kiegészítésképpen adott természetbeni tűzifa árát, valamint a 

szolgaszemélyzet ruházatára fordított pénzt is – ugyanebben az évben a teljes kiadás (24202 

Ft 16 krajcár) nem egész egyharmadát (7209 Ft) képezte.379 Nagykanizsán 1855 közepén 

összesen 14 tisztségviselő állt a város szolgálatában: 

  városbíró: Szép Károly 

  főjegyző: Wlassics Eduárd 

  aljegyző: Szívós István 

  tanácsosok: Sanveber József 

          Theodorovits György 

          Michel Ignác 

          Davidovits György 

  kamarás: Botfy Károly 

  számvevő: Háry József 

  pénztárnok: Kaán Ferenc 

  gyámatya: Wustl Alajos 

  szállásmester: Adófy Ferdinánd 

  erdőfelügyelő: Szép Károly 

  főerdész: Lampel Ferenc 

A tisztviselői állomány pontosan fele, vagyis 7 fő (Wlassics Eduárd, Szívós István, Sanveber 

József, Michel Ignác, Davidovits György, Kaán Ferenc és Wustl Alajos) már 1850 előtt is 

betöltött valamilyen városi pozíciót. (Szép Károly elődjéről, Albanich Flóriánról, valamint 

Theodorovits György elődjéről, Turkovics Györgyről ugyanez elmondható.) Közülük nyolcan 

(57 %) születtek Nagykanizsán, a többiek más magyarországi helységekben. Munkájukat 35 

főnyi szolgaszemélyzet (2 őrmester, 9 hajdú, 6 erdőkerülő, 12 éjjeliőr, 1 lámpafelügyelő, 3 

lámpagyújtogató, 1 takarító és 1 gyepmester) segítette. A városbíróság mellet az 

erdőfelügyelői feladatokat is ellátó Szép Károlynak ezért a munkáért nem járt külön pénzbeli 

javadalmazás, hanem csak 6 öl tűzifa természetben. A gyámatya Wustl Alajosnak sem volt 
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megszabott fizetsége, hanem az általa kezelt 43 ezer forintnyi árvatőke kamatainak 

egyhatodával honorálták tevékenységét. A tanácsosok közül Sanveber József és Theodorovits 

György a nagykanizsai, Michel Ignác és Davidovits György a kiskanizsai városrészben 

végezte a szükséges teendőket. Képességeiket tekintve valamennyien jó jellemzést kaptak, ez 

alól a két kiskanizsai tanácsos és Kaán Ferenc pénztárnok képezett kivételt. Az előbbieket 

„kevésbé tehetséges” és „kevésbé szorgalmas” jelzővel illette a minősítést készítő Gózony 

Ferenc főszolgabíró, az utóbbiról pedig azt írta, hogy „öregkori gyengeség miatt most már 

nagyon kevés képességgel rendelkezik, ezért nyugdíjazásra javasoltatik.”380 

    Zalaegerszegen Pathy János városbírót nagy valószínűséggel csak bírói hivatalától 

történt 1852. május 9-i visszalépése mentette meg attól, hogy egészségi állapotát tekintve 

fentebb említett társai sorsára jusson. Hatalmas, visszafojtott pszichés feszültségről 

árulkodnak azon, távozáskor kiejtett, hírhedtté vált szavai, melyeket korábban már idéztünk: 

„készebb a várost elhagyni, mint tovább bíráskodni.”381 Ha mindezt komolyan veszi, igen 

nagy árat kellett volna fizetnie érte, hiszen tekintélyes vagyont, jelentős értékkel bíró 

ingatlanokat (házak, szőlők, lakatosműhely) kellett volna hátrahagynia vagy eladnia. Anyagi 

körülményeiről sokat elárul, hogy 1858-ban a város legelőkelőbb adófizetői között találjuk. 

Mindez családja szorgalmát és igyekezetét bizonyítja, hiszen apja, idősebb Pathy János 70 

évvel korábban, 1788-ban elszegényedett nemesként, csupán mesterségbeli tudásában bízva 

érkezett a városba.382 A kérdéses mondat elhangzásakor bizonyára csak az indulat beszélt 

belőle, hiszen tudjuk, hogy továbbra is a városban maradt. Lemondásának konkrét okairól 

nem szólnak forrásaink, azok azonban minden bizonnyal a Smalkovits Mihály megyei 

főorvos által vázolt, előbb már bemutatott383 városi közállapotokban keresendők. A városbíró 

feltehetően nem tudta tovább elviselni a város ügyeit rendbe hozni akarók és a visszásságokat 

palástolni kívánók oldaláról egyidejűleg ránehezedő nyomást. Az ebből adódó nehézségek és 

konfliktusok közepette kellett nap mint nap a felettes hatóságok előtt képviselnie a várost, s 

megtennie a közösség érdekeit is szolgáló és a felsőbb elvárásokat is kielégítő intézkedéseket. 

Ezzel együtt a város súlyos pénzügyi helyzete és a halmozódó adósságok csak növelték 

gondjait. A terhek vállalásához, az összekuszálódott viszonyokból a kiút megtalálásához 

határozott, erős egyéniségre volt szükség. Pathy János, aki hajdan lakatosmesterséget űző 

iparosként került a város élére, és magát a pénzügyi manipulációktól távol tartva 

becsületességét mindvégig megőrizte, vélhetően nehezen tudott eligazodni a különböző 

érdekviszonyok között, s erélytelensége, befolyásolhatósága egyébként is alkalmatlanná tette 

ezen feladat végrehajtására. Visszavonulásában emellett idős kora is szerepet játszhatott (64 
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éves volt ekkor). Távozásának bejelentésekor Fábián Pál szolgabíró erélyesebb egyéniség 

kinevezését kérte a megyefőnöktől.384  

  Az új és erélyesebb városbíró kiválasztásának folyamata jól illusztrálja a 

neoabszolutizmus centralizáló politikájának a közigazgatás legalsó szintjén kifejeződő 

megtestesülését. Azt, hogy a személycserék helyi szinten hogyan zajlottak és lényegében 

mennyire szűk volt az a kör, melynek tagjai döntöttek arról, hogy ki kerüljön egy adott 

pozícióba. A városbíró kijelölése céljából Bogyay Lajos Zalaegerszegen 1852. július 8-án 

választmányi ülést hívott össze. A meghívottak közt eredetileg Móczer István jegyző és 

Kováts József tanácsos is szerepelt, ők azonban nem vettek részt az ülésen. Így Bogyay Lajos 

megyefőnök, Fábián Pál egerszegi járásbeli szolgabíró és összesen nyolc választmányi tag 

jelent meg.385 Ez utóbbiakat illetően elgondolkoztató, hogy e jelentős tárgyat napirendre tűző 

ülésre az eredetileg 20 fős választmányból csak ennyien jöttek el. Ők nyolcan képviselték 

Zalaegerszeg 3876 főnyi lakosát és 459 választópolgárát. Ez a képviselet is azonban, mint 

tudjuk, csak formális volt, hiszen a választmányi tagokat annak idején felülről nevezték ki. Az 

ülésen a választmányi tagok véleményét is figyelembe véve két személyt találtak alkalmasnak 

arra, hogy a város első embere legyen: Isoó Ferencet és Ráizinger Józsefet, akik mindketten 

tagjai voltak a választmánynak. Érdekes, hogy – a kanizsai városbíróhoz, Szép Károlyhoz 

hasonlóan – ők is mindketten a patikus foglalkozást űzték. Az ezt követő szavazás során 

Ráizinger József kapta a többségi szavazatokat, így a megyefőnök őt nevezte ki Zalaegerszeg 

új városbírájává. A szavazás mikéntjéről nem tudósítanak forrásaink, a két érintettet és a 

megyei vezetést leszámítva feltehetően a többi hat választmányi tag szavazott. Ráizinger 

Józsefet még aznap feleskették, a történtekről pedig Bogyay Lajos már másnap jelentést tett a 

kerületi főispánnak. Ebből a levélből tudjuk, hogy a Pathy János helyére lépő jelöltek között 

Handler István neve is fölmerült. Ő azonban kereskedői tevékenységére hivatkozva nem 

vállalta el a sok elfoglaltsággal járó tisztséget.386 Hauer István nem emelt kifogást Ráizinger 

József személye ellen, így a bíróválasztás befejezett ténnyé vált.  

  Az új városbíró, Ráizinger József neve már az 1840-es évek elején szerepel a 

tanácsosok között. Pár év kihagyás után 1846-ban a konzervatívok juttatják be ismét a 

testületbe. 1847-ben nem választják meg, de aláírja a helyi liberálisok által kidolgozott, az 

egész városi önkormányzatot szélesebb népképviseleti alapokra helyező és számos igazgatási 

reformot tartalmazó szabályrendelet felsőbb jóváhagyása érdekében szerkesztett 

folyamodványt. Az 1848-as önkormányzati választásokon Pathy János és Kováts József 

mellett ő is indul a városbírói állás megszerzéséért. Pathy János lesz a győztes, Ráizinger 

Józsefet viszont megválasztják tanácsossá. 1849 júniusában, amikor a császári csapatok már 
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Egerszeget fenyegetik, a rendkívüli kiadások fedezésére 500 pengőforint kölcsönt ad a 

városnak. A várost irányító testületben elfoglalt helyét az új kormányzati rendszer beálltával 

is megőrizte. Mind 1849. december 31-én, mind pedig 1850. június 18-án megerősítették 

tanácsosi tisztségében.387 Forrásaink adatait összesítve azt mondhatjuk, hogy politikai nézeteit 

tekintve Ráizinger József inkább a liberálisokhoz állt közelebb. A másik jelölt, Isoó Ferenc és 

a lehetséges jelöltként szóba jött Handler István szintén a liberálisokat támogatta 1847-ben.388 

Mindezek alapján úgy tűnik, hogy az új bíró személyének kiválasztásakor az egykori liberális 

csoportosulás tagjai kerültek előtérbe. Talán némi kompenzáció volt ez a tanács konzervatív 

túlsúlyáért, de az is lehet, hogy a visszás közállapotok kivizsgálását sürgetők lecsendesítését 

szolgálta a számukra gondolkodásmódja és határozottsága révén jobban elfogadható városbíró 

kinevezése. Ráizinger József megpróbálta valamennyire rendbe hozni a város súlyos 

állapotban lévő pénzügyeit. 1852 októberében már a kölcsönként felvett tőkék kamatait sem 

bírták fizetni, s számos más fizetési kötelezettséget sem tudtak teljesíteni. A választmány 

emiatt 1852. október 30-i ülésén elhatározta, hogy a város összes kintlévőségeit be kell 

szedni. Ezért a tanácsnak szigorú kötelességévé tette, hogy „minden személy[i] válogatás 

nélkül, minden adósnak” a tőkét mondja fel. A felmondási idő lejárta után pedig – ha nem 

történik meg a fizetés – azt per útján mindenkitől hajtsa be. Az érintett adósokat tíz nap múlva 

a tanács elé rendelték, és mindegyikük negyedév haladékot kapott adóssága rendezésére.389 

Jellemző, hogy az adósok között ott találjuk a két fizetett tanácsost, Kováts Józsefet és 

Horváth Imrét is! Horváth Imre tehát nem csak a korábbi városi közpénzekkel nem tudott 

elszámolni, hanem személyes tartozása is volt a város iránt. 

  Bár a befizetések megkezdődtek, 1853-ban a kiadások közel egyharmadára még 

mindig hiányzott a fedezet. A hiányt a város lakosaira kivetett pótadóval fedezték, amelyet az 

egyenes adó arányában állapítottak meg, s mértéke csaknem elérte a maximumként 

engedélyezett 25 %-ot.390  

  Már a megkezdett szigorú takarékoskodással függött össze az 1854. szeptember 21-i 

választmányi ülésen történt felvetés Herczeg József városi útbiztossal kapcsolatban. Többen 

azt kifogásolták, hogy állami útbiztossá történt kinevezése óta a város útjaival szinte semmit 

sem törődik. A várostól tisztsége ellátásáért járó fizetését viszont felveszi. A választmány 

ebből kifolyólag megállapította, hogy ezzel „a város ok nélkül terheltetik.” Mivel azonban 

Herczeg Józsefet annak idején a megyefőnök nevezte ki, sem a választmánynak, sem a 

tanácsnak nem állt jogában őt hivatalából elmozdítani. Ezért a felettes szolgabírói hivatalhoz 

fordulva kérték, hogy fizetése folyósításától a várost mentsék fel. A kérésnek azonban semmi 

foganatja nem lett. 1855. április 23-án a választmány újból konstatálta, hogy az útbiztost 
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annyira lefoglalja az állami utak felügyelete, hogy a város útjaira semmi figyelmet nem fordít. 

Ennélfogva a város teljesen feleslegesen fizet neki. Ezt követően az útbiztos fizetésének 

megszüntetése érdekében ismételten folyamodványt intéztek a szolgabírói hivatalhoz. 

Herczeg József „az állam által különben is jó fizetéssel ellátva van, a városnak pedig vagy 

igen csekély, vagy éppen semmi szolgálatot se tesz” – hangsúlyozták indoklásukban.391 

Mindezek ellenére semmi sem történt. Az útbiztos továbbra is hivatalban maradt, évi 100 

pengőforintot kitevő fizetése pedig még jó ideig a várost terhelte.392  

  Az eset jól példázza a névleges városi önkormányzat rendkívül szűkre szabott 

hatáskörét. Még a város anyagi érdekeit szolgáló kezdeményezés sem talált meghallgatásra a 

felsőbb hatóságoknál. Pedig a helyi igazgatási szervek gazdálkodásának szigorú ellenőrzése, a 

közigazgatási apparátus racionalizálása, az elvégzendő munkához éppen szükséges számú 

hivatalnok foglalkoztatása az új kormányzati rendszer fontos alapelvei közé tartozott. S hogy 

miért nem tudták mindezt Herczeg József útbiztost illetően a gyakorlatba átültetni? 

Valószínűleg azért, mert a megye továbbra is szem előtt tartotta azt az 1850. április 22-i, tehát 

jóval korábbi kerületi főispáni rendelkezést, amely meghatározta, hogy az egyes városokban 

milyen és mennyi tisztségviselőt lehet alkalmazni. Ebben a rendeletben pedig az útmesteri 

tisztség is a létrehozandó hivatalok között szerepelt. Jellemző és mindezt alátámasztja, hogy 

az időközben megvalósult, felsőbb szintű közigazgatási átszervezések és a helyi személyi 

változások ellenére – egyéb, ez irányú utasítás hiányában – 1855-ben is még mindig a fent 

említett rendeletben rögzített tisztségek és fizetések voltak az egerszegi hatóságoknál 

rendszeresítve.393  

  Egy másik, régóta esedékes ügyben azonban sikerült végre eredményt elérni. 1855. 

április 20-án Ráizinger József városbíró arról értesítette a szolgabírói hivatalt, hogy Horváth 

Imre tanácsos anélkül, hogy azt az elöljáróságnak bejelentette volna április3-án reggel 

Egerszegről elutazott és azóta nem tért vissza. Majd közölte, hogy „ha megtérne is, bizonyos 

okoknál fogva hivatalos állását többé különben se foglalhatná el.” Ezt követően kérte Horváth 

Imre helyébe más valaki kinevezését mondván, hogy „szükséges egyén héjánya miatt az 

adóhátralékok behajtásával nagyon akadályozva volnék.” Az Egerszegi járás élére időközben 

kinevezett új szolgabíró, Orosz Ferenc már másnap, azaz 1855. április 21-én felszólította 

Ráizingert, hogy részletezze azokat a „bizonyos okok”-at, amelyek miatt Horváth Imre többé 

nem töltheti be tisztségét. A városbíró ezek után öt pontban foglalta össze a Horváth Imre 

által 1851-től kezdődően elkövetett visszaéléseket: 1851-ben az akkor elhalálozott Ring János 

végrendeletének végrehajtására küldték ki. Az általános örökössel a végrendelkező által 

különböző célokra hagyott pénzösszegeket mind kifizettette. Abból azonban 300 váltóforintot 
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magánál tartott, és az érintettek soha nem kapták meg. Az ugyancsak Egerszegen elhalt Csapó 

Sándor javainak elárusításakor beszedett pénzből 245 váltóforintot vett magához, s ezt később 

sem tudta lefizetni. 1854-ben Ráizinger József városbíró távollétében, annak helyetteseként, a 

postán felvette azt a pénzt, amelyet a soproni főhadipénztár küldött a városnak a katonaság 

számára kiszolgált szállások fejében. Ebből 30 pengőforintot szintén elköltött, s bár a város 

szóban és írásban is többször figyelmeztette, tartozását nem tudta kielégíteni. A katonáknak 

szállást adó Kummer Ferenc pedig a városon követelte a pénzt. Ugyancsak nem fizette le a 

kapitányi szállásbérhez Rosenberger Izsáktól átvett 10 pengőforintot sem. A mértékek 

hitelesítéséért fizetett díjak beszedését is magára vállalta, de 12 pengőforintot abból is a saját 

céljaira fordított. Ráizinger József elöljáróban megjegyezte, hogy itt csak a hivatalos munkája 

során végbevitt sikkasztásokról van szó, „nem említve azt, hogy nevezett tanácsosnak 

túlterhelt adósságai miatt köztudomásra majd minden javai bírói foglalás alá vetettek.” S nem 

sorolta fel az 1851 előtt végrehajtott hasonló cselekedeteit sem.394  

  Orosz Ferenc szolgabíró természetesen rögtön tudósította a fenti eseményekről a 

megyefőnököt. Bogyay Lajos meglepetést színlelve úgy tett, mintha Horváth Imre csalásairól 

soha nem hallott volna. Korábbi magatartását merőben megcáfolva, 1855. május 6-i 

rendeletében gyors és határozott intézkedésekre utasította beosztottját. Közölte, hogy Horváth 

Imre az elmondottakból kifolyólag magától értetődően nem viselheti tovább a fizetett 

tanácsosi tisztséget, s helyette „egy másik, tisztességes, az általános bizalmat bíró személyt 

kell választani.” Kijelentette, hogy a Horváth Imre által elkövetett visszaélések miatt 

keletkezett károkat meg kell téríteni, a szolgabírói hivatalnak pedig az összes többi dolgát 

félretéve, mindent meg kell tennie a Horváth Imrén behajtandó pénzek biztosítása érdekében. 

Mindenekelőtt a sikkasztó tanácsos nevén lévő vagyon zárolására hívta fel a figyelmet. 

Intézkedéseket sürgetett Horváth Imre személyének biztosítására vonatkozóan is. Még azt is 

megjegyezte, hogy ha távol van, akkor a csendőrség segítségét kell igénybe venni 

előállításához. Ezt követően az egész elöljáróság felelősségre vonásának a lehetőségét is 

felvetette, mivel a Ring János hagyatékával elkövetett pénzügyi manipulációkat eltűrték és 

nem jelentették, továbbá a Csapó Sándor-féle ügyben is csak kötelezvényt kértek a 

tanácsostól, nem pedig a pénzt követelték.395 Mondotta mindezeket Bogyay Lajos a 

Smalkovits Mihály kezdeményezésére 1851-ben Horváth Imre ellen megindított, majd 

beszüntetett vizsgálat, s a megyei főorvos által felhozott tények és vádak tudatában! Vajon mi 

értelme lett volna a városi tanács Horváth Imre elleni erélyesebb fellépésének az újonnan 

keletkezett sikkasztási ügyek kapcsán, amikor mindenki előtt ismert volt, hogy a megyefőnök 

annak ellenére, hogy tudott Horváth Imre rendezetlen köztartozásairól, mind 1849. december 



 118

31-én, mind pedig 1850. június 18-án kinevezte őt fizetett tanácsosnak? S ugyancsak ismert 

volt az is, hogy addigi adósságai behajtatlanok, addigi hasonló cselekedetei pedig büntetlenek 

maradtak. A hosszú éveken át űzött csalásoknak semmi következménye nem lett. Más kérdés, 

hogy a korábbi városbíró, Pathy János, egyéniségénél fogva amúgy sem lett volna alkalmas az 

ilyen jellegű ügyek kézbevételére. Lemondásában viszont mindez – mint már utaltunk rá – 

valószínűleg szerepet játszott.  

  Az 1850-es évek közepére Horváth Imre magán- és köztartozásai elérték azt a szintet, 

hogy a törvényes beavatkozás elkerülhetetlenné vált. Most tehát a város is benyújthatta 

igényét. S ezt a lehetőséget az energikus és határozott városbíró, Ráizinger József rögtön ki is 

használta nem csak a pénzügyi követelések érvényesítésére, hanem a tanácsos visszaéléseinek 

nyilvánosságra hozatalára is. Itt volt a soha vissza nem térő alkalom, hogy a tanács 

megszabaduljon a tevékenységével az egész városnak kárt okozó, s a vezető testület 

tekintélyét mélységesen lejárató tanácsosától. Az események ilyen fordulatában feltehetően az 

új szolgabíró, Orosz Ferenc személye is közvetve szerepet játszott. Orosz Ferenc az 1840-es 

évek zalai politikai küzdelmeiben mindvégig a liberálisok mellett foglalt állást. 1843-1844-

ben a helyettes alispáni tisztséget töltötte be, tagja volt az ekkor kibontakozó védegyleti 

mozgalomnak, később vállalta az önkéntes adózást, majd részt vett annak a megyei 

bizottságnak a munkájában, amely a helyi konzervatívok magatartása révén botrányossá fajult 

1846. november 3-i egerszegi tisztújítás részleteit vizsgálta ki. Egy, a zalai nemesség politikai 

erőviszonyairól 1846-1847 körül készült kimutatás meggyőződéses ellenzékiként jellemzi.396 

Az 1850-es évek elején megyei főpénztárosként tűnik föl,397 majd 1854-ben bekövetkezett 

szolgabírói kinevezése után – korábbi, következetes liberális magatartása révén – Egerszeg 

város vezetésének a visszás közállapotok megszüntetését célul kitűző, s ugyancsak inkább 

liberális érzelmű tagjai törekvéseik potenciális támogatóját láthatták benne.  

  Horváth Imrével, aki időközben visszatért a városba, az 1855. május 10-i választmányi 

ülésen nyilvánosan közölték, hogy fizetett tanácsosi hivatalából elmozdították. Még 

ugyanezen az ülésen rögtön négy jelöltet is állítottak a megüresedett helyre. Közülük az 

addigi pénztárnok, Tivalt Ferenc tűnt a legesélyesebb pályázónak, mivel a választmány és a 

szolgabíró bizalmát is bírta. Kinevezése 1855. május 23-án meg is történt, május 26-án pedig 

már esküjét is letette.398 (Pénztárnoki hivataláról természetesen le kellett mondania.) 

  Az adott szituációban Bogyay Lajos megyefőnök is csak az egyetlen megoldást 

választhatta: a város és mások pénzét saját céljaira fordító tanácsos menesztését. Az 1853-tól 

kezdődően országos és megyei szinten végrehajtott közigazgatási átszervezések után várható 

volt, hogy a községi igazgatásban is változások következnek be. Ha Horváth Imrének sikerült 
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is volna addig hivatalban maradnia, az apparátusnak az átszervezéssel együttjáró belső 

megmozgatása, s a város pénzügyeinek ehhez kapcsolódó újbóli felülvizsgálata során 

valószínűleg így is, úgy is napvilágra kerültek volna a tanácsos viselt dolgai. S erről – akár a 

megyei hatóságok megkerülésével – formális vagy informális csatornákon bárki tudósíthatta 

volna a felettes szerveket. Ekkor pedig nincs kizárva, hogy Bogyay Lajosnak is 

magyarázkodnia kellett volna. Mégpedig ugyanazért, amiért ő 1855. május 6-i rendeletében 

az egerszegi elöljáróságot hibáztatta: a fennálló helyzet eltűréséért és annak be nem 

jelentéséért. A tanácsos túlkapásainak nyilvánosságra hozatalával valójában nem csak a 

vétkest állították kész tények elé, hanem őt is. Feltehetően túl sokan és túl sokat tudtak már az 

ügyről. Ennek érdekében Smalkovits Mihály és Ráizinger József mellett valószínűleg az új 

tanácsos, Tivalt Ferenc is sokat tett. Korábbi, pénztárnoki pozíciójánál fogva eleve nagyobb 

rálátása volt mind a város pénzügyeire, mind pedig a felmerülő hiány okaira és összetevőire. 

Gyanítjuk, hogy Horváth Imrét illetően bizonyos dolgok felett kénytelenségből neki is szemet 

kellett hunynia, hallgatni azonban egy idő után már nem tudott tovább. Smalkovits főorvos 

szavaiból arra lehet következtetni, hogy a pénztárnok sok mindent elmondott neki. Mindezek 

folytán és főként saját presztízse megóvása, s az esetleges későbbi, kínos helyzetek elkerülése 

végett – mintegy előremenekülésként – Bogyay Lajos is jobbnak látta a közpénzeket 

sajátjaként kezelő tanácsos eltávolítását.  

  Ha összehasonlítjuk a megyeszékhely ekkori igazgatási szervezetét a megye 

legnépesebb városáéval, Kanizsáéval, akkor lényeges különbségeket tapasztalhatunk. A 

kanizsai tisztikar létszámának pontosan a fele, összesen 7 fő látta el Egerszegen a hivatalos 

teendőket: 

  városbíró: Ráizinger József 

  jegyző: Móczer István 

  tanácsosok: Kováts József 

           Tivalt Ferenc 

  pénztárnok: nincs betöltve 

  szállásmester: Emrik János 

  útbiztos: Herczeg József 

Nem volt aljegyzői tisztség és erdészeti személyzet, feleannyi tanácsos munkálkodott és a 

pénzügyi személyzetet is csak egymaga a pénztárnok képezte, akinek az állása Tivalt Ferenc 

tanácsosi kinevezésével egyelőre betöltetlen maradt. Kanizsa viszont Egerszeggel szemben az 

útbiztost nélkülözte, bár – mint fentebb láttuk – abból Egerszeg sem húzott túl sok hasznot. A 

hét fő közül négy (Ráizinger József, Móczer István, Kováts József és Tivalt Ferenc) már 1850 
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előtt is betöltött valamilyen városi pozíciót, egy (Herczeg József) pedig megyei szolgálatban 

állt. Ha az éppen leváltott Horváth Imre tanácsost is beleszámítjuk (aki miatt a pénztárnoki 

állás pont ekkor hirtelen megüresedett), akkor hatra növekszik (85 %) a helyi közéletben a 

császári királyi közigazgatás bevezetését megelőzően már aktív városi tisztségviselők száma. 

S a hat közül öt (71 %) a városban viselt valamilyen tisztséget. A sorból egyedül a 

szállásmester, Emrik János személye „lógott ki”, aki fiatalsága miatt (26 éves volt ekkor) nem 

vállalhatott korábban semmilyen szolgálatot. Egerszegen tehát a helyileg 1850 előtt is aktív 

városi tisztségviselők aránya jóval meghaladja a kanizsai 50 %-os arányt. A hét tisztségviselő 

közül itt viszont csak egy (14 %), az előbb említett Emrik János született Zalaegerszegen, 

Kanizsa e tekintetben, mint láttuk, 57 %-ot mondhatott magáénak. Egerszegen a 

szolgaszemélyzet létszáma 9 főt (3 hajdú, 1 dobos, 2 mezőőr, 2 éjjeliőr, 1 csordás) tett ki. 

Nem kétséges, hogy az Egerszegnél csaknem háromszor nagyobb Kanizsa igazgatása 

népesebb és differenciáltabb hivatalnoki kart, valamint népesebb segédszemélyzetet is kívánt. 

Mindezt még a két városrész (Kiskanizsa és Nagykanizsa) egymástól való távolsága is 

indokolta. Az egerszegi tisztségviselők mindegyike képességeit és szorgalmát tekintve 

általában jó minősítést kapott, egyedül a jegyző, Móczer István szorgalmára nézve állapította 

meg Bogyay, hogy „kora miatt egy kissé lassú.” (Mint tudjuk, Móczer Istvánt nem sokkal 

később gutaütés érte, 1856-ban pedig meg is halt.)399 A teljesség kedvéért szólnunk kell még 

egy egerszegi tisztségviselőről, mégpedig a gyámatya személyéről. Előbbi forrásunk őt 

egyáltalán nem említi, pedig hivatalát minden bizonnyal gyakorolta, hiszen az árvák javait 

valakinek gondoznia, felügyelnie kellett a visszaélések kiküszöbölése érdekében. A 

„mellőzés” oka nagy valószínűséggel az, hogy kanizsai társához hasonlóan ténylegesen őt 

sem a város fizette, hanem bevett szokás szerint a kezelt árvavagyon kamatainak egyhatoda 

járt neki munkájáért. Mivel a városi költségvetést az ő javadalmazása nem terhelte, nem 

tartották szükségesnek a tisztségviselők között felsorolni. Személyére nézve annyit tudunk, 

hogy Horváth Károlynak hívták, a festőmesteri foglalkozást űzte, s emellett vállalta magára 

ezt a nem kis felelősséggel járó feladatot. Az 1840-es években pedig már ő is viselt városi 

tisztséget.400 Vele együtt 87,5 %-ra nő a városi hivatalnokok között az 1850 előtt már aktívak 

aránya. 

  Keszthelyen az 1850. június 11-én rendszeresített tisztikar szerkezete az évtized 

közepéig változatlan maradt. Egy bíró, egy jegyző, két tanácsos, egy pénztárnok, egy 

adószedő, egy erdőfelügyelő, egy útmester, egy szállásmester és egy gyámatya, összesen tehát 

10 fő látta el a feladatokat. Személy szerint 1855 elején ezek a következők voltak: 

  városbíró: Vajda Antal 
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  jegyző: Szűts Gerő 

  tanácsosok: Balogh János 

           Bauer Antal 

  pénztárnok: Laskay Ferenc   

  adószedő: Ferenczy János 

  erdőfelügyelő: Balogh József 

  útmester: Kurucz Mihály 

  szállásmester: Vágner Antal 

  gyámatya: Laskay Márton 

Az öt évvel azelőtti állapotokhoz képest a két tanácsos és az útmester személye cserélődött ki. 

(Akkor Lichtenvalner György és Csák György, illetve Medgyesy Lajos töltötték be ezeket a 

tisztségeket.) A szolgaszemélyzetet 2 hajdú, 2 éjjeliőr, 3 harangozó és 1 tűzőr alkotta.401 Az 

egyik új tanácsost, Balogh Jánost már korábbról is ismerhették a város lakói, hiszen 

Keszthelyen született és 1848-ban az esküdtek közt szerepelt.402 A másik tanácsosról, Bauer 

Antalról csak annyit tudunk, hogy Sopron megyéből, Kőhalomról származott. Rajta kívül még 

Laskay Ferenc, Ferenczy János, Balogh József, Vágner Antal és Laskay Márton születési 

helyét árulják el forrásaink. Ferenczy János kivételével, aki a Keszthelyhez közeli Dióskálról 

jött, valamennyien Keszthelyen születtek.403 A bíró és a jegyző kivételével minősítésük is 

rendelkezésünkre áll. Képességeiket, szorgalmukat és általános magatartásukat tekintve 

mindannyian pozitív jellemzést kaptak. A gyámatya, Laskay Márton munkáját egerszegi 

társához hasonlóan a kezelt árvavagyon kamatának egyhatodával jutalmazták.404 Nem 

véletlen, hogy a bizalmat érdemlő tisztséget ő viselte, hiszen a keszthelyiek jól tudhatták, 

hogy kicsoda. A város közéletében már 1830-tól részt vett, kezdetben esküdtként, 1836-1839 

közt bíróként, majd utána egészen 1848-ig megint esküdtként tevékenykedett. S mindezt 

takácsmestersége űzése mellett vállalta magára. Arról nincs adatunk, hogy a korában már 

bemutatott pénztárnokkal, Laskay Ferenccel rokonságban állt-e.405 Az erdőfelügyelői 

pozícióban ugyancsak ismert személyt találunk. Balogh József 1839 és 1844 közt esküdtként 

szerepel, 1848-1849-ben pedig a városbírói tisztséget töltötte be.406 Vajda Antalról, Szűts 

Gerőről és Ferenczy Jánosról fentebb már szintén szóltunk,407 Kurucz Mihály útmesterről 

bővebbet nem közölnek rendelkezésre álló dokumentumaink. Mindazonáltal az 

elmondottakból jól látható, hogy Keszthelyen nem csak közvetlenül a forradalom és 

szabadságharc leverése után, hanem még az évtized közepén is túlnyomórészt a helyi 

közéletben már az 1850 előtti időszakban tapasztalatokat szerzett tisztségviselők irányították a 

várost. S igen sok volt közöttük a helyi születésű.  
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  Mindebből talán azt is fel lehetne tételezni, hogy jól tudtak együtt dolgozni, hiszen 

nyilván személyesen is már régóta ismerték egymást, s a közös munka összefűzte őket. 

Ennélfogva Keszthely közigazgatása zökkenőmentesen működhetett. A valóság azonban 

ennek pont az ellenkezőjét mutatta. Nyugodtan lehet állítani, hogy 1855 tavaszára-nyarára a 

Balaton-parti igazgatásában teljesen kaotikus viszonyok alakultak ki.  

  Az előzmények valahova oda nyúltak vissza, hogy két választmányi tag, Vlasits 

György és Braun Ignác többek támogatásával 1854. december 30-án panaszt tett a megyénél 

Keszthely város ellen a helytelennek vélt adókivetés miatt. Emellett kifogásolták azt is, hogy 

az 1855-ös költségvetésbe egy jelentős összegű (1414 Ft 25 1/8 krajcár) pénztári maradvány 

az 1854-es évről nem lett felvéve, ezenkívül még a magyar bankjegyek 1849-1850-es 

begyűjtésével kapcsolatban is bizonyos szabálytalanságokat emlegettek. (Ez utóbbi részletei 

felhasználható forrásainkból sajnos nem derülnek ki.) Bogyay az adókivetést illetően csak 

részben adott helyt panaszuknak, ez a községi pótlék téves kiszámításával függött össze. A 

községi költségvetésben fel nem tüntetett előző évi pénztári maradvány viszont igaznak 

bizonyult. Azért is furcsa, hogy erre nem figyeltek, mivel Keszthely gazdálkodásában jelentős 

költségvetési hiány mutatkozott. 1855-ben a bevételek 2008 Ft-ot tettek ki, a kiadások pedig 

ennek több, mint a dupláját, 5956 Ft-ot. Nem is remélhették a jövedelmek gyarapodását, 

mivel a város kevés ingatlan vagyonnal rendelkezett. Mindennek az lett a következménye, 

hogy a megyefőnök 1848-ig visszamenőleg elrendelte a számadások felülvizsgálatát, a 

községi pótlék helytelen felosztása miatt pedig megígérte az elöljáróság felelősségre 

vonását.408  

  Időközben ez már a városvezetés tudomására juthatott, mivel 1855. január 19-én a 

városbíró, Vajda Antal, az egyik tanácsos, Balogh János és Ferenczy János adószedő is 

lemondtak hivatalukról. Bonyolította a helyzetet, hogy lemondásukat a formailag már létező, 

a gyakorlatban azonban még szerveződő Keszthelyi járás főszolgabírájának kezébe kellett 

volna letenniük. Főszolgabírót azonban még nem sikerült az újonnan felállított járás élére 

találni, ezért 1855. február 22-ig, amíg Rohrer Lászlót ki nem nevezték erre a pozícióra, egy 

közigazgatási segéd, Steiner Henrik intézte a legsürgősebb tennivalókat.409 Így neki kellett 

gyorsan cselekednie, hogy a zökkenőmentes ügyintézés fenntartása érdekében legalább a 

város élére keressen valakit. S meg is találta az általa alkalmasnak vélt egyént Rumy Károly 

személyében, akit még aznap rögtön fel is esketett ideiglenes városbírónak. A megyefőnök 

megerősítését kérve úgy jellemezte az újdonsült bírót mint „itteni, politikai és erkölcsi 

magatartása tekintetében a legjobbnak ismert magánzót.”410 Bogyaynak azonban Rumyt már 

egyáltalán nem kellett bemutatni, hiszen az 1848 előtti megyei politikai küzdelmekből jól 
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ismerték egymást, mi több, elvbarátok is voltak. Mindketten annak a konzervatív tábornak az 

oldalán álltak, amely hevesen küzdött a nemesi adómentesség megőrzéséért, s amely fontos 

szerepet játszott Deák Ferenc 1843. évi követválasztási megbuktatásában. Rumy a korabeli 

helyi hatalmi pozíciók megszerzéséért folytatott kemény csatározásokban mindvégig kiállt a 

konzervatívok vezére, a kisgörbői származású Forintos György mellett. 1848-ban 

Nagykanizsán a halálos áldozatokat is követelő országgyűlési képviselő-választás alkalmával 

viszont az egyetlen polgári származású jelöltet, Bója Gergelyt támogatta. A Bója pártjához 

tartozók legrosszabb korteskedési hagyományokra emlékeztető ténykedése és az őket irányító 

Rumy ottani agresszív fellépése jelentősen befolyásolta a történések véres végkifejletét.411 

Mindenesetre feltűnő, hogy akkor, amikor a városok összességében alapjából véve 

meglehetősen nagy volt a fluktuáció, és ha egy tisztségviselő távozott pozíciójából, sokszor 

csak nehezen és sokára sikerült az alkalmas utódot fellelni, Keszthelyen Rumy már Vajda 

Antal lemondásának a napján rögtön el is foglalhatta a bírói széket. Mintha minden elő lett 

volna készítve, az események olyan gyors ütemben követték egymást. Bizonyítékok híján 

természetesen csak feltételezhetjük, hogy a megrögzötten konzervatív Rumy előtérbe kerülése 

nem lehetett a véletlenek műve. Már csak azért is felmerül a fenti gyanú, mert a másik két, 

hivatalát elhagyó tisztségviselő, Balogh János tanácsos és Ferenczy János adószedő helyének 

betöltése már korántsem zajlott ennyire sebtében. Balogh János bár lemondott, valójában 

1855 végéig még tanácsosként tevékenykedett. Forrásainkban az év folyamán többször is 

felbukkan ebben a minőségben a neve.412 Vagy meghiúsult a megfelelő utód felkutatása, vagy 

– talán éppen emiatt – rábeszélték, hogy maradjon, és visszavonta lemondását. Munkájára 

igen csak szükség lehetett, hiszen 1855 februárjától már Szűts Gerő jegyző sem volt a helyén, 

s a másik tanácsost, Bauer Antalt is helyettesíteni kellett. Balogh János 1855 végén távozott 

végleg hivatalából. Ekkor viszont már nem önszántából, hanem a soproni helytartósági 

osztály nyomására. A soproni felettes szerveknek ugyanis tudomására jutott, hogy a tanácsos 

1855. október 17-én a helybeli Neumann Simon számára egy kedvező bizonyítványt állított ki 

annak ellenére, hogy az illető 1849-ben és 1851-ben is a rendőri előírások átlépése miatt 

bíróságilag büntetve volt. Ezért vizsgálatot indítottak ellene, s emiatt – mint írták – 

„közszolgálatot semmi esetre sem vállalhat.”413 Ferenczy János ugyancsak az év végéig ellátta 

hivatalát. Az országos adók beszedését a kormányzat szigorúan megkövetelte, s nyilván az ő 

helyére sem tudtak gyorsan valakit állítani. Munkáját mégsem végezhette kifogástalanul, 

mivel 1855. december végén Bogyay alkalmatlanságra hivatkozva elmozdította. Feladatainak 

végrehajtásával viszont nem egy újonnan kinevezett tisztségviselőt bízott meg, hanem azt a 

községi pénzeket kezelő Laskay Ferencre ruházta. Laskay így egyszerre két állást is 
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betöltött.414 Ez esetben is valószínűleg a káderhiány eredményezte az ilyesfajta megoldást. 

Szűts Gerő jegyző februári menesztése nincs kizárva, hogy a Kossuth-bankók összeszedése 

kapcsán emlegetett szabálytalanságokkal függött össze. Tény, hogy a forradalom és 

szabadságharc bukása után Zalában is még sokan rejtegették a magyar bankjegyeket.415 

Keszthely környékén ez szintén így lehetett. Csak annyit tudunk, hogy valamilyen okból 

vizsgálat indult ellene. Bogyay pedig egy 1855. július 16-án kelt levelében azt közli a 

keszthelyi elöljáróság fentebb említett bepanaszlóival, hogy a pénz begyűjtését illetően szóba 

hozott dolgokat ugyancsak vizsgálják. Emellett felhívja a figyelmüket arra, hogy akik Szűts 

Gerőtől vagy az elöljáróság bármelyik tagjától annak idején az érintett pénzekről nyugtát 

kaptak, jól őrizzék meg, mert a vizsgálat során előreláthatólag szükség lesz ezek 

bemutatására. Szűts Gerő tárgyalt korszakunk folyamán nem tért többé vissza Keszthely 

közéletébe. Ezt követően deszkakereskedéséből, illetve a városban működő két kocsmájából 

tartotta fenn magát.416  

  Keszthely város igazgatása tehát – különösen 1855 első hónapjaiban – teljesen instabil 

helyzetbe jutott. A városbíró hangsúlyozottan ideiglenesen lett kinevezve, jegyzővel nem 

rendelkeztek, és két kulcsfontosságú pozíció (az egyik fizetett tanácsosi és az adószedői) 

feladatait is sokáig hivatalukról már rég lemondott tisztségviselők látták el. Ráadásul ekkor 

már – feltételezhetően betegeskedése miatt – a másik, még alkalmazásban álló, de 1855 

nyarán elhalálozott fizetett tanácsost, Bauer Antalt is helyettesítették.417 Ehhez járult még a 

vizsgálat külön az egész elöljáróság és külön a jegyző ellen, valamint az óriási költségvetési 

hiány. Nem hiába írta Rohrer László főszolgabíró 1855. június 25-én a megyehatóságnak 

Egerszegre, hogy a város politikai és gazdasági igazgatásának mikéntjéről semmi jót nem 

lehet mondani. Hozzátette, hogy az összes tennivaló Rumy városbíróra és az őt segítő írnokra 

hárul.418 A nehézségeken Pum János három nappal később történt, fentebb már tárgyalt 

kerületi jegyzői kinevezése csak némileg könnyített.419  

  Bauer Antal helyébe csak az év végén, 1855 decemberében sikerült valakit találni. A 

választás a városnál ekkor napidíjasként dolgozó Horváth Lászlóra esett, aki mindössze 

három hónapja viselte ezt a megbízatást. A keszthelyi ügyintézés azonban nem volt ismeretlen 

számára, hiszen korábban, 1845 és 1848 között esküdtként már lehetősége volt betekinteni 

abba. A megyefőnök részére küldött jellemzésben megfelelő felkészültséggel rendelkező, 

helybeli születésű telek- és házbirtokosként mutatták be, aki ellen erkölcsi-politikai 

tekintetben sem merült fel semmilyen kifogás.420  

  Sümegen elsősorban a fluktuáció okozott gondot. Zalaegerszeghez és Nagykanizsához 

hasonlóan az 1852-es év folyamán itt is bíróváltás történt. Simon György lemondása után 



 125

Bogyay Lajos 1852. november 8-án Magyar Ferencet nevezte ki a város első emberévé. 

Ugyanezen a napon a megyefőnök Horváth János személyével a Lázár György halála miatt 

megüresedett jegyzői pozíciót is betöltötte.421 A két kinevezéssel képzett vezetők kerültek a 

város élére, hiszen mindketten jogi végzettséggel rendelkeztek. Történetük érdekessége, hogy 

Magyar Ferenc, bár sümegi születésű volt, nem a városban, hanem 15 éves vármegyei 

szolgálata idején szerzett igazgatási gyakorlatot. Utoljára 1849-1850-ben császári királyi 

élelmezési biztosként tevékenykedett, majd ezt követő rövid kihagyás után foglalta el a 

sümegi bírói széket. Közéleti szerepvállalása mellett irodalmi műveket is alkotott, 

színdarabjai, regéi Kisfaludy Sándor hatását tükrözik.422 A császári királyi közigazgatási 

rendszer bevezetése óta, azaz három éven belül ő már harmadikként viselte a városbírói címet. 

Horváth János neve, mint ahogy dolgozatunkban korábban utaltunk rá, már az 1848-1849-es 

forradalom és szabadságharc bukását követően kinevezett legelső sümegi tisztviselői kar 

összeállításakor felmerült a jegyzői pozíciót illetően. Ügyvédi képesítése erre őt 

mindenképpen alkalmassá tette. Akkor azonban az 1849. október 24-i „ideiglenes 

közigazgatási rendezet” előírásai meggátolták, hogy egykori honvédfőhadnagyként a 

tisztséget elnyerje, így azt elődje, Lázár György kapta. Az idő előrehaladtával viszont úgy 

tűnik, hogy a forradalmi múlt már nem számított akkora „bűn”-nek, így 1852. november 8-án 

ő is hivatalba léphetett. Személye nem csak iskolázottsága végett bizonyult jó választásnak, 

hanem azért is, mert Sümeg szülöttjeként a helybeliek már ismerhették.423  

  Magyar Ferenc elődje, Simon György kinevezésével még 1850 folyamán az egyik 

fizetett tanácsosi hely is megüresedett, amelyet végül Mayer Ferenccel töltöttek be.424 Társa, a 

másik fizetett tanácsos, az 1849. december 23. óta hivatalban lévő Tersánszky József csak 

1853 elejéig tudta ellátni feladatát. Ekkor bekövetkezett halála után új tanácsost kellett 

keresni. Szerencsére a város – ekkor már az új városbíró és jegyző vezérletével – több jelöltet 

is fel tudott sorakoztatni, akik közül végül elsősorban Farkas Józsefet ajánlották Bogyay 

figyelmébe. A megyefőnök Farkas József személye ellen nem emelt kifogást már csak azért 

sem, mert Magyar Ferenc bíró szerint a sümegiek „közakarattal” őt szerették volna 

tanácsosnak. Ennek folytán „a közönség kívánságához képest” kinevezése meg is történt, 

esküjét 1853. április 3-án tette le.425 Amint látjuk, ez esetben is figyelmet fordítottak az illető 

személynek a lakosság körében meglévő elfogadottságára, a bizalomépítés szempontjai 

ugyanazok maradtak. 

  Horváth János jegyző kiválasztásakor valószínűleg szintén hasonló elvek 

érvényesültek. Bár az iránta tanúsított bizalmat feltehetően ő is méltányolta, rövidesen mégis 

másképp döntött. Még egy év sem telt el hivatalba lépése óta, amikor 1853. október 6-án 
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benyújtotta lemondását. Bogyay Lajoshoz intézett levelében előadta, hogy az új ügyvédi 

rendtartás számára is lehetővé tette ügyvédi pályájának további folytatását, a jegyzői tisztség 

viszont emellett nem gyakorolható, ezért inkább az előbbit választja. Az elöljáróság a döntést 

tudomásul vette, majd eddigi tevékenységét elismerve felkérte, hogy a város jogi képviseletét, 

ha arra szükség lesz, a továbbiakban lássa el, amit Horváth János el is fogadott.426  

  Az új jegyző kiválasztásának teljes épségben fennmaradt dokumentációja – hasonlóan 

Ráizinger József zalaegerszegi városbíró fentebb tárgyalt beiktatásához – szintén kiváló 

betekintést nyújt a kor döntéshozó folyamataiba. A megüresedett jegyzői székre összesen 

hárman pályáztak: a városbírói tisztséget viselő Magyar Ferenc, a sümegi főszolgabírói 

hivatalnál gyakornokként működő Szabó Imre és Székely Adolf díjnok. Magyar Ferenc 

pályázata mindössze néhány mondatból áll, de ebből is megmutatkozik a közte és a leköszönt 

jegyző között a háttérben érzékelhető feszültség. Mint kiderült, Bogyay Lajos megyefőnök 

egy évvel korábban már megígérte Magyar Ferencnek a jegyzői pozíciót. Azt azonban akkor 

valamilyen oknál fogva mégis Horváth János kapta. Magyar Ferenc erre vonatkozóan csak 

annyit jegyez meg, hogy a „jegyzői hivataltul hogy estem el, elhallgatom.” Majd hozzáteszi: 

„most, miután az, ki miatt a múlt évben elmaradtam, rezignált,427 sietek Nagyságodhoz újólag 

– nehogy ismét szinte úgy elmellőztethessem – folyamodni, ha engem a múlt évi, s most 

ismételt legalázatosabb kérelmemre jegyzőnek kinevezni kegyeskedne.”428 Bogyay ez évi 

előzetes ígérete azonban nem a városbírónak, hanem Szabó Imrének szólt, aki pályázatában 

ezt meg is említette. Személye a megyefőnöknél – ugyanúgy, mint az új tanácsos, Farkas 

József kiválasztásakor – szintén a bizalomépítés érdekében kerülhetett előtérbe. Szabó Imre 

apja ugyanis hosszabb ideig Sümegen tanítóskodott, fia is ott született, a helyiek tehát jól 

ismerték. Ráadásul fiatal kora ellenére (27 éves volt ekkor) már alapos közigazgatási 

gyakorlattal is rendelkezett. Részt vett Sümeg és a környékbeli községek telekkönyv készítési 

munkálataiban, a főszolgabírói hivatalban pedig számviteli teendőket végzett. Bogyay József 

főszolgabíró igen jó véleménnyel volt róla. De nem csak ő! Szabó Imre pályázatával együtt 

1853. október 5-i keltezéssel 24 sümegi polgár aláírásával ellátott folyamodvány érkezett a 

megyehatósághoz, amelyben az aláírók édesapja érdemeire is hivatkozva a szolid 

magaviseletű, jó képességű fiatalember kinevezését kérték Bogyaytól. Az aláírók között 

szerepel többek között a két fizetett tanácsos, Mayer Ferenc és Farkas József, valamint az 

uradalmi ügyész, Kováts László és az uradalmi tiszttartó, Pintér István is.429 Székely Adolf 

pályázata csak pár sorból áll, bővebb adatokat személyéről nem közöl. Annyit lehet tudni róla, 

hogy három évig már ő is közigazgatási területen dolgozott.430  
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  Ezek után már nem sok kétség lehetett az iránt, hogy ki lesz Sümeg új jegyzője. A 

formaságokat azonban betartották. Bogyay Lajos megyefőnök utasította Bogyay József 

főszolgabírót, hogy „a közkívánatnak kitudhatása végett” mielőbb hívjon össze választmányi 

gyűlést, hogy az ott elhangzottak alapján a kiválasztást meg lehessen tenni. A főszolgabíró 

nem csak a választmány tagjait, hanem más jeles sümegi személyiségeket is meghívott az 

1853. november 6-án tartott tanácskozásra. A külső meghívottak közt több olyant is találunk, 

akik a tisztikar 1850. június 14-i kinevezését közvetlenül megelőzően mint ún. „bizalmi 

férfiak” tanácskozást folytattak a megyefőnökkel, s döntésük nyomán született meg az akkori 

új elöljáróság. Ilyenek voltak a püspöki uradalmat képviselő Hertelendy György ügyvéd és 

Bránovics Ferenc tiszttartó, valamint Schauer Ferenc plébános, Oszterhueber Imre, az 1809-es 

nemesi felkelés gyalogosainak főhadnagya, Cseh László táblabíró, Tanhoffer János 

földbirtokos és kereskedő. De rajtuk kívül megjelent például Mayer Sándor császári királyi 

nyugalmazott kapitány és a Bogyay Lajos bensőséges barátjának számító egykori honvéd 

alezredes, Kisfaludy Mór, továbbá Kováts László uradalmi ügyész is.431 Az ülésen felolvasták 

a három pályázó folyamodványát, majd elhatározták, hogy titkos szavazással döntenek a 

jelöltek sorsáról. Végül a 18 résztvevő közül 11-en Szabó Imrére szavaztak, 7-en pedig 

Magyar Ferencre. Székely Adolf egyetlen szavazatot sem kapott. A 18 szavazó között 4 olyan 

személy – Farkas József fizetett tanácsos, Kováts László uradalmi ügyész, Boó József és Páll 

János választmányi tagok – is felbukkan, aki egy hónappal korábban sümegi polgárként 

aláírásával támogatta Szabó Imre jegyzővé választását. Bogyay József főszolgabíró rögtön 

jelentette is a megyefőnöknek az eredményt: „a közkívánat túlnyomólag Szabó Imre részére 

hajol.” Szabó Imre kinevezése 1853. november 15-én megtörtént, esküjét az év november 26-

án tette le, jegyzői illetményét ez utóbbi naptól kezdődően folyósították.432 

  Mindenesetre kellőképpen illusztrálja ábrázolt korszakunk viszonyait, hogy a város 

lakosságát elvileg képviselni hivatott két testületnek, a felülről kinevezett elöljáróságnak és 

választmánynak a szavazásnál jelenlévő tagjai (9 fő) együttesen is csak a felét tették ki az 

összesen szavazó 18 főnek. A 13 tagú választmányból 8-an (61%) jöttek el, a 9 tagú 

elöljáróságot pedig egyedül Farkas József fizetett tanácsos képviselte. Az ő politikai 

irányultságukról nincsenek adatok, de az biztos, hogy a külső meghívottak láthatóan mind 

Bogyay Lajos bizalmasai voltak, s a körötte csoportosuló egykori konzervatív tábor tagjaiból 

verbuválódtak. S az is látszik, hogy némelyek – például Kisfaludy Mór, Schauer Ferenc – 

1848-as aktív szerepvállalása nem jelentett egyértelműen liberális elköteleződést is.  

  A császári királyi közigazgatási rendszer elsőként kinevezett sümegi tisztikarának 

megalakulása (1849. december 23.) óta, vagyis négy éven belül Szabó Imre lett Sümeg 
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harmadik jegyzője. De nem csak a bíró és a jegyző személye cserélődött ilyen gyakran, 

hanem – mint fentebb említettük – 1853 tavaszáig már a két, szintén fontos szerepet betöltő 

fizetett tanácsos helyébe is újak léptek. A tisztikaron belül a kulcsfontosságú pozíciókat érintő 

állandó mozgás az igazgatási munka hatékonyságát minden bizonnyal kedvezőtlenül 

befolyásolta.  

  A változások sora azonban ezzel még nem ért véget. Az 1853-as év az előzőhöz képest 

e tekintetben még rosszabbnak mondható. Nem csak az egyik fizetett tanácsosi és a jegyzői 

tisztségben történt váltás, hanem további területeken is. 1853. június 17-én elhunyt öreg Jandó 

Ferenc gyámatya. Az árvák érdekeit szem előtt tartva gyorsan hiteles jegyzéket készítettek a 

nála talált készpénzről és irományokról, közben pedig igyekeztek utódját is felkutatni. A 

városi jegyzőkönyvbe erről ezt írták: „több alkalmas egyének megkínáltatván ezen hivatallal, 

azt el nem fogadták.” Végül ez esetben is szavazás következett, amelynek részleteiről csak 

annyit tudunk, hogy az elöljáróság és a községi választmány tagjai szavaztak. A választás 

Szakmáry Józsefre esett, aki a bizalomteljes és felelős pozíciót el is vállalta. Érdekessége az 

esetnek, hogy a felsőbb jóváhagyást itt nem a szokásos eljárási mód – a főszolgabíró írásbeli 

értesítése a döntésről, majd annak az ő véleményével ellátott továbbítása a megyefőnökhöz, 

aki az illető tisztségviselőt kinevezi – szerint kellett kieszközölni. Itt a neoabszolutizmus 

bürokráciájának szigorú alá- és fölérendeltségi viszonyai kissé megkerülhetőek voltak azáltal, 

hogy az árvaügyeket ekkor még a járásbíróságok felügyelték. Így a város közvetlenül – tehát a 

főszolgabíró kommentálása nélkül – a sümegi járásbírósághoz küldhette be a Szakmáry József 

megválasztásáról szóló határozatot, ahonnan a megerősítés hamarosan meg is érkezett.433  

  Pár hónappal később, 1853. október 6-án Tanhoffer János városi kamarás nyújtotta be 

lemondását. A városi tanács azonban valószínűleg nem tudott helyébe rögtön alkalmas jelöltet 

állítani, ezért fölkérte, hogy a szükséges teendőket továbbra is lássa el. Tanhoffer egyelőre ezt 

egy évre vállalta. 1854. október 15-én viszont – a következő költségvetési év, azaz november 

1. kezdete előtt – újból bejelentette távozási szándékát. „Ezen valóban terhes hivatalt már 7 

évekig viseltem, s ezáltal némileg leróttam születésem helye iránti kötelezettségemet” – 

mondta. Ezenkívül beteges állapotára, családi körülményeire, s gazdasági ügyeinek 

„hátramaradásai”-ra hivatkozott. De azt is megjegyezte, hogy „a jövő évre leendő terhes 

gazdasági kezelési módot semmiféleképpen elviselni képes nem vagyok.”434 Nem csoda, hogy 

ezt írta, hiszen Sümeg adósságait továbbra sem sikerült jelentős mértékben csökkenteni. Az 

1853/1854-es költségvetési évben a kiadások több mint egyharmadára még mindig nem volt 

fedezet. 1854 őszén a tanácsülési jegyzőkönyvben pedig azt olvashatjuk, hogy „a városnak 

mindenáron azon kell igyekeznie, hogy tetemes adósságaiból menekedhessék.”435 Az 
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elöljáróság a fentieket méltányolva ezúttal beleegyezett abba, hogy tisztségéről leköszönjön. 

Nyilván már tudták, hogy ezt a lépést meg fogja tenni, mert most egyből három jelöltet 

(Schrotta János, Boó József és Kutassy János) is fel tudtak sorakoztatni. Végül Balogh Károly 

főszolgabíró javaslatára Bogyay Lajos 1854. december 12-én Schrotta Jánost nevezte ki a 

város új kamarásának.436  

  Hamarosan az adószedői poszton is változás történt. Az időközben erre a tisztségre 

kinevezett Bránovics Ferenc ugyanis lemondott, s helyébe a főszolgabíró a községi 

választmány véleményére alapozva a már a kamarási pozícióra is pályázó Kutassy János 

kinevezését kezdeményezte a megyefőnöknél. „Mivel a fent nevezett erkölcsi, politikai 

magatartását illetően semmiféle kifogás nem hozható fel, ő mint derék, becsületes, serény és 

tehetséges férfi ajánltatik” – írta. Kutassy az állást meg is kapta. Hivatalát 1855. június 12-től 

tölthette be.437  

  Érdekes, hogy az állandó fluktuáció és a gyakran fellépő káderhiány ellenére Sümegen 

is akadt olyan pozíció, amelytől a város szeretett volna megszabadulni. Ez pedig 

Zalaegerszeghez hasonlóan itt is az útmesteri tisztség volt. Az ügy akkor került napirendre, 

amikor a város tűzbiztonságára ügyelő Nyers János és Gosztony György tűzőrök 1853 

márciusában éves díjazásuk megállapításáért folyamodtak. A város ekkor úgy vélte, hogy a 

nélkülözhetővé vált útmesteri állásra fordított pénzből ezen kiadásokat fedezni tudnák. Az 

útjavító munkásokra pedig a tűzőri feladatok ellátása mellett a két nevezett személy is 

felügyelhetne. Bogyay József főszolgabíró viszont arra hívta fel a megyefőnök figyelmét, 

hogy a Sümeghez tartozó környékbeli utak nincsenek túl jó állapotban. A tűzőrök pedig a 

város területét – éppen tűzőri munkájuk miatt – nem hagyhatják el, így az útkarbantartókkal 

sem törődhetnek. Bogyay Lajos ennek folytán a községi választmány fenti tárgyban hozott 

határozatát megsemmisítette, s minden maradt a régiben.438  

  Bizonyára nem véletlen, hogy valamilyen oknál fogva mindkét város egymástól 

függetlenül az útmesteri (Zalaegerszegen útbiztosnak hívták) állást látta feleslegesnek. 

Sümegen és Zalaegerszegen is mind az elöljáróság, mind pedig a lakosságot elvileg képviselni 

hivatott grémium, a községi választmány úgy vélte, hogy ezt a pozíciót meg kell szüntetni. A 

helyiekből összetevődő két testület mindkét városban nyilván jobban ismerte az ottani 

körülményeket és szükségleteket, mint a felettes járási vagy megyei hatóság. Ennek ellenére 

egyik város sem tudta keresztülvinni akaratát, az útmestert továbbra is fizetnie kellett. Még ha 

volt is igazság a járási főszolgabíró érvelésében, s ennek nyomán a megye végső döntésében, 

mindez ellentmondott a kormányzat racionalizálási szándékának. Mindkét várostól jelzés 

érkezett, hogy olyan tisztségviselőt tartanak el, akire valójában nincs, vagy alig van szükség. 
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Ez a jelzés azonban az igazgatási apparátus megyei szintjén megrekedt. Nincs nyoma annak, 

hogy felülvizsgálták volna a tényleges helyzetet és meggyőződtek volna arról, hogy igazat 

szól-e bármelyik város. Hogy voltaképpen mi és mennyi a teendője az útmesternek, azt már 

nem nézte meg senki. S azzal sem törődött senki, hogy a községi igazgatás elvileg magasabb 

szintjét képviselő rendezett tanácsú városok még ilyen, viszonylag csekélyebb jelentőségű 

ügyben sem tudták érvényesíteni akaratukat. Úgy tűnik, Egerszeghez hasonlóan Sümegen is 

ragaszkodtak a még 1850. április 22-én kelt kerületi főispáni rendelethez, amely rögzítette az 

egyes városokban létrehozandó tisztviselői státuszokat, ahol többek között az útmester is 

szerepelt. Azóta újabb rendelkezés a tisztikarok szerkezetét illetően kerületi szintről nem 

érkezett. S maga a megyefőnök sem vélte szükségesnek, vagy nem merte felülbírálni az annak 

idején Fehérváron meghozott döntést, még akkor sem, ha maga az élet állította világos tények 

elé.439  

  A fluktuáció mellett belső ellentétek is bomlasztották a sümegi elöljáróság egységét. 

Érdekes módon ezek is az 1853. év folyamán csúcsosodtak ki. Magyar Ferenc városbíró 1852 

novemberében Horváth János, akkor kinevezett jegyző miatt esett el a jegyzői pozíciótól. Bár 

a bírói állást megkapta, a tisztség presztízsét tekintve „vesztes fél”-nek számított. Ez – mint 

fentebb már említettük – eleve feszültséget generált közöttük. A neoabszolutizmus szigorú 

bürokratikus rendszerében , ahol a rendeletek és utasítások következetes és pontos 

végrehajtását határozottan megkövetelték, a két kulcsfontosságú pozíció birtokosa munkája 

szempontjából – mindegyik településen – igen csak egymásra volt utalva. Mindkét ember 

jogot végzett, s ez igazából a város javát szolgálhatta volna; a kialakult helyzet miatt azonban 

Magyar Ferenc nem biztos, hogy túl nagy lelkesedéssel végezte a bírói teendőket. Időközben 

egy másik, szintén fontos állást betöltő tisztségviselővel, Lázár Antal erdőfelügyelővel is 

konfliktusba került. A városi erdők Sümeg jelentős bevételi forrását képezték, s a helyi 

polgároknak is járt onnan minden évben meghatározott mennyiségű fa. Lázár Antal ezeknek 

viselte gondját, s biztosította azok szakszerű kezelését. Az ellentét eredendő okáról nem 

beszélnek forrásaink, 1853 nyarán viszont arról értesülünk, hogy az erdőfelügyelőt számos 

tekintetben visszaéléssel vádolják. Többek között elhangzik, hogy saját hasznára a város 

erdejéből szekérszám hordatja a fát, amelyből szőlejébe karókat is csináltatott. Kocsiját a 

városi erdőben nem egyszer fával megrakottan találták, lovai pedig a vágás alatt lévő területen 

legeltek. Egyesek azt is állították, hogy a város által készpénzen vett makknak egy részét 

elorozta, illetve némi szolgálatokért cserébe bizonyos személyeknek fát ad. Az ügyben 

megkérdezett Lázár Antal véleménye az volt, hogy az egész dolog mögött Magyar Ferenc 

városbíró és a fentebb már említett Nyers János városi tűzőr intrikája áll.440   
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  Nyers János foglalkozására nézve eredetileg puskaművesként tevékenykedett. Mintegy 

másfél évvel korábban felkereste Lázár Antalt, akivel megállapodott, hogy éves járandósága 

fejében egy gerendának való fát kap. Ezt követően arra kérte az erdőfelügyelőt, hogy az illető 

fának éves juttatásán felül eső, alig egy szekérre való ágát is engedje neki elvinni. Arra 

hivatkozott, hogy mesterségét most nem gyakorolhatja és szorult állapotba került. Lázár Antal 

az ág elszállításába könyörületességből beleegyezett, hiszen Nyers János nehéz helyzetét 

számára az is bizonyította, hogy a tőle 1848-ban elhordott liszt árával még mindig tartozott 

neki. Anyagi körülményei később sem javultak, hiszen 1853 októberében egy 

folyamodványában maga írta, hogy „családos ember vagyok …, a jelen korszakba[n] 

mesterségem által éhező gyermekeimnek kenyerüket kellőképpen megkeresni képtelen 

vagyok.”441 Fél évvel korábban – mint láttuk – tűzőri szolgálatainak díjazásáért beadott 

kérvényét is elutasították. A tanácsnak és a választmánynak azonban pár hónappal később, 

1853 szeptemberében mégis sikerült Bogyayval elfogadtatnia a két tűzőr számára évi 50 

pengőforint fejenkénti díjazást. Ez csak úgy történhetett meg, hogy a megyei számvevő 

hivatal előtte garantálta Bogyaynak, hogy a város költségvetése takarékos gazdálkodás mellett 

elbírja ezt a kiadást; így Nyers János is némi jövedelemhez jutott.442 A rá nézve kedvező 

döntés meghozatalában feltehetően Magyar Ferenc is közrejátszott, ugyanis több helyen is 

arra utalnak forrásaink, hogy a városbíró és a puskaműves igen jó kapcsolatokat ápoltak 

egymással. Maga, az ügyben vizsgálatot teljesítő Bogyay József főszolgabíró is megjegyezte, 

hogy „Nyers János a városi bíró úrnak több kedvezéseiben részesül.” A barátság odáig 

fejlődött, hogy Magyar Ferenc megígérte Nyers Jánosnak az erdőfelügyelői állást. Ehhez 

azonban Lázár Antalt el kellett távolítani onnan. Jandó Ferenc gyámatya halála erre jó 

alkalomnak kínálkozott. Lázárnak felajánlották, hogy legyen Jandó utóda, ő azonban ezt nem 

fogadta el. Ezek után Lázár Antal tanúvallomása szerint a városbíró azt mondta Nyersnek, 

hogy „ha ellenem443 ollyatén vádakat emelni tudna, melyek miatt hivatalombul kiesném, lehet 

erdőfelügyelő.” Lázár szerint innentől kezdve Nyers János mindent elkövetett, hogy 

megbuktassa. Utóbbi szövetségesre lelt Boó József választmányi tagban, akivel házról házra 

járva aláírattak egy Lázár Antal ellen szóló folyamodványt, amelyben több városi lakos az 

erdőfelügyelő állítólagos visszaéléseire hivatkozva annak hivatalából való elmozdítását kérte. 

Törekvésüknek meg is lett az eredménye. A községi választmány 1853. július 24-én tartott 

ülésén a megyefőnöktől Lázár Antal ellen hűtlen kezelés gyanúja miatt vizsgálatot kért, s 

annak befejeztéig a szabad királyi és rendezett tanácsú városok közigazgatásának ideiglenes 

szabályozására nézve kiadott, 1851. augusztus 18-i utasítás 3. fejezetének 49. §-ára 

hivatkozva az erdőfelügyelőt tisztségéből felfüggesztette, és helyette Páll János választmányi 
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tagot bízta meg a szükséges teendőkkel. A fenti utasítás vonatkozó része csak annyit közöl, 

hogy az „éltök folytára” alkalmazott tisztségviselők és szolgák elbocsájtását csak a községi 

választmány rendelheti el.444 A gyakorlatban azonban – mint tudjuk – a választmány csak 

kezdeményezhette az elbocsájtást. Az elöljáróság személyi összetételéről valójában megyei, 

kerületi vagy helytartói szinten születtek a döntések.  

  Lázár Antal ellen a vizsgálatot ténylegesen Bogyay József főszolgabíró folytatta le. 

Összesen 14 tanút hallgattak ki. Bár a kihallgatás során Nyers Jánoson kívül még más tanú is 

állította, hogy az erdőfelügyelő bizonyos, közelebbről meg nem nevezett szolgálatokért 

cserébe a rendes járandóságon felül is adott fát, Lázár Antalnak végül csaknem az összes 

vádpontra nézve sikerült tisztáznia magát. Egyedül a Nyers Jánosnak éves juttatásán felül 

adott fa mennyisége maradt még kérdéses. Lázár Antal elismerte, hogy könyörületességből az 

egy szekérnyi ág elszállítását engedélyezte, Nyers János viszont most már három szekérnyi 

plusz adományról beszélt. Bogyay József a megyefőnökhöz küldött 1853. szeptember 15-i 

jelentésében egészében véve kedvező véleményt alkotott Lázár Antalról, s ő is inkább Nyers 

János fondorlatának tekintette az ügyet az áhított tisztség megszerzése érdekében. „Lázár 

Antal ellenében, mint a vizsgálat folyama alatt tapasztalni lehetett, a személyre nézve kelletik 

valamely ingerültségnek lappangani” – mondta. A Nyers Jánosnak járandóságán felül 

átengedett fával kapcsolatban megjegyezte, hogy ez „már csak azért sem figyelemre 

méltatható, mivel azon ember, kinek ezen kedvezést tette,445 most ellene azon kedvezést 

használja fel, s világosan gyanítható, hogy bizonyos célból tette ezen fondorkodást. Minek 

okául a hivatal több oldalról azt gyaníthatja, hogy Nyers János a városi bíró úrral egyetértve 

Lázár Antal hivatalábóli kiesése esetében erdőfelügyelő akart lenni.” Végül azt is hozzátette, 

hogy a vádak azért sem állhatják meg a helyüket, mert „Lázár Antalt csak kevéssel előbb 

gyámatyának, hová csakugyan egyeneslelkűség kívántatik, akarták.” (Ez utóbbi kijelentését 

közvetve a levéltári források is alátámasztják. Általános megfigyelés, hogy a települések 

bármelyikén csak olyan személy lehetett az árvák javainak gondnoka, akinek 

becsületességéhez nem fért kétség. Sokszor igen nagy értékeket kezeltek, ezért 

megtiszteltetésnek is számított, ha valakit ezzel megbíztak. Ezzel párhuzamosan 

természetesen a felelősség is óriási volt.) A főszolgabíró ezek után Lázár Antal állásában 

történő meghagyását javasolta.446 Bogyay Lajos megyefőnök ennek ellenére 1853. szeptember 

21-én helybenhagyta a községi választmány 1853. július 24-i határozatát az erdőfelügyelő 

hivatalából való felfüggesztését illetően, s utasította Bogyay Józsefet, hogy mielőbb 

terjesszenek fel három jelöltet a pozíció betöltésére.447 Az 1853. október 2-i ülésen a sümegi 

városi tanács már meg is nevezte a szóba jöhető személyeket: a községi választmány két 
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tagját, Páll Jánost és Szekeres Jánost javasolta, akik közül az előbbire a választmány Lázár 

Antal felfüggesztése ideiglenesen az erdők gondozását bízta. A harmadik jelölt neve pedig az 

addigi történéseket tekintve nem lehetett az érintettek számára meglepetés: a puskaműves és 

városi tűzőr, Nyers János volt az.448  

  S ekkor valaki szükségét érezte annak, hogy az előállt helyzetben közbelépjen. 

Belülről, közvetlen közelről láthatta a szeme előtt zajlott eseményeket. Jól ismerte a 

szereplőket és szándékaik mozgatórugóit egyaránt. Direkt már semmilyen érdeke nem 

fűződött a cselekvéshez, de valami mégis azt diktálta neki, hogy tenni kell valamit. 

Ugyanúgy, mint pár évvel korábban, 1848-ban, amikor a haza iránt kellett teljesítenie 

kötelességét. Tárgyilagosan beszélt, pedig tudvalévő, hogy az egyik kulcsfigurával, a 

városbíróval nem alakulhatott ki felhőtlen viszonya. Egy és ugyanazon a napon, 1853. október 

6-án két levelet írt meg. Az egyiket Bogyay Lajos megyefőnöknek, amelyben tisztségéről 

való lemondását tudatja, a másikat Bogyay József főszolgabírónak, hogy véleményét az 

erdőfelügyelői állásra való hármas kijelölésről közölje. Nem másról, mint Horváth János 

jegyzőről, egykori honvédfőhadnagyról van szó, aki ezt követően már az ügyvédi pályán 

tevékenykedett tovább. De ezen a napon még a város jegyzőjeként tette a dolgát. A 

főszolgabíróhoz küldött levelében kétszer is megemlíti, hogy hivatali esküjénél fogva érez 

késztetést arra, hogy a fenti üggyel kapcsolatban nyilatkozzon. Ezután elmondja, hogy azon a 

bizonyos október 2-ai tanácsülésen, amikor a hármas kijelölést tették, ő távol volt. Majd így 

folytatja: „Ezen kijelölési körülményből kitűnik, miszerint a város bírája mint tanácselnök a 

tanácskozás vezetésében ezen kijelölésnél a város közérdeke iránt nem elég erélyességet 

tanúsított, s így a városi tanács mentethetlenül magát kompromittálta,449 midőn Nyers Jánost 

is az erdőfelügyelői állásra leendő kinevezés végett egyik kijelöltül fölterjesztetni határozta.” 

Aztán kifejti, hogy Lázár Antalt lényegében a Nyers Jánosnak járandóságán felül kiadott egy 

szekér fa miatt mozdították el tisztségéből. De Nyers János is, „ki a lopott fát átvette s 

fölhasználta, magát mint bűnrészes inkább büntetésre, mint erdőfelügyelői állomásrai 

kijelölésre – mely jutalmazó kitüntetés – tette méltóvá.” Hangsúlyozza, hogy Nyers János az 

erdőfelügyelő megbuktatásában „munkás részt vett”, s a városi lakosok által Lázár Antal ellen 

beadott folyamodvány megalkotásában is igen nagy szerepet játszott. A másik két jelöltre 

nézve Páll Jánosról nem szól semmit, Szekeres Jánost illetően viszont megjegyzi, hogy még 

„nevét sem tudja kiírni.” Sorait ekképpen zárja: „Meg vagyok győződve miszerint ezen 

kötelességbőli nyilatkozatom a kijelölésre vonatkozó véleményezésnél a t[ekintetes] 

cs[ászári] k[irályi] közig[azgatási] főbírói hivatal által kellő figyelembe fog vétetni, vagy 

pedig a tanács pótlólag újabbi kijelölés végetti tanácsülés tartására utasíttatni.”450  



 134

  Bogyay József főszolgabíró még aznap, tehát 1853. október 6-án továbbküldte a 

megyefőnöknek a jelöltek névsorát, illetve Horváth János fentebbi levelét. Bővebb véleményt 

nem is fűzött hozzá. Az odavetett pár sorban viszont szinte egy az egyben átvette Horváth 

János érvelését, s ő is kimondta, hogy ha Lázár Antal vétkes, akkor Nyers János legalább 

ugyanannyira az, mivel a jogtalanul kapott fát elfogadta. Ráadásul – jegyezte meg – közvetve 

elkövetett saját kihágását az erdőfelügyelői állás elnyerésére akarja felhasználni. Két nappal 

később, 1853. október 8-án Nyers János saját kinevezése érdekében külön folyamodványt írt 

Bogyay Lajos megyefőnöknek. Ebben hozta szóba korábban már említett, állítólag éhező 

gyermekeit. Közben Lázár Antal is az ellene szerinte alaptalanul emelt vádak újbóli 

megvizsgálást kérte. A megyefőnök közölte vele, hogy erre közigazgatási úton már nincs 

lehetőség, de biztatta, hogy ha az egészet rágalomnak véli, akkor terelje törvényes útra az 

ügyet, amit a volt erdőfelügyelő meg is tett. Ezenkívül 1853. november 1-jén Bogyay Lajos a 

főszolgabírót is értesítette, hogy a három név felterjesztése ellenére az erdőfelügyelői állás 

végleges betöltését egyelőre el kell halasztani, maradjon a fennálló állapot, tehát ideiglenesen 

továbbra is Páll János viselje az erdők gondját. Majd hozzátette: „Lázár Antalt utasíttatni 

kérem, miszerint a már eddig megindított pöre bevégeztét az illető bíróságnál eszközölni és 

annak miképpeni befejeztét velem közleni siessen.”451 A per részleteit bemutató 

dokumentumok nem maradtak fenn, az viszont tény, hogy mintegy másfél évvel később Lázár 

Antal személye a forrásokban újból erdőfelügyelőként tűnik föl; állásába tehát 

visszahelyezték. Ez valamikor 1855 eleje körül történhetett, mivel az 1855.március 17-i 

tanácsülésen már ebben a minőségében említik. A közbeeső időben a községi választmány 

tagjai közt foglalt helyet, munkájára tehát ekkor is igényt tartottak.452   

  Véleményünk szerint az ügy ilyetén fordulatában döntő szerepe volt Horváth János 

jegyző levelének. Az általa elmondottak összecsengtek Bogyay József főszolgabírónak a 

vizsgálat lefolytatásakor kialakított álláspontjával, illetve a jelöltek felterjesztésekor 

megfogalmazott észrevételeivel. Mindez Bogyay Lajos megyefőnököt elgondolkodásra 

késztethette, s talán informális csatornákon is hasonló adatok birtokába jutott. Ezért döntött 

úgy, hogy a három jelölt közül egyiket sem nevezi ki. Ezzel tulajdonképpen közvetve 

felülbírálta saját, Lázár Antal felmentéséről szóló másfél hónappal azelőtti határozatát. Végül 

a dolog az erdőfelügyelőre nézve kedvezően végződött, s talán ő maga is megtanulta belőle, 

hogy – ha egyáltalán valaha tett ilyent – semmilyen neki végzett akár legcsekélyebb 

szolgálatot sem szabad a közvagyonból honorálnia. Az egykori honvédtiszt példás kiállása 

pedig az utókor részéről is főhajtást érdemel.  
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  Míg a fenti események folytak – mint korábban láttuk – a megüresedett sümegi 

jegyzői tisztségre is újból pályázni lehetett. S Magyar Ferenc újból pályázott, de ezúttal sem ő 

nyert. Mindez valószínűleg az új jegyzővel való viszonyát is meghatározta. Lázár Antal 

állásába való visszahelyezésével tekintélye is lejáratódott. Pártfogoltja, Nyers János nem lett 

erdőfelügyelő. S a Nyers János szövetségeseként Lázár Antal ellen 1853 nyarán aláírást 

gyűjtő Boó József lakatosmester, választmányi tag, közvetve tehát a városbíró támogatója, 

1853 őszén, a jegyzői pályázatok beadásakor már nem Magyar Ferenc, hanem a leendő új 

jegyző, Szabó Imre mellett kampányol. Ugyanúgy, mint a Lázár Antal menesztése idején az 

erdők gondozására kijelölt másik választmányi tag, Páll János.453 A községi választmány 

további tagjainak állásfoglalásáról nincsenek adataink, az elöljáróság megosztottsága azonban 

feltehetően ezen testület egységességét is befolyásolta. 

  A fenti előzmények után 1855 közepén a következő személyek alkották a város 

tisztikarát: 

  városbíró: Magyar Ferenc 

  jegyző: Szabó Imre 

  tanácsosok: Mayer Ferenc 

           Farkas József  

  pénztárnok: Schrotta János 

  adószedő: Kutassy János 

  erdőfelügyelő: Lázár Antal 

  városi ügyvéd: Horváth János 

  gyámatya: Szakmáry József 

  útbiztos: Joós Antal 

A tisztségviselők zöme, tíz közül hét (70 %) Sümegen látta meg a napvilágot. Ketten, Farkas 

József és Kutassy János a szomszédos Vas megyéből származtak, Mayer Ferenc pedig 

Tapolcán született. Tevékenységüket a két említett városi tűzőr, három hivatalszolga, akik 

közül az egyiket a beszállásolási teendőkkel is megbízták, két erdőőr és két éjjeliőr, összesen 

tehát 9 főnyi szolgaszemélyzet segítette. Ők is kettő kivételével sümegi származásúak voltak. 

Képességeiket, szorgalmukat, politikai érzületüket, hivatali és hivatalon kívüli magatartásukat 

tekintve általában mindannyian jó jellemzést kaptak. Kivételt ez alól egyedül Magyar Ferenc 

képezett, akinek képességeit egészen középszerűnek, hivatali magatartását pedig nem 

megfelelőnek ítélték meg.454 Az ő inkább bomlasztó, mint összetartó személyisége, a belső 

nézeteltérések, a személyes intrika, a fluktuáció mind akadályozták a kormányzat 

bizalomépítő törekvéseit, s jobban a szétzilálás, mint a stabilizálás irányába hatottak. 
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Mindezen jelenségek azt mutatták, hogy az évtized közepére Sümegen is szükségessé váltak a 

radikális változások. 

  Tapolcán a többi négy városhoz képest kissé nyugalmasabbnak voltak mondhatóak a 

viszonyok. Némi fluktuáció azért itt is akadt. Az egyik tanácsos, Tausz József helyébe az 

ismert zsidó kereskedő és postamester, Dukesz Manó lépett,455 a pénztárnoki pozícióban 

pedig 1853 szeptemberéig négyen is váltották egymást. Ez utóbbi esetében talán a tisztséggel 

párosult, személyes anyagi kockázattal is járó felelősség miatt volt nagy a mozgás. 1851 

nyaráig a már korábban említett Varga Ignác látta el a teendőket. Utódját, Nagy Antalt Csigó 

István követte. 1853. szeptember 11-én azonban Gulácsra való elköltözése miatt ő is 

benyújtotta lemondását. Helyébe a tanács igen rövid időn belül, három nap múlva már talált is 

megfelelő jelöltet Mittermayer József személyében. „Miután pedig a város gazdasága 

legkevesebbé sem nélkülözheti az illető pénztárnokot, a tanács egy alkalmas, jelentékeny 

birtokú, írás, számadásban, valamint német nyelvben jártas egyénről gondoskodni 

kötelességének tartotta” – jelentették ki. Mittermayer Józsefről a főszolgabíró, Varga Lajos is 

kedvező véleményt adott. A leendő pénztárnok 16 éven át elemi iskolai tanárként működött. 

A városban értékes, jó karban lévő házat bírt, ezenkívül a Szent György-hegyen szőlőt is 

művelt. „Erkölcsös, értelmes tulajdona,456 s elegendő vagyonbátorsága is lévén” méltán 

ajánlható, írta róla Varga.457 Tehát mind anyagi, mind társadalmi pozíciója révén 

megbecsülést vívott ki környezetében, a kormányzat bizalomépítő politikájának pedig hasonló 

emberekre volt szüksége. 1853. szeptember 22-én már meg is kapta a megyefőnöki 

kinevezést, esküjét öt nappal később, 27-én tette le.458 A másik pénzügyi poszton, a szintén 

nem túl hálás feladatot jelentő adószedői tisztségben is változás történt. A hivatalt 1852. 

március 16-áig betöltő Töreky Gábor helyébe Roszkovetz Vencel került. Kinevezését 15 

évnyi közszolgálat előzte meg.459  

  A tisztikar két legrangosabb pozíciójának – a városbíróinak és a jegyzőinek – a 

birtokosa viszont az 1849. december 26-i kinevezésektől fogva csaknem 1855 közepéig 

Csutor János, illetve Bogdán Lajos személyében ugyanaz maradt. S az egyik fizetett 

tanácsosról, Kovács Pálról ugyanez mondható el. A kulcsfontosságú helyeken tehát 

állandóság mutatkozott, s különösebb személyes intrikáról vagy visszaélésről sem tudósítanak 

bennünket forrásaink. Költségvetési egyensúlyát tekintve is sokkal kedvezőbb helyzetben volt 

Tapolca, mint a többi város. Vagyis egészében véve Keszthelyhez, Sümeghez, 

Nagykanizsához vagy Zalaegerszeghez viszonyítva meglehet nem túlzás azt állítani, hogy az 

új politikai-közigazgatási rendszer stabilizációját itt sikerült a leginkább maradéktalanul 

megvalósítani. 
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  1855 első felében aztán, még az új közigazgatási átszervezés megkezdése előtt, mind a 

bíró, mind a jegyző személye kicserélődött. Először az utóbbinak, Bogdán Lajosnak kellett 

távoznia. Igazából, fellelhető dokumentumaink nem adnak rá logikus magyarázatot, hogy 

Bogyay Lajos 1855. március 30-án miért nem őt, hanem a megyei napidíjas Kövesy Antalt 

nevezte ki a tapolcai kerületi jegyzőség élére. Közvetlen felettesei ugyanis igen jó 

véleménnyel voltak róla. Spiess Imre járási közigazgatási segéd 1855. február 10-én kelt, vele 

kapcsolatos ajánló sorait fentebb már idéztük.460 Varga Lajos főszolgabíró két nappal 

korábban, 1855. február 8-án készítette el Bogdán Lajos minősítését, amelyben szintén csupa 

pozitív dolgot olvashatunk. Többek között megtudjuk, hogy a jegyző 6 éve és 9 hónapja viseli 

hivatalát. „Ez idő alatt a városnak minden szakbéli, igazgatóságbéli461 államányában jártas, a 

jegyzőkönyveket kellően szerkesztetvén, a telekkönyv nyilvántartásában jártasságot tanúsított. 

Egyszóval a jegyzői hivatalnak minden ágait érti, beszél magyarul, latinul, és németül 

középszerűen ért” – írta róla a főszolgabíró. Hozzátette még, hogy nem csak a jegyzői, hanem 

más állami hivatalra is alkalmas. Azt is elmondta, hogy Bogdán Lajos semmiféle 

mellékfoglalkozást nem űz, egyedül hivatásának él, családját is ebből tartja fenn, ezért 

elmozdítása „reá nézve és számos családjára anyagilag káros befolással volna.” Erkölcsi és 

politikai magaviseletét egyaránt „igen jó”-nak minősítette.462 Ennek ellenére valamiért mégis 

Kövesy Antal kapta az állást. Az ok nagy valószínűséggel éppen a kiváló jellemzésben rejlett, 

ezért a megyefőnök úgy vélhette, hogy az addigi városi jegyző magasabb pozícióban is 

megállja a helyét. 1855. március 19-től ugyanis Bogdán Lajost már Varga Lajos tapolcai 

járásbeli főszolgabíró mellett találjuk tollnokként. S ez esetben megint csak nem számított, 

hogy a forradalom és szabadságharc idején is ő viselte a tapolcai városi jegyzői tisztséget, a 

helyi nemzetőrszázadban pedig őrmesterként szolgált.463 Előrelépésével és az ezzel járó 

magasabb fizetéssel talán lakhatási gondja is megoldódott. Ez ügyben ugyanis hiába fordult 

1853 tavaszán Tapolca városhoz és a megyehatósághoz, elutasítást kapott.464 Érdekes viszont, 

hogy két évvel később, 1855 áprilisában az új jegyző, Kövesy Antal számára a város egyből 

elég nagy készséget mutatott egy lakás kialakítása iránt. (Talán nem akarta őt is elveszíteni 

…) Az 1855. április 28-i tanácsülés alkalmával elhatározták, hogy a városi tulajdonban lévő 

Rózsa vendéglőt építik át erre a célra. Az egyik nagyszobából irodahelyiség lett, 

lakóhelyiségnek egy nagyobb és egy kisebb szobát, illetve egy konyhát hoztak létre. A 

szobákat kipadlózták, az ajtókat, ablakokat, kaput megjavították, új istállót, szekérszínt és 

sertésólat is készítettek. Fontos szempont volt, hogy a kerülete bejárásához használandó lovak 

is megfelelő helyet kapjanak. A 300 pengőforintnyi lakbért a hozzá tartozó 7 község és 

Tapolca közösen fizette.465 
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  Alig több, mint két hónap telt el az új jegyző kinevezése óta, amikor Csutor János 

városbíró 1855. június 7-én elhalálozott. Helyébe a főszolgabírói hivatal igen hamar több 

jelöltet is fel tudott sorakoztatni. Mindazonáltal hangsúlyozta, hogy „ez az állás egy ügyes és 

jogtudós egyénnel töltendő be.” A jelöltek közül az első helyen az 1851-ben erre az állásra 

már javasolt Nagy József állt, akit hosszabb megyei szolgálat után véltek alkalmasnak a 

hivatalra.466 Spiess Imre járási hivatalsegéd úgy mutatta őt be, hogy „beléhelyeződik a 

lakosság értelmiségi osztályának a bizalma.” A másik esélyes jelölt a pénztárnoki tisztséget 

viselő Mittermayer József volt, aki ezúttal is igen jó jellemzést kapott. „A német, magyar és 

latin nyelvben járatos, a számlavezetésben biztos és mint pénztárnok megbízható” – írta róla 

Spiess Imre. Harmadik jelöltként az egyik tanácsos, Dukesz Manó jött számításba. Felettese 

szerint „ha mózesi vallása nem akadályozná, városbírónak is igen alkalmas lenne.” A 

tisztséget végül is Nagy Józseffel töltötték be.467 A döntés meghozatalakor az egyéni 

rátermettség mellett feltételezhetően ezúttal is a helyi lakosság, főként pedig az értelmiség 

bizalma volt a mérvadó. Ezt követően 1855 közepén a következőkből tevődött össze Tapolca 

város tisztikara: 

   

  városbíró: Nagy József  

  jegyző: Kövesy Antal 

  tanácsosok: Kovács Pál 

           Dukesz Manó     

  pénztárnok: Mittermayer József 

  adószedő: Roszkovetz Vencel 

  erdőfelügyelő: Töreky Ferenc 

  szállásmester: Reichherzer József 

  gyámatya: Pirity János 

 

Kétharmaduk (66 %) Tapolcán látta meg a napvilágot, a maradék egyharmad (3 fő) közül egy 

a Tapolcától nem messze lévő Hegyesden, egy a szomszédos Vas megyében (Izsákfa), egy 

pedig egy Petersdorf nevű, pontosabban nem azonosítható magyarországi településen 

született.468 Minősítésüket tekintve a kilenc személy közül háromról nem éppen kedvező 

dolgokat közöltek elöljáróik. Töreky Ferenc erdőfelügyelőről egyszerűen megállapították, 

hogy „ismeretek nélküli személy”, képességei a jelenlegi állására nem megfelelőek, s „ezen 

hivatal átruházásakor könnyen nélkülözhető” lesz. Reichherzer József szállásmesterről szintén 

azt mondták, hogy képességeivel és szorgalmával van baj, ezenkívül „egy egyszerű, magát az 
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ivásra adó férfi.” Kovács Pál tanácsosról ugyancsak azt jegyezték meg, hogy képességei a 

jelenlegi követelményekhez képest nem kielégítőek, illetve „inkább gazdaságának szenteli 

magát, mint hivatalának.” Hivatali és hivatalon kívüli magatartásukat, politikai érzületüket 

nézve egyikük ellen sem merült fel kifogás. A tapolcai szolgaszemélyzetet három hajdú, négy 

éjjeliőr és egy erdőkerülő alkotta, róluk részletesebb adatokkal nem szolgálnak fellelhető 

dokumentumaink.469  

 

 

 

      

      * * * 

   

   

  Áttekintve a rendelkezésre álló forrásokat összességében véve azt mondhatjuk, hogy a 

zalai városok többségében az 1850-es évek közepére sem sikerült teljesen stabil viszonyokat 

teremteni a közigazgatásban. Ez véleményünk szerint eredendően abból adódott, 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. Ebből következően a 

városok tisztviselői állományát nézve állandó volt a fluktuáció. Ha egy állás megüresedett, 

sokszor nehezen találtak minden tekintetben alkalmas jelöltet a kieső személy pótlására.  

  A tisztségviselők a kettős megterheltségből adódóan a városi ügyek intézésekor 

állandó időhiányra, örökös elfoglaltságra és kimerítő munkára panaszkodtak. Ennek nem 

egyszer különböző betegségek formájában jelentkező fizikai vagy pszichés következményei 

lettek. Ha azonban valaki lebetegedett vagy más okból hiányzott, a teendők hamar 

összetorlódtak, s könnyen káosz keletkezett. Emiatt a városok – még ha annak fenntartása 

nagyobb költséggel járt is – általában igyekeztek meglévő tisztségviselőik és 

szolgaszemélyzetük létszámát hiánytalanul megőrizni, a felsőbb szervek racionalizálásra és 

célszerűsítésre irányuló létszám leépítési törekvéseit pedig kiküszöbölni. (Kivételt egyedül 

csak az általuk fölöslegesnek tartott egerszegi és sümegi útmesteri állás jelentett.)  

  Magát a városigazgatás mikéntjét illetően Zala megyében az 1850-es évek közepéig 

mind a megye, mind maguk a városok – az annak nyomán megkezdődött szervező 
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munkálatok leállítása ellenére – a Karl Geringer helytartó által 1851. augusztus 18-án kiadott 

községi utasítást tekintették mérvadónak. Az abban foglaltak azonban – mint láttuk – csak 

részben vagy másképp valósultak meg. 

  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 azonban lényegesen befolyásolták a végső elhatározást. Valójában azonban a 

megyének sem volt túl sok beleszólása abba, hogy milyen legyen a felügyelete alá tartozó 

városok igazgatási szervezete. Az ezzel kapcsolatos döntések a kerületi hatóságoknál 

születtek. Még a városi tisztségviselők fizetését is ott állapították meg. A városok 

gazdálkodását, pénzügyi viszonyait pedig különösen szem előtt tartották. Ennek ellenére 

csaknem mindegyikük jelentős költségvetési hiánnyal küszködött.  

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

lehetősége bármifajta önálló kezdeményezésre. Ha ezt megtette, akkor csak a szolgabírón 

keresztül fordulhatott a megyéhez, még följebb pedig a megye továbbította kérését. A városok 

szinte mindent „készen” kaptak. A fontosabb szervezeti és gazdasági ügyeket kerületi szinten 

döntötték el, a személyi állomány kiválasztásánál pedig a megyehatóságé lett a fő szerep. A 

megye által az egyes tisztségviselői állásokra ajánlott személyeket ugyanis a kerületi 

hatóságok többnyire elfogadták. S itt megint csak hangsúlyoznunk kell a mindenkori 

szolgabíró személyének jelentőségét. Hiszen a kerületi szervekhez felterjesztett személyi 

javaslatok összeállításakor a megye mindig figyelembe vette, hogy mit mondott az illető 

várost felügyelő szolgabíró a város által előadottakról. A városok önmaguk legfeljebb kisebb 

módosításokat, engedményeket tudtak kiharcolni. Egyébként pedig mechanikusan 

végrehajtották azt, amit elvártak tőlük. Jellemző, hogy az egyik legfőbb elvárás a 

következetes adóbehajtás volt. Az elöljáróság munkájának hatékonyságát feletteseik igen 

sokszor ennek sikere alapján ítélték meg. (Nem véletlen, hogy Egerszegen például a jegyző, 

Kanizsán pedig a városbíró is részt vett az adók beszedésében.) 

  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. Egy-egy tisztviselői állás betöltésekor, ha se 

erkölcsi, se politikai tekintetben nem merült fel kifogás az illető személy ellen, s egyéb 

vonatkozásban is alkalmasnak látszott, a járás élén álló főszolgabíró az esetek jó részében 

elfogadta a város jelöltjét, s néhány hozzáfűzött megjegyzéssel javasolta azt a 

megyefőnöknek. Ilyenkor sikerült keresztülvinni a várost irányító grémiumok akaratát. (Jó 
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példa erre Szabó Imre sümegi jegyző személyének kiválasztása 1853-ban.) Több jelölt 

jelentkezésekor mindig megnevezte az általa leginkább ajánlottat, ha pedig bárkivel 

kapcsolatban kétség merült fel, egyértelműen jelezte aggályait.  

  A községi választmányok aktivitása városonként eléggé eltérő képet mutat. A 

legaktívabbnak Sümegen mondható, utána Nagykanizsa és Zalaegerszeg következett. A 

megyeszékhelyen tevékenysége az évtized közepére meglehetősen háttérbe szorult, szerepét 

egyre inkább a tanács vette át. Tapolcán és Keszthelyen alig hallunk létezéséről, bár ez 

lehetséges, hogy a forrásadottságoknak köszönhető. Annyi viszont egészében véve 

megállapítható, hogy ha a városok érdekeinek megóvásáról, rendjének, nyugalmának 

biztosításáról volt szó, akkor az esetleg meglévő belső véleménykülönbségek dacára is mindig 

igyekezett a tanács és a választmány a felettes hatóságok felé az illető várost egységesen 

képviselni. Nincs írásos nyoma annak, hogy a két testület között bárhol nézeteltérések vagy 

viták lettek volna.  

  A jelképesnek nevezhető városi jogosítványokat a rendészeti kihágásokban és a 

csekélyebb értékű anyagi ügyekben való bíráskodási tevékenység egészítette ki. 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. 

  Aztán rövidesen kezdetüket vették a véglegesnek szánt állami berendezkedés 

szempontjainak megfelelő átalakítások, amelyek jó ideig lekötötték mind a megyei hatóságok, 

mind a városi tisztségviselők figyelmét.     
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 Ezen időszak közigazgatási rendszerét az 1849. március 4-i, oktrojált birodalmi 

alkotmány 1851. december 31-i eltörlésekor kiadott császári alapelveknek megfelelően 

alakították ki. Az átalakítás egyúttal a neoabszolutizmus véglegesnek szánt berendezkedését 

jelentette, amelynek során a fő célkitűzés az ország egységének további megbontása, a 

magyarországi közigazgatás széttagolásának erősítése volt. A szervező rendeletet 1853. január 

19-én a belügyminiszter, az igazságügy-miniszter és a pénzügyminiszter együttes aláírásával 

tették közzé. Ennek értelmében a magyarországi helytartóságot mint politikai főhatóságot, 

amely a kerületi felosztás ellenére az országot addig egy központból irányította, öt ún. 

osztályra bontották, s az egyes osztályokat a kerületek központjában állították fel. 

A helytartósági osztályok 1853. május 1-jén kezdték meg hivatalos működésüket. Az ő 

közreműködésükkel került sor a megyék és a járások új rendszerbe való beillesztésére. A 

megyehatóságok átszervezése 1853. augusztus 1-jére fejeződött be. A járások esetében ezt 

sokkal lassabban lehetett véghezvinni, mert a korábbi szétválasztás után alsó fokon ismét 

egyesítették a közigazgatást és az igazságszolgáltatást, s ezáltal az ún. „vegyes” járási 

hivatalok létesítése területi átszervezéseket is szükségessé tett.470 Zala megyében ekkor két új 

hoztak létre, a Balaton-felvidéken pedig hat községet Veszprém megyéhez csatoltak. Ezeknek 

a változásoknak a végrehajtása után a bel-, igazság- és pénzügyminiszter 1854. április 6-i 

rendelete Zalában is bevezette 7 vegyes és 1 politikai járással a közigazgatás új szervezetét, 

így a szolgabírói hivatalok 1854. április 29-én itt is megkezdhették működésüket.471 Bár a 

császári alapelvekben megígért községi rendtartások kidolgozása egyelőre nem történt meg, 

az új adminisztrációs rendszer a községi szervektől éppúgy elvárta a felsőbb rendeletek, 

utasítások következetes végrehajtását, mint a járási vagy a megyei hatóságoktól. A megye 

községek feletti fennhatóságát továbbra is biztosították. A tisztségviselők névsorát ezután is 

be kellett terjeszteni jóváhagyásra. A képviselő-testületet helyettesítő választmány tagjainak 

egy 1854. február 23-án kelt rendelettel megengedték, hogy az új községi rendtartások 

kibocsájtásáig folytathatják tevékenységüket, a megüresedett helyeket azonban ezután is 

kinevezéssel töltötték be.472  
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    Új szempontok a városok igazgatásában  

 

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

átalakításokkal összefüggésben várható volt, hogy a községi igazgatásban is változások 

következnek be. A városokat irányító testületek működésének felülvizsgálata hamarosan meg 

is kezdődött. Az új rendszerben a városok új rangsora alakult ki. A szabad királyi városok 

korábbi kiváltságos helyzete megszűnt. Az öt kerületi székhelynek (Budának, Pozsonynak, 

Sopronnak, Kassának és Nagyváradnak), valamint - gazdasági fontosságánál fogva - Pestnek 

és Debrecennek kiemelt helyet biztosítottak. A hét város igazgatását 1853-tól az illetékes 

helytartósági osztályok felügyelték, a többi szabad királyi és egyéb várost a községekkel 

együtt a megyehatóságok ellenőrizték.473  

  A belügyminisztérium 1855. április 4-i közleményében kinyilvánította, hogy a községi 

és illetőségi törvény megjelenéséig „a mutatkozó szükséghez képest” az elöljáróságok 

ideiglenes rendezése megtörténhet.474 Vagyis: nem kell várni a régóta ígért községi törvény 

megszületéséig, a szükséges változtatásokat addig is életbe lehet léptetni. Ennek alapján a 

Soproni Császári Királyi Helytartósági Osztály, amelyhez Zala megye is tartozott, úgy vélte, 

hogy „a bizonytalan pénzügyi viszonyokra és a jelenlegi közigazgatási szervek 

fogyatékosságaira” való tekintettel a „nevesebb községek” rendezését mindenképpen meg kell 

valósítani. Ez úgy történt meg, hogy a soproni közigazgatási terület fennhatósága alatt lévő 

városok közül a szabad királyi városok (Sopron, Kismarton, Ruszt, Kőszeg, Pécs és Győr) és 

Szombathely belső, ún. politikai igazgatásukat illetően nagyobb önállósággal rendelkeztek. A 

többi város ilyen jogosítványokat nem kapott, a megyeszékhelyek és általában az addig is 

városnak tekintett településeket magukba foglaló „nevesebb községek” igazgatási szervei 

viszont jelentős átalakuláson mentek keresztül.475 A megyeszékhelyek igazgatásának 

rendezését mindenképpen tervbe vették. Azokra a „nevesebb” és fontosabb községek 

kategóriájába sorolandó településekre vonatkozóan, amelyeknek igazgatási szervezetét 

haladéktalanul átformálandónak vélték, a megyehatóságok tehettek javaslatokat. Báró 

Ambrózy Lajos, a soproni helytartósági osztály vezetője először az illető városok akkor 

fennálló közigazgatási szervezetéről és anyagi viszonyairól kívánt tájékozódni, majd ezek 

ismeretében akarta igazgatási szervezetük átalakítását megkezdeni. 1855. május 2-án a Zalai 

Császári Királyi Megyehatósághoz intézett rendeletében pontos kimutatást kért az itteni 

városok igazgatási szervezetéről, pénzügyi helyzetéről, a hivatalnoki és szolgaszemélyzet 

állományáról és béréről, valamint a tisztségviselők képzettségéről. Egyúttal a jövőbeni 
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igazgatási szervezettel kapcsolatos előmunkálatok elvégzésére utasította a megyehatóságot. 

Mindenekelőtt egy gazdasági és igazgatási ügykörök szerint elkülönített ügyfelosztási 

tervezetet kellett készíteni. Ezenkívül a személyi állományra és a fizetésekre vonatkozóan is 

javaslatot kellett tenni. A helytartósági osztály vezetője hangsúlyozta, hogy ennek 

összeállításakor két fő szempontot tartsanak szem előtt: egyrészt mérlegeljék, hogy az adott 

állásra tényleg feltétlenül szükség van-e, másrészt az igazgatási rendszer egészének az 

értelmiség által való vezetésére kell törekedni. További irányelvekként Ambrózy Lajos a 

következőket jelölte meg: A fölösleges állásokat meg kell szüntetni, az egyneműeket össze 

kell vonni. Célul kell kitűzni, hogy az ún. "henyehivatalok" felszámolása után az egyes 

hivatalnokoknak kiosztott ügyek intézése azok maximális teljesítőképességét igénybe vegye. 

A fizetéseket a községi vagyon lehető megkímélésével úgy kell megállapítani, hogy azok az 

érintett tisztségviselőknek megfelelő létfenntartást biztosítsanak, s ezáltal a hivatalnokok 

rátermett és jól használható személyiségeknek érezhessék magukat. Minden alkalmazott 

járandóságát szigorúan készpénzben kell meghatározni, s az összes, bármilyen című, 

napidíjjal járó mellékjövedelmet, illetéket stb. el kell törölni. Ezzel összefüggésben fel kellett 

tüntetni a közigazgatási kiadásoknak a jövőbeni, ugyanilyen jellegű kiadásokhoz viszonyított 

arányát. Annak felmérése érdekében, hogy a városok mekkora hivatalnoki állományt tudnak 

eltartani, a községi vagyon állapotáról is kimutatást kellett készíteni. Ez utóbbival 

kapcsolatban megjegyezte, hogy ne csak a jelenlegi, sokszor a célszerűtlen felhasználáson 

alapuló, kedvezőtlen pénzügyi viszonyokat vegyék tekintetbe, hanem a racionálisabb 

igazgatási szervezet folytán majd megvalósuló, jövőbeni rendezettebb viszonyokat is. 

Véleményt kért arról is, hogy mi legyen a sorsa azoknak a hivatalnokoknak, akik a városoknál 

eltöltött hasznos szolgálatuk után betegségük vagy koruk miatt nem tudnak már tovább 

dolgozni. ”A nem önhibából bekövetkezett munkaképtelenség esetén való gondoskodás 

megnyugtató biztosítása nem csekély ösztönzést jelentene arra, hogy rátermett személyiségek 

pályázzanak” - tette hozzá. Ugyanígy közölni kellett azt is, hogy mi történjen azokkal a 

mostani alkalmazottakkal, akikre a tisztségek újbóli betöltésekor vagy állásuk megszüntetése, 

vagy használhatatlanságuk folytán többé nem lesz szükség. Figyelmeztette a megyehatóságot, 

hogy az átalakítás pénzügyi vonatkozásairól a városok képviselőit is meg kell kérdezni, 

egyébként pedig a szervezés egészét, ha csak lehetséges, személyesen a megyefőnöknek kell 

magára vállalnia.476 

  Láthatjuk, hogy a helytartósági osztályvezető által megfogalmazott irányelvek egy 

alapvetően új, a kialakuló polgári jogviszonyoknak megfelelő, modernizált városi 

közigazgatás létrehozását szolgálták. Azt a neoabszolutista kormányzati rendszer hatalomra 
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jutásának kezdetétől fogva állandóan érezhető célkitűzést, hogy a lehető legkevesebb számú 

hivatalnokkal a lehető leghatékonyabb munkavégzést érjék el, az 1850-es évek első felében, a 

zalai városokban csak részben vagy egyáltalán nem sikerült átültetni a gyakorlatba. Úgy tűnt, 

hogy a jórészt az 1848 előtti idők hivatali tapasztalatain felnevelődött tisztviselői gárda 

kevésbé tud beilleszkedni abba a magasabb szintű követelményrendszerbe, amely az új típusú 

igazgatási szervezet szándékolt kiépítése során egyre inkább előtérbe került. Ezt jelezte a 

fellépő fluktuáció, ami természetesen a már korábban említett több bizonytalansági 

tényezővel is összefüggött.  

  A szaktudás, az iskolai végzettség, az egyes munkakörök pontos elhatárolása és valódi 

tartalommal való megtöltése, a felvett fizetés fejében végzett tényleges, pontos és intenzív 

munkavégzés mind olyan elvárások voltak, amelyek megvalósítása lényegesen 

megváltoztathatta az ügyintézés addigi menetét. Ennek csak a hivatalából élő, minden 

energiáját ottani munkájára koncentráló tisztviselői állomány képezte az alapfeltételét. Egy 

olyan tisztviselői állomány, amelynek fizetése társadalmi státuszához méltó életszínvonalat 

biztosít, amely munkája fontosságát érezve kellő öntudattal rendelkezik, s hiszi, hogy amit 

tesz, az okvetlenül szükséges és jó, s mindemellett jövője miatt sem kell aggódnia, hiszen 

munkaképtelenség esetén is gondoskodnak róla. A természetbeni juttatások és egyéb 

mellékjövedelmek megszüntetésének szándéka pedig a befolyásolhatóság és 

megvesztegethetőség lehetőségének a minimálisra csökkentését célozta, s ezzel az újonnan 

alkalmazandók erkölcsi feddhetetlenségét óhajtotta megóvni. Az erkölcsi feddhetetlenség 

pedig már önmagában is növelhette a tisztségviselőkbe helyezett bizalmat, elősegíthette azok 

- a kormányzati rendszer számára oly fontos - társadalmi elfogadottságának létrejöttét. 

  A fenti célkitűzések valóra váltása érdekében tehát legelőször is Bogyay Lajos 

megyefőnöknek kellett cselekednie. A megye vezetője az addig rendezett tanácsúnak tekintett 

városok (Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Tapolca, Sümeg és Keszthely) mellett Lendvát is azon 

jelentősebb települések kategóriájába sorolta, amelyek közigazgatási helyzetét haladéktalanul 

átalakítandónak vélte. Ennélfogva 1855. június 4-i körlevelében felszólította a fenti városokat 

felügyelő szolgabírákat a soproni helytartósági osztály által kért kimutatások és javaslatok 

elkészítésére. Tudatta velük azt is, hogy a szervezési munkálatokat személyesen fogja 

irányítani, a szolgabírák által közölt adatokat pedig a helyszínen fogja ellenőrizni.  

  A városok nem fogadták túl nagy lelkesedéssel az átszervezés hírét. Elsősorban a 

rendezéssel járó új terhektől és költségektől tartottak, hiszen a közigazgatási kiadásokat eddig 

is alig tudták saját bevételeikből fedezni. A soproni helytartósági osztályvezető kérdéseire 

beérkezett válaszok azonban azt bizonyítják, hogy az anyagi terhek megnövekedésével 
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kapcsolatos félelmek és aggodalmak ellenére, általában mindegyik városnak voltak 

elképzelései leendő igazgatási szervezetét illetően. A változtatás szükségességét, úgy tűnik, 

valamennyien érezték. A szakigazgatás kialakítása vonatkozásában tett javaslatok 

mindenképpen előremutatónak tekinthetők. Az apparátus létszámának növelése, új állások és 

megbízatások létesítése differenciáltabb igazgatást tett volna lehetővé, az egyes 

munkaköröket jobban el tudták volna határolni egymástól. 

  Az eddigi kinevezéseknél elvileg a politikai szempontok érvényesültek, a gyakorlatban 

pedig sokszor inkább az, hogy ki mihez értett. Ki tudta többé-kevésbé zökkenőmentesen 

továbbvinni az ügyeket azok közül, akik a megváltozott politikai feltételek között is 

hajlandónak mutatkoztak a közéleti szerepvállalásra. Az elvileg a képviselő-testületet 

helyettesítő, 1850 júniusában kinevezett tiszteletbeli tanácsnokok testületei, a községi 

választmányok régi formájukban egyre kevésbé voltak működőképesek, az ő 

megreformálásuk is szükségesnek látszott. Olyan választmányokat kellett létrehozni, 

amelyeknek tagjai aktívan kiveszik részüket a rájuk bízott feladatok végrehajtásából, s 

városuk ügyeire nézve konkrét és határozott javaslatokat tudnak megfogalmazni. 

Átalakításukat illetően azonban egyelőre semmiféle utasítás nem érkezett. 

  Bogyay Lajos 1855. július 25-én küldte el a helytartósági osztályra a rendezési 

előmunkálatokról szóló jelentést. Ebben már csak Keszthely, Sümeg, Tapolca, Kanizsa és 

Egerszeg igazgatását javasolta rendezésre, Lendváét nem. Indokként azt hozta fel, hogy 1850-

ben is ezen öt mezőváros hivatali szervezetét alakították át. Majd megjegyezte, hogy a 

községi törvény megszületéséig a városokat, úgy ahogy eddig, ezután is az 1851. augusztus 

18-i községi utasítás szerint kellene igazgatni. Annyit azonban érdemes lenne változtatni – 

mondta – hogy a városok közvetlenül intézhessék levelezésüket a megyehatósághoz. 

Egyébként pedig - folytatta - a választmányi tagok díjtalanul végzik munkájukat, s jelenleg is 

a fenti utasítás értelmében járnak el. Létszámuk Kanizsa kivételével mindenütt 12-13 fő, 

Kanizsán 24 fő.477 Bogyay Lajos beszámolójában feltétlenül figyelemre méltó, hogy a 

városok igazgatását a szolgabíró kiiktatásával közvetlen megyei fennhatóság alá kívánta 

vonni. Ez mindenképpen a fejlettebb polgári közigazgatás kialakítását előmozdító javaslatnak 

tekinthető. A járási felügyelet kiküszöbölésével a városok könnyebben, gyorsabban 

intézhették volna ügyeiket, s ami a legfontosabb: a megye előtt önállóan, saját tisztségviselőik 

közreműködésével képviselhették volna érdekeiket. Javaslataik, véleményük a szolgabíró 

kommentálása nélkül juthattak volna a felsőbb hatóság elébe. A megyével való közvetlen 

kapcsolat pedig igazgatásukat is differenciáltabbá, szakszerűbbé tehette volna. Mindez 
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azonban tárgyalt korszakunkban még csak tervezet maradt, megvalósítására még a szabadabb 

politikai viszonyok beköszöntésével is jó ideig várni kellett.  

  A soproni helytartósági osztály 1855. szeptember 12-i leiratában kemény kritikával 

illette a zalai rendezési javaslatokat. Általában véve az előterjesztésben megadott személyi 

állományok nagyságát kifogásolta, mondván, hogy a zalai városok egyikének sincsen 

számottevő igazgatási szerepköre, s Kanizsa kivételével jelentősebb kereskedelmi forgalmat 

sem bonyolítanak. Mindenekelőtt a leendő fizetett tanácsosok számát kívánta csökkenteni és a 

részükre megajánlott fizetést felemelni. Az alacsony fizetés meggátolja az alkalmas 

személyek megnyerését, s ezzel „az egész szervezés szándékolt célja veszélybe kerül, vagy 

pedig - ugyanúgy, mint eddig - csak ügyetlen iparosok szánhatják rá magukat az elöljáróság 

tisztségeinek mellékkeresetként való elfogadására.” Így az alkalmazottaknak tisztességtelen 

keresetforrásokkal kellene magukat kárpótolni az elégtelen fizetésért, fejtették ki Sopronban. 

Majd ismételten kiemelték annak, a már sokszor hangoztatott elvnek a szem előtt tartását, 

hogy az ügyintézést a lehető legjobban le kell egyszerűsíteni, s az állásokat a lehető 

legkevesebb, de a saját szakterületéhez tökéletesen értő hivatalnokkal kell betölteni. Látható, 

hogy a helytartósági osztály, amely ekkor már lényegében tartományi jogosítványokkal 

rendelkezett, mindenképpen alapvető, de főként minőségi változtatást akart végrehajtani a 

városi igazgatásban. A szolgaszemélyzet állományát illetően szintén alapos felülvizsgálatra 

utasította a megyét. Ennek létszámát szigorúan a meglévő helyi igényekhez kell igazítani, 

jelentette ki, s például különösen fennakadt azon, hogy Egerszegen a rendes éjjeliőrök mellett 

miért akarják még az éjszaka a város utcáit járó, s óránként az időt kikiáltó éjjeliőröket is 

foglalkoztatni.478  

  A helytartósági osztály útmutatásai alapján újabb tanácskozásokra került sor. Az ezek 

során felhozott érvek jól tükrözik a hazai mezővárosi önkormányzatok 1848 előtti 

működésének Zalában is fellelhető hagyományai és a modern polgári igazgatást osztrák 

mintára meghonosítani akaró, de a hazai szokásokat teljes egészében mellőzni kívánó, 

szigorúan racionális szempontokat és közgazdasági megfontolásokat figyelembe vevő, 

bürokratikus államgépezet ideáljai közötti kiáltó ellentmondást. Míg a soproni helytartósági 

osztály hivatalnokai nem csak, hogy ésszerűtlennek, hanem szinte nevetségesnek találták 

Zalaegerszegen az éjszakai kikiáltóként alkalmazott éjjeliőrök foglalkoztatását, addig a város 

a megújított keretek közé évszázados tradíciókat szeretett volna átcsempészni. Hiszen a nyolc 

rendes éjjeliőr valójában az addigi nyolc fertálymester feladatait vette volna át. A tervek 

szerint ugyanis a várost ugyanúgy négy részre osztották volna fel maguk között, s a 

fertálybírákhoz hasonlóan mindegyik városrészben két férfi őrködött volna a lakosság 
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nyugalma felett. A végső döntést természetesen most sem az itteni helyzetet inkább 

áttekinteni képes megyehatóság, hanem a soproni helytartósági osztály hozta meg. A felvetett 

javaslatokra és ajánlásokra azonban sokáig nem érkezett válasz. Végül egy év elteltével, 1856. 

november 13-án Ambrózy Lajos, helytartósági osztályvezető küldte el az ezzel kapcsolatos 

rendeletet. 

  A zalai városok elöljárósága személyi állományának és fizetésének meghatározásakor 

a felettes hatóság ezúttal is két fő szempontból indult ki: egyrészt abból, hogy a városoknak 

semmiféle lényegesebb igazgatási szerepkörük nincs, másrészt abból, hogy a rendelkezésre 

álló pénzügyi forrásaik szűkösek. Az itteni városokat csak a felsőbb utasítások 

végrehajtásának, a nem túl széles körű rendészeti ügyek kezelésének és a választmány 

közreműködésével a városok gazdasági érdekei szemmel tartásának a joga illeti meg, mondta 

ki Ambrózy Lajos. Ennélfogva jelentősen csökkentette az általuk javasolt személyi állományt, 

az így felszabaduló pénzt pedig a fontosabb tisztségek javadalmazásának finanszírozására 

csoportosította át. Indoklásként a már eddig is hangoztatott érveket hozta fel: a magas 

fizetéssel azokat a lehető legalkalmasabb személyeket kell megnyerni, akik kizárólag 

hivatásuknak szentelik magukat. Másrészt ezzel a községi pénztárt és a lakosokat terhelő, sok 

visszaélésre alkalmat adó, különböző című napidíjakat és illetékeket is meg lehet szüntetni. 

Hangsúlyozta, hogy ezáltal a tisztviselői és szolgaszemélyzet eltartásának összes költsége is 

csökken, ami nagymérvű pótadó kivetésétől kíméli meg a lakosságot. A még így is meglévő 

többletkiadásokat a községi vagyon célszerűbb kezelésével lehet mérsékelni, jegyezte meg.479  

Ezután részletesen kifejtette a zalai városok jövőbeni igazgatásával kapcsolatos tudnivalókat:  

A városok élén a polgármester áll. Fizetésén kívül természetbeni lakást vagy ennek megfelelő 

váltságbért kap. Magától értetődik azonban - figyelmeztetett rá Ambrózy -, „hogy ő nem csak 

a nevét fogja adni a vezetéshez - mint az eddigi községi elöljárók - hanem a valóságban is a 

községi igazgatás »lelké«-nek és felelős irányítójának kell lennie és tényleges munkaerőként 

kell tevékenykednie.” A polgármester mellett az ügyintézést és fogalmazást a városi 

tanácsosok és egy titkár látják el. A polgármestert akadályoztatása esetén az egyik tanácsos 

helyettesíti. Az ügykezelést és tisztázást az írnokok fogják végezni. Az összes pénztári ügy 

intézéséért a pénztárnok lesz a felelős.  A pénztárnok feletti ellenőrzést a városi tanácsosok 

vagy a titkár gyakorolják. A rendészeti és egyéb gyakorlati feladatok ellátásában a hajdúk 

segédkeznek, akik fizetésük mellé egyenruhát is kapnak. Az éjszakai biztonságra az éjjeliőrök 

ügyelnek. Kikiáltás végett külön éjjeliőrökre nincs szükség, ezt a rendes éjjeliőrök is 

megtehetik. Mezőőröket nem a város, hanem az illető birtokosok költségén kell alkalmazni. A 

polgármesteri állást a megyehatóság ajánlása alapján kinevezéssel, a többi állást viszont 
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pályázat útján kell betölteni. A választmány helyébe a községtanács lép, az ez irányú 

javaslatokat a jelöltek pontos bemutatásával a lehető leghamarabb be kell terjeszteni.480 

  Mint látjuk, a tisztségeket jelölő, eddig használatos elnevezések egy része is 

megváltozott. A városbírót ezentúl polgármesternek, a jegyzőt titkárnak, a fizetett 

tanácsosokat városi tanácsosoknak kezdték hívni. Az addigi községi választmányt pedig a 

községtanács elnevezés váltotta fel. E tekintetben egyébként egy ideig meglehetős zűrzavar 

mutatkozott, hiszen tanácson addig a városok fontosabb tisztségviselőiből és fizetett 

tanácsosaiból (esküdtjeiből) álló elöljáróságát, vagyis az 1848 előtti, úgynevezett belső tanács 

helyébe lépő, szűkebb hatáskörű önkormányzati szervet értették. A korábbi városi közgyűlés 

vagy külső tanács, illetve az 1848-as képviselő-testület helyébe 1850-ben kinevezett 

tiszteletbeli tanácsnokok testületét 1851-tõl községi választmánynak (vagy egyszerűen csak 

választmánynak) titulálták. Az 1855-ben meginduló átszervezés kapcsán pedig - mint 

említettük - a „községi választmány” elnevezést „községtanács” megjelölésre változtatták. A 

kétféle „tanács”-ot azonban ezután is meg kellett valahogy különböztetni. Zalában ezt úgy 

oldották meg, hogy a lényegében az elöljáróságra értendő „tanács”-ot ezentúl „városi tanács”-

nak, az addigi községi választmány örökségét átvevő, szélesebb hatáskörű testületre értendő 

„tanács”-ot pedig a felettes hatóságok által használt elnevezést átvéve „községtanács”-nak 

hívták.  

  Az elnevezéseknél azonban sokkal messzebbre ható következményei voltak annak, 

hogy mind az eddig foglalkoztatottakhoz, mind az átszervezés alkalmával javasoltakhoz 

képest lényegesen más személyi állományt állapítottak meg a városok számára. Az előzetes 

javaslatok alig, vagy egyáltalán nem számítottak. A helytartósági osztály vezetője, vagy 

valamelyik beosztottja átnézte a zalai városok nagyságáról, lélekszámáról, vallási és 

nemzetiségi megoszlásáról, kereskedelmi forgalmáról, igazgatási szerepköréről, pénzügyi 

helyzetéről szóló adatokat, s íróasztala mellett létrehozott az általa alig vagy talán egyáltalán 

nem ismert Keszthely, Sümeg, Tapolca, Nagykanizsa és Zalaegerszeg számára egy 

célszerűnek vélt igazgatási struktúrát. Olyan igazgatási struktúrát, amelyben a jobb fizetés 

lehetővé teszi a legképzettebb és legrátermettebb tisztségviselők alkalmazását. Azokét a 

tisztségviselőkét, akik meg tudnak felelni a magasabb követelményeknek, nagy a 

teherbírásuk, s szaktudásuknál, erkölcsi és politikai feddhetetlenségüknél, munkához való 

hozzáállásuknál, mentalitásuknál fogva új és másfajta értékrendet, s munkastílust honosítanak 

meg az évszázadok során rögzült hagyományok szerint működő mezővárosi igazgatásban. S 

az már magától értetődik, hogy a modernizáció megtestesítőiként mindezzel együtt 

tökéletesen beleilleszkednek a bürokratikus államgépezetbe, s mindig következetesen és 
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pontosan végrehajtják a felülről érkezett utasításokat. Hiszen a felettes szervek megítélése 

alapján a korábban viszonylag széles körű autonómiával rendelkező zalai városok mostani 

vezető testületeit csak végrehajtásra, némi rendfenntartásra és a folyó pénzügyek 

ellenőrzésére lehetett használni. S ha a rendezési előmunkálatok során való megkérdezésük 

folytán egyesek netán némi illúziókat tápláltak az önkormányzati jogok elkövetkező 

kiszélesítését illetően, akkor ezek az illúziók most szertefoszlottak. Hiszen nem csak az illető 

városok és a megye személyi állományra vonatkozó javaslatait hagyták figyelmen kívül, 

hanem a létrehozandó, az eddigi választmánynál szűkebb körű községtanácsot is újból 

kinevezés útján kívánták megalakítani. Az elképzelések szerint ennek a felülről kinevezett 

községtanácsnak kellett majd véleményt nyilvánítania a tisztviselői és szolgai állásokra 

pályázók személyéről és alkalmasságáról. 
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     A polgármesterek     

 

  Ambrózy Lajos 1856. november 13-i rendeletének vétele után Bogyay Lajos 

megyefőnök rögtön megtette az abban foglaltak végrehajtásához szükséges intézkedéseket. 

Mindenekelőtt alkalmas polgármesterek felkutatásáról kellett gondoskodnia. Erre nézve 

utasította az illető járások szolgabíráit, hogy tegyenek javaslatot a leendő jelöltekre 

vonatkozóan. „Ha lehetséges, főként szellemi képességeik, gyakorlati tapasztalatuk, szigorú 

tisztességük és kellő tetterejük révén alkalmas férfiakat kell megnevezni”, s a megnevezettek 

közül egyúttal ajánlani is kell egy olyan személyt, aki kinevezése esetén az állást „biztosan és 

feltétel nélkül elfogadni kész”, mondta.481  

  A soproni helytartósági osztály által meghirdetett elvek gyakorlatba való átültetésének 

nehézségei már ezen tisztségek betöltésénél megmutatkoztak. A zalai megyeszékhely például 

nem bővelkedett olyan értelmiségiekben, akik a felettes hatóság által a polgármesterrel 

szemben támasztott követelményeknek megfeleltek, s ugyanakkor hajlandóak is voltak 

elvállalni a felelősségteljes pozíciót. Az Egerszegen élők jó része iparos foglalkozást űzött 

vagy a mezőgazdaságból élt. Sokan rendelkeztek kisebb-nagyobb földterülettel, szőlővel, s az 

iparűző és földművelő tevékenységet párhuzamosan folytatták. A kevés számú értelmiség 

főként az itt dolgozó megyei hivatalnokokból, az ügyvédekből, orvosokból és 

gyógyszerészekből tevődött össze.482  

  A választás tehát nem volt könnyű, hiszen a jelöltnek közigazgatási tapasztalatokkal, 

ügyintézési jártassággal is kellett rendelkeznie. Nem csoda, ha minden szempontból alkalmas 

személyt csak kettőt találtak: az egerszegi szolgabírói hivatal írnokát, a későbbi városi jegyzőt, 

ifjabb Donászy Ferencet és egy megyei törvényszéki tisztségviselőt, Duzár Istvánt. A 

megyefőnök a helytartósági osztály elnökségéhez 1856. december 27-én intézett levelében 

ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a polgármesteri állást illetően a helyi értelmiség szóba 

jöhető képviselői többnyire hivatalnokok, ügyvédek és még „néhány polgár”. Közöttük is 

azonban sok olyan akad, aki a nap legnagyobb részében inkább saját ügyeivel foglalkozik, s a 

polgármesteri hivatalt csak mellékes állásnak tekintené. Így Bogyay Lajos is csak a szolgabírói 

hivatal által ajánlott, fenti két jelöltet tudta megnevezni. A kettő közül azonban inkább Duzár 

István személye mellett foglalt állást. Kifejtette, hogy Duzár István az egész városban senkivel 

sincs rokonsági vagy sógorsági viszonyban, s hogy az Eszterházy hercegi uradalomnál végzett 

korábbi szolgálatai révén értékes gazdasági és községi igazgatási ismeretekre tett szert. 

Sokoldalú képességeinél fogva pedig, fűzte hozzá, könnyűszerrel el fogja sajátítani az 

igazgatáshoz és adókezeléshez szükséges további tudnivalókat. Előzetes tájékozódása szerint 
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mindketten készek a polgármesteri állás elvállalására.483 Ifjabb Donászy Ferencet, azonkívül 

hogy nevét és hivatalát megemlítette, nem mutatta be ilyen alaposan a megyefőnök a 

helytartósági osztálynak. Valószínűleg azért helyezte inkább Duzár István személyét előtérbe, 

mert ekkor már eldöntötte, hogy Donászy Ferencet teszi meg a város jegyzőjévé. (Kinevezése 

pár nap múlva, 1856. december 31-én meg is történt). A helytartósági osztályt azonban nem 

csak a jelölt szakmai tudása, politikai megbízhatósága és rokoni kapcsolatai érdekelték, hanem 

egyéb, bizalmas jellegű információkra is kíváncsi volt. 1857. január elején Ambrózy azt 

kérdezte Bogyaytól, hogy Duzár Istvánnak mekkora vagyona van Egerszegen, s „eddigi, ottani 

megítélése és viselkedése alapján bízni lehetne-e abban, hogy kinevezése esetén a helyi 

lakosság szimpátiával és bizalommal fogadja.” A megyefőnök az erre kiképzett besúgók révén 

néhány napon belül megszerezte a kívánt adatokat, s a következő felvilágosítást adta a 

helytartósági osztálynak: „A folyó hó 7-i, 216. számú felsőbb utasítás folytán tisztelettel 

jelentem, hogy Duzár Istvánnak Zalaegerszegen ingatlan birtoka nincs, de talán néhány ezer 

forintnyi készpénzzel rendelkezik, amelyet ő - néhány adósánál tett feltűnés nélküli 

tudakozódás szerint - tisztességes feltételekkel kölcsönadott. Hasonló módon történt 

tudakozódás szerint az itteni népesség elsősorban Háry József ügyvédet, őutána viszont Duzár 

Istvánt szeretné polgármesternek. Háry saját nyilatkozata szerint nem kívánja ezen tisztséget 

elvállalni, ezért mind a kormány, mind pedig a lakosság érdekében ismételten Duzárt javaslom 

Zalaegerszeg polgármesterévé kinevezni.”484 Érdekes, hogy a polgármesteri állást illetően az 

1855. július 18-án választmányi taggá kinevezett egerszegi ügyvéd neve is felmerült. Háry 

József a megelőző évtized zalai politikai küzdelmeiben mindvégig a haladó törekvések mellett 

foglalt állást. A zalai nemesség politikai erőviszonyairól 1846-1847 körül készült kimutatásban 

a meggyőződéses ellenzékiek között tüntették fel. Támogatta az önkéntes adózást, 1848-ban 

nemzetőri szolgálatot vállalt és bekerült a városi képviselő-testületbe is.485 Népszerűségét 

ekkor alapozta meg. Az 1850-es évek első felében mint kívülálló alkalmanként megjelent a 

választmányi üléseken, 1855-ig viszont egyik testületnek sem volt hivatalosan kinevezett tagja.  

   A soproni helytartósági osztály az összes körülmény mérlegelése után 1857. február 24-

én hozta meg végső döntését Egerszeg leendő polgármesterére vonatkozóan. Az előzmények 

ismeretében nem meglepő, hogy választása Duzár Istvánra esett: „Felhatalmaztatik a 

megyehatóság, hogy a beterjesztett javaslat értelmében a teljesen alkalmasnak bemutatott 

jelöltet, Duzár Istvánt Zalaegerszeg község ideiglenes polgármesterévé kinevezze, és az ő 

jelenlegi tisztségéből való azonnali felmentését a megfelelő úton eszközölje” - értesítették az 

Ambrózy aláírásával ellátott levélben Bogyayt. A községi törvény elkészülésére várva 

természetesen most is csak ideiglenes kinevezésről lehetett szó. Ugyanezen levélben közölték a 
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megyefőnökkel, hogy most már a községtanács felállítása is „késedelem nélkül” megtörténhet, 

s az újonnan szervezett elöljáróság többi tisztségének betöltését is meg kell gyorsítani. Bogyay 

Lajos ezek után 1857. március 3-ai dátummal állította ki a Duzár István polgármesteri 

kinevezéséről szóló határozatot. Egyúttal átiratot intézett a megyei törvényszék elnökéhez 

Duzár István meglévő állásából való mielőbbi felmentése érdekében. Ezt követően már semmi 

akadálya nem volt annak, hogy az új polgármester állását elfoglalhassa.486  

   Érdekes módon az Egerszeghez képest sokkal népesebb Kanizsa szintén nem 

bővelkedett alkalmas polgármesterjelöltekben. Gózony Ferenc főszolgabíró csak három itteni 

ügyvéd nevét tudta Bogyay figyelmébe ajánlani, Wlassics Antalét, Koch Mihályét és a korábbi 

főjegyzőét, Horváth Mihályét. A megyefőnök Ambrózyhoz küldött 1856. december 21-i 

levelében kifejtette, hogy az egész városban csak ők rendelkeznek a polgármesteri állás 

betöltéséhez szükséges szellemi képességekkel. Hármuk közül azonban csak Wlassics Antalt 

javasolta kinevezésre, mivel a másik kettő továbbra is folytatni kívánta praxisát, s emellett a 

polgármesteri megbízatást is elvállalta volna. Bogyay véleménye viszont az volt, hogy „az 

ügyvédi és polgármesteri hivatal egy személyben nem egyesíthető, mivel a községnek mint 

testületnek az anyagi érdeke a sok külön községi lakoséval gyakran összeütközésbe kerül, és az 

ügyvéd által húzott haszon könnyen elfeledtetheti a polgármesterrel a kötelességét.” De 

Wlassics Antalnak is volt egy kikötése: közölte, hogy csak azzal a feltétellel fogadja el a 

tisztséget, ha ennek révén testvérét, a főjegyzői pozíciót elfoglaló Eduárdot semmiféle hátrány 

nem éri. Bogyay hangsúlyozta Ambrózynak, hogy Wlassics Eduárd vagyontalan, s rá van 

utalva a hivatalával járó 400 Ft-os fizetésre, természetbeni lakásra és nyolc öl tűzifára. Szerinte 

Eduárdnak lehetne adni a pénztárnoki állást, s a pénztári tisztviselő ellenjegyzése révén a 

szükséges pénztári biztonság is létrejönne. Így a pénztárnoknak a polgármesterrel való 

rokonságából semmi kár nem származhatna. Azt is hozzátette, hogy Wlassics Eduárd 

szolgálatát mindenki általános megelégedésére látja el, a pénztárnoki kauciót pedig jómódú 

testvére, vagyis Antal révén könnyen teljesítheti.487 Ambrózy Lajos azonban – éppen úgy, mint 

Egerszegen Duzár István esetében – a kinevezés előtt további információkat kért. 1857. január 

4-én kelt levelében jelezte Bogyaynak, hogy Wlassics Antal, aki pár évvel korábban még 

megyei törvényszéki tanácsosként működött, betegség miatt 1854-ben kilépett az állami 

szolgálatból. Majd azt kérdezte, hogy „vajon a szóban forgó Wlassics egészségi állapota 

időközben javult-e annyira, hogy hivatali kötelességeinek rendes ellátását tőle biztosan el 

lehetne várni.” Ezenkívül arról is felvilágosítást kért, hogy 1849-1850-ben, amikor a 

megyefőnök mellett titkárként dolgozott, Bogyay mennyire volt megelégedve munkájával. 

Bogyay pár nap múlva, 1857. január 12-én megnyugtatta a helytartósági osztály vezetőjét, 
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hogy Wlassics Antal betegsége, mely „akkori államhivatali kötelességeinek megerőltető 

elvégzése folytán keletkezett”, már elmúlt, egészsége helyreállt, s kötelességeit bizonyosan 

most is tökéletesen teljesíteni fogja. Amikor pedig annak idején titkárként mellé volt rendelve, 

ő azt tapasztalta, hogy gazdag ismereteire alapozva minden feladatot a lehető legjobban 

megoldott. Ambrózy ezt követően járult csak hozzá Wlassics Antal kinevezéséhez, ami 1857. 

március 1-jén meg is történt.488 A fenti levelezés folyamán a továbbiakban öccse, Eduárd 

leendő sorsáról nem esett szó.  

  Wlassics Antal személyében meglehetősen tisztességes ellenzéki múlttal rendelkező 

polgármestere lett Kanizsának. A Wlassics család tagjai, akik közül a későbbi kultuszminiszter, 

Wlassics Gyula is származott, nem voltak ismeretlenek a kanizsaiak előtt. A pozsonyi 

születésű Wlassics Ferenc kanizsai sóhivatali tisztviselő 1806. január 6-án 27 évesen vette 

feleségül a neves kanizsai családból származó, 17 éves Chinorány Magdolnát. 1807 és 1811 

között két fiuk és két lányuk született Kanizsán. Kanizsáról az apát a pesti sóhivatalhoz 

helyezték, majd 1814-ben soproni királyi harmincadossá nevezték ki. Ott született 1815. április 

24-én Antal, majd másfél év múlva, 1816. szeptember 6-án Eduárd nevű fiuk, akik 

édesanyjukkal visszaköltöztek Kanizsára. Az anya korai halála miatt az árvákat a városban élő 

anyai nagyanyjuk nevelte. Antal és Eduárd is ügyvédi oklevelet szerzett. Antal hamarosan 

bekapcsolódott a zalai ellenzék iparpártoló mozgalmába.489 Amikor Zalában elsőként, az 

országban ötödikként 1844. december 6-án megalakult a kanizsai Védegylet, Wlassics Antalt 

annak jegyzőjévé választották. A császári titkosrendőrség jelentései szerint apósa, Tárnok 

Alajos az egylet legbuzgóbb tagjai közé tartozott. A Védegylet 1845 elején takarékpénztár 

létrehozását határozta el. Az előkészületek lebonyolítására választott bizottságban Csány 

László, Chernel Ignác és Spánier Ferdinánd mellett ott találjuk Wlassics Antalt és Tárnok 

Alajost is.490 A szabadságharc alatt a Dráva-vonal védelmének megszervezésekor az 1848. 

június 23-án Nagykanizsán összehívott gyűlésen Tóth Lajos akkori főjegyző buzdító szavai 

hatására állt be öccsével, Eduárddal együtt a kanizsai nemzetőrség önkéntesei közé, majd 

Csány László dél-dunántúli kormánybiztos mellett dolgozott titkárként.491 Ennyi ’48-as múltat, 

úgy látszik, elnéztek neki, a megyefőnök, Bogyay Lajos szemében ez nem tűnt akadályozó 

tényezőnek mikor őt javasolta erre az előkelő pozícióra. Talán azért, mert magát Bogyayt is, 

aki egyébként Zala reformkori közéletében inkább a konzervatívok oldalán állt, megérintették 

az 1848-1849-es események. Nemzetőrtisztként ugyanis a Tapolcai járás nemzetőreit 

irányította, s később őrnagyi rangot is kapott.492 A helytartósági osztály előtt pedig ekkor már a 

politikai szempontok helyett egyre inkább a szakmai tudás, az intelligencia, a morális 

megbízhatóság, s a helyi lakosság körében való elfogadottság számított.  
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  Sümegen már ugyancsak folyamatban voltak a rendezési előmunkálatok, amikor a még 

regnáló addigi városbíró, Magyar Ferenc 1855. október 30-án benyújtotta lemondását. Az 

előzmények ismeretében ezen nem is lehetett csodálkozni. Három évig tartó bíráskodására 

visszatekintve ő maga ezt így indokolta Bogyay Lajoshoz írt levelében: „Bár a két első év nem 

szembetűnő, de a 3-ik csakugyan lekoldusétó tetemesb kárral folyt, mit tovább nem bírhatok. 

Ez és betegeskedésem leköszönésemet s lemondásomat igénlik. Mindezeket tekéntve legyen 

kegyes Nagyságod leköszönésemmel helyettem mást nevezni, hogy építésem s egészségem 

helyreállításához nyugalmasban kezdhessek.” Az új tisztikar kinevezéséig hátralévő időszakra 

egyelőre az egyik községi választmányi taggal, Eitner Józseffel helyettesítették.493  

  Időközben itt is megindult az alkalmas polgármesterjelölt keresése. Az előzetes 

tervekben 1855 nyarán először Eitner József neve merült fel.494 Ő azonban valószínűleg nem 

vállalta a tisztséget, mert később nem említik e vonatkozásban. Magyar Ferenc helyettesítését 

is csak rövidebb ideig végezte, hiszen 1857 elején már a gyámatyai tisztséget is ellátó 

Szakmáry József tűnik fel e minőségben.495 A művelt iparosember Eitner feltehetően többre 

becsülte a tímármesterséget a hivatalnál, hiszen szakmája jól jövedelmezett neki.496 1856. 

december 27-én Kozáry László, járási közigazgatási segéd Ramassetter Vince kereskedőt és 

Cseh László földbirtokost ajánlotta a megyefőnök figyelmébe. Ramassetterről igen jó 

véleménnyel volt. „Az elsőnek megnevezett a községben általános tiszteletnek örvend és 

jótékony alapítványaival a lakosság legteljesebb elismerését vívta ki. Másrészt rátermettsége, 

gyakorlati tapasztalata, becsületessége és tettereje révén ellenvetés nélkül vált méltóvá arra, 

hogy a polgármesteri állásra kineveztessék” – mondta. Arról azonban nem nyilatkozott, hogy 

bármelyikük valóban hajlandó-e polgármester lenni. Bogyay aggódott, hogy őket sem lehet 

megnyerni, s kérte Kozáryt, hogy ez esetben további javaslatot tegyen.497  

  Az eltelt egy év alatt Magyar Ferenc is kipihente bíráskodásának fáradalmait, s 

meghallván, hogy pályázni lehet a polgármesteri és egyéb tisztségekre, akcióba lépett. 

Mindenekelőtt tekintélyes pártfogó után nézett, akit Ranolder János, veszprémi püspök 

személyében vélt felfedezni. 1856. december 22-én kelt levelében öt gyermekére és nyomasztó 

körülményeire hivatkozva kérte a püspök közbenjárását Bogyay Lajos megyefőnöknél 

polgármesterré vagy tanácsossá való kinevezése érdekében. „Nehogy innend is, mint ez ideig 

tett több ízi folyamodásaim után … – hiszem, csak azért, hogy pártfogóm senki [sem] volt – 

ismét elmaradjak” – írta. Ranolder nem sokkal később, 1857. január 5-én el is küldte ajánlását 

a megyefőnöknek. Ebben azonban – bár Magyar Ferenc kérvényét mellékelte – csak a 

tanácsosi állásra javasolta, a polgármesterségről nem esett szó. Mindazonáltal emlékeztette 

Bogyayt, hogy a sümegi városi tanács rendezését tekintve ő maga is érdekelt – nyilván a 
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püspöki birtokok révén – ezért szeretné a korábbi városbíró tanácsossá történő kinevezését.498 

Valószínűleg közben tájékozódott Magyar Ferenc előzetes működéséről, illetve a 

kormányzatnak a leendő polgármesterekkel szembeni elvárásairól, ezért említette meg csak a 

tanácsosi pozíciót.  

  Ezalatt a helytartósági osztály igen csak sürgette a polgármesteri állás betöltését és a 

községtanács megalakítását, hiszen a többi tisztségviselőt itt is csak ezután lehetett kinevezni. 

Közben Ramassetter Vince, Cseh László és Magyar Ferenc mellett még két másik személy, a 

sümegi Lukonics József és a gyömörői földbirtokos, Kisfaludy Elek, Kisfaludy Mór egykori 

honvéd alezredes testvérének a neve is felmerült lehetséges polgármesterként. Az első kettőnél 

egyelőre csak tapogatódzások folytak, az utóbbi három írásban folyamodott. Lukonics 

egyenesen a helytartósági osztályra küldte kérvényét, talán úgy gondolta, hogy így biztosabb 

lesz a dolga. Kisfaludy Elek a szolgabírói hivatalnál jelentkezett. Rajtuk kívül még két másik 

pályázó szintén szerette volna megkapni az állást; egyikük a keszthelyi születésű és Kanizsán, 

a szolgabírói hivatalban írnokként dolgozó Gyurics János, másikuk az egerszegi származású és 

a megyei árvabizottmánynál számvizsgálói pozíciót betöltő Háry Ágoston volt.  

  Cseh László, Sümeg köztiszteletben álló utolsó táblabírája, az 1841-ben Kisfaludy 

Sándor által alapított Sümegi Kaszinó jegyzője, majd elnöke, aki egyébként a Tapolcai járás 

egykori alszolgabírájaként közigazgatási gyakorlattal is rendelkezett, bár a tisztikar 1850. 

június 14-i kinevezését megelőző bizalmi tanácskozáson és külső meghívottként a Szabó Imre 

jegyzővé válásáról döntő, 1853. november 6-i választmányi ülésen is részt vett, a 

felelősségteljes pozíciót végül nem merte vállalni, s a felkérést elutasította. Ramassetter 

késznek mutatkozott a feladatra, de büszkén kijelentette, hogy ő ez érdemben folyamodni nem 

fog. Bogyay Lajos végül is Lukonics Józsefről és Magyar Ferencről kért bővebb véleményt a 

Sümegi járást ekkor egyelőre igazgató Kozáry László közigazgatási segédtől. Kozáry 

Lukoniccsal kapcsolatban azt írta, hogy szellemi képességeiről nem tud nyilatkozni, mivel 

eddig közszolgálatban nem állt. A város lakosságának viszont nincs iránta bizalma, hanem 

inkább rossz szemmel nézi. Általában uzsorásként tűnik fel, ezért a kérvényezett állásra 

semmiképpen sem ajánlhatja. Lukonics megítélését az is befolyásolhatta, hogy egy ideig 

rendőri felügyelet alatt állt, ezt csak a helytartósági osztály 1856. december 11-i rendelete 

oldotta fel. Magyar Ferencről közölte, hogy a városban kevés a tekintélye, a polgármesteri 

tisztségre csak csekély mértékben alkalmas, fő hátráltató tényező pedig rá nézve a német 

nyelvtudás teljes hiánya. Így természetesen őt sem javasolta.499 Kisfaludy Elekről a 

továbbiakban egyáltalán nem esett szó. Ugyanígy érdemben nem foglalkoztak Gyurics János és 

Háry Ágoston kérvényével sem.  
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  S ekkor a korábban is meglehetősen aktív sümegi községi választmány tagjai úgy 

érezték, hogy cselekedniük kell, ha nem akarnak máshonnan származó, ismeretlen 

polgármestert városuk élén látni. 1857. február 16-án tizenhat aláírással ellátott folyamodványt 

küldtek a megyehatósághoz, melyben kifejezték azon óhajukat, hogy szeretnék, ha a 

polgármesteri állásra „a kebelbeli polgárok egyik érdemesbje alkalmaztatnék.” Ezért „a 

nyilvánult általános bizalom következtében” felkérték a város egyik tekintélyes polgárát, a 

községi választmány tagját, Ramassetter Vincét, „ki Sümeg város szellemi és anyagi 

előhaladására vonatkozólag kegyeletes érzelmeinek, jóakaratának s tevékenységének annyi 

kitűnő jeleit adta már,” hogy a tisztséget vállalja el. Ramassetter Vince nekik is igent mondott. 

De mivel folyamodni nem akar, ezért a választmány részéről úgy döntöttek, hogy mintegy 

helyette megírják jelen kérvényüket, s kérik a megyehatóságot, hogy fogadja el azt 

Ramassetter Vince folyamodványaként, és terjessze fel őt a felettes hatósághoz polgármesterré 

történő kinevezés végett. Az aláírók között vegyesen találhatók városi tisztségviselők és 

választmányi tagok. Többször is hivatkoztak a Ramassetter iránt meglévő bizalomra 

hangsúlyozva, hogy a községek rendezésére vonatkozó felsőbb utasítás is szorgalmazza 

helybeli polgárok jelölését a polgármesteri tisztségre.500 Valójában ekkorra már mindenki 

megtanulta, hogy melyek azok a kormányzat számára megnyerő kifejezések, szófordulatok, 

amelyekkel biztos sikert lehet elérni. A helyben való ismertség és megbecsülés révén történő 

bizalomépítés továbbra is a rendszer fő építőkövei közé tartozott, ugyanúgy, mint korábban. 

  Bogyay nem akadt fenn Ramassetter ezen különös viselkedésén, inkább talán örült, 

hogy végre alkalmas embert ültethet a polgármesteri székbe. Érdekes módon a helytartósági 

osztálynak, amely az év elején még annyira sürgette az állás minél előbbi betöltését, a 

megfelelő ember megtalálása után már nem volt annyira sietős a dolog. Több, mint fél évet 

kellett várni az engedélyre, amelyben hozzájárultak Ramassetter kinevezéséhez, így az csak 

ténylegesen 1857. november 22-én történhetett meg.501  

  A sümegi polgárság pedig ezúttal is bebizonyította – akár csak Szabó Imre jegyzővé 

„választásakor” vagy Lázár Antal erdőfelügyelő ún. falopási ügyének tisztázásakor – hogy 

kilátástalannak vélt politikai helyzetben is érdemes megpróbálni a lehetetlent, ha akad néhány 

elszánt küzdő, akire lehet támaszkodni. Mint láttuk, többször is az összefogás igen szép 

példáját mutatták föl.  

  Keszthelyen a rendezési előmunkálatok megkezdésének időszakában sem javult a 

korábbi állapotokhoz képest a helyzet. Ambrózy Lajos, a soproni helytartósági osztály vezetője 

az újjáalakított tisztikartól és az új polgármester személyétől várta a változást. „Számos itteni 

előzetes tárgyalás folytán a Császári Királyi Helytartósági Osztály meggyőződött a jelenleg 
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Keszthely községben fennálló közigazgatási rendszer teljes tarthatatlanságáról és egy olyan 

községi hivatalnoki kar felállításának elkerülhetetlen szükségességéről, amely alkalmassá válik 

az ottani adminisztráció mélyre süllyedt szellemének újbóli elevenné tételére, és az éveken át 

részben tisztességtelen, részben ügyetlen kezelés miatt kimerített községi vagyont megint 

erőtelivé és teljesítőképessé tudja tenni” – írta 1856. november 13-án Bogyay Lajosnak. Az új 

polgármester keresése ennek jegyében indult meg, s Ambrózy sürgette Bogyayt, hogy a lehető 

leghamarabb igyekezzenek őt megtalálni. Természetesen rá is érvényes volt az az elvárás, hogy 

kizárólag ezen szolgálatnak kell szentelnie magát, s azt „nem csak mint valami 

mellékfoglalkozást vagy a titulus megszerzésére való alkalmat kell tekinteni.” Egy hónap telt 

el, s Rohrer László főszolgabírónak 1856. december 24-én a megyefőnökhöz küldött levelében 

sajnálkozva kellett megállapítania, hogy „tiszta lelkiismerettel nem vagyok képes 

Nagyságodnak akár csak egyetlen személyt is javasolni a keszthelyi polgármesteri állásra, 

mivel vagy nem rendelkeznek a hivatkozott rendeletben felsorolt tulajdonságoknak még a 

felével sem, vagy ha birtokolják azokat, nem lehet őket rávenni ezen tisztség elvállalására.” 

Majd az volt a véleménye, hogy „Keszthely község dolgainak felsőbb helyeken jól ismert 

szomorú körülményeinél fogva” legjobb lenne egy külső, idegen személyt kinevezni a város 

élére. „Meg vagyok győződve róla, hogy csak egy idegen személy tudja fenntartani a maga 

számára azt a függetlenséget, amely a keszthelyi községi ügyek kibogozásához 

elengedhetetlenül szükséges” – tette hozzá.502 Végül is alkalmas jelölt hiányában 1857. február 

20-i határidővel megtörtént a pályázati kiírás a polgármesteri állásra, amelyet három újságban, 

a Wiener Zeitungban, a Pest-Ofner Zeitungban és a Budapesti Hírlapban tettek közzé.503  

  A felhívásra összesen öten jelentkeztek. Az első két helyen a sümegi polgármesteri 

állásra is pályázó Gyurics Jánost és Háry Ágostont találjuk. Harmadikként Rumy Károly 

városbíró, negyedikként egy keszthelyi születésű volt császári királyi huszártiszt, Új Imre, 

ötödikként a Vas megyéből származó és a Zalai Császári Királyi Megyehatóságnál 

napidíjasként dolgozó Verhás Kristóf adta be pályázatát.504  

  1857. március 20-áig úgy látszik a pályázatokkal semmi nem történt, mivel a 

helytartósági osztály ezen a napon a keszthelyi polgármesteri állás betöltésére vonatkozó 

javaslat haladéktalan beterjesztését kérte Bogyaytól. Bogyay azonban csak fél év múlva, 1857. 

október 7-én küldte el ezzel kapcsolatos jelentését. Az első helyen Gyurics Jánost, a második 

helyen Verhás Kristófot ajánlotta polgármesternek. Gyuricsról igen jó jellemzést adott. 

Eszerint pontos ismeretekkel rendelkezik a községi ügyeket illetően, kiváló jártasságra tett 

szert az adó és számviteli ügyekben, ezenkívül tettre kész és igen értelmes.505 Sümegen talán 

épp azért nem foglalkoztak érdemben Gyurics János kérvényével, mert időközben bizonyossá 
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vált, hogy Ramassetter Vince mégis csak hajlandó lesz a polgármesteri székbe ülni, így 

Gyurics személyében – aki ráadásul keszthelyi születésű volt, családját tehát ismerték – a 

másik alkalmas jelöltet érdemes inkább „tartogatni” a káderhiányban szenvedő és nagy 

gondokkal küszködő Keszthelyre. Az sem számított, hogy Gyurics derekasan kivette részét az 

1848-1849-es forradalom és szabadságharc katonai küzdelmeiből. Ezredével, a 2. Hannover 

királya nevét viselő huszárezreddel Kiss Ernő, a későbbi honvédaltábornagy és aradi vértanú 

parancsnoksága alatt 1848 júliusától a délvidéki szerb felkelők ellen harcolt, majd októberben 

csatlakozott a honvédsereghez. 1849 tavaszán előbb hadnagyi rangot vívott ki magának, majd 

sebesülését követően főhadnaggyá nevezték ki a 6. Würtemberg huszárezredhez.506  

  Verhás Kristófot szintén igen kedvezően mutatta be. Az ezen álláshoz szükséges 

ismereteket mind a községi ügyekre, mind a közgazdaságra, mind pedig a politikai igazgatásra 

vonatkozóan birtokolja, helyesen értelmezi az előírásokat, és a megyehatóságnál is meg vannak 

elégedve munkájával, írta róla. Rumy Károly, hivatalban lévő városbíróról csak annyit jegyzett 

meg, hogy „a szerzett tapasztalatok alapján erre a posztra csak csekély mértékben alkalmas.”507 

Az egykori elvbarátság, úgy látszik, már nem volt elegendő kedvező vélemény 

megfogalmazásához.  

  A két másik pályázót nézve Új Imréről lényegében semmit nem mondott, csak annyit 

jegyzett meg, hogy képességeit és alkalmazhatóságát tekintve mindenféle támpont hiányzik a 

kellő megítéléshez. Politikai magatartásának jellemzésénél az áll, hogy „most törvényes.” Ez 

utóbbi annak fényében nyer megvilágítást, amit Új Imre saját kezűleg készített pályázatában 

olvashatunk: „Politikai magamviseletét illetőleg elég leend azt megemlíteni, hogy bár a múlt 

1848-1849-i szerencsétlen forradalom árja által én is önkénytelenül elsodortatva ezen 

ballépésemért meglakoltam, a Felséges Uralkodóház iránt mindazáltal mindig a legnagyobb 

hűséggel viseltettem, s ez érzelem lelkesíti maiglan is keblemet.” Érzelmekben, s főként 

lelkesültségben kilenc évvel korábban sem szenvedett hiányt. Ő volt az, aki 1848 őszén 

császári királyi huszár főhadnagyként ezredéből 97 emberével hazaszökött, hogy csatlakozzon 

a honvédsereghez. A felső-tiszai hadtest kötelékében harcolta végig a szabadságharcot 

Mészáros Lázár, Klapka György, Nagysándor József tábornokok parancsnoksága alatt egészen 

a világosi fegyverletételig. 1849 márciusában őrnagyi, augusztus elején pedig alezredesi rangot 

kapott. A szabadságharc leverése után szökés, felségsértés, árulás és fegyveres lázadásban való 

részvétel vádjával Aradon hadbíróság elé állították, és 1850. február 27-én golyó általi halálra 

ítélték. Ezt kegyelemből két hét múlva 10 év várfogságra változtatták, Olmützben, majd 

Aradon raboskodott. 1854 augusztusában kegyelmet nyerve kiszabadult, s egy ideig az Arad 

megyei Puszta-Ötvenesen telepedett le.508 Zalába való visszatérésének időpontjáról egyelőre 
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nem sikerült adatokat fellelnünk, de ez nem történhetett túl soká, hiszen a polgármesteri 

pályázat beadásának határideje 1857. február 20. volt, s a tanácsosi állásra – ahova szintén 

jelentkezett – is nagyjából eddig az időpontig lehetett pályázni.509 Úgy tűnik, hogy pályázatait 

már itthon fogalmazta meg. S hogy miért akart hivatalt vállalni szülővárosában? Szavai hűen 

tükrözik 1848 hőseinek Világos után bekövetkezett kilátástalan helyzetét: „A fenyegető 

szükség és ezzel párosult önfenntartási ösztön intenek, hogy oly életmódról gondoskodjam 

miszerént fáradhatatlan munkásság s kitartó szorgalom által anyagi állásom a szükség ellen 

biztosítva nyugodt kedéllyel nézhessek a kétes jövendőnek eléje, s az állomnak ismét egy 

hasznos tagjává válhassak.”510 Bogyay Háry Ágostonról szintén nem szólt bővebben. A 

„Különös megjegyzések” rovatban viszont az szerepel, hogy Háry mielőtt a megyei 

árvabizottmánynál a számvizsgálói pozíciót elfoglalta volna egy olyan férfi alkalmazásában 

állt, aki „ szívesen folytat piszkos pénzügyleteket.” Hozzáteszi, hogy azóta ezektől már 

valószínűleg távol tartja magát. Háry korábbi pályafutását részletesen bemutató forrásaink 

szerint 1835-ben tiszteletbeli aljegyző, 1839-ben pedig megyei lajstromozó lett. 1848-1849-ben 

a megyei segédszámvevői tisztséget töltötte be, az árvabizottmány számvizsgálói posztjára 

pedig 1854. december 7-én nevezték ki.511 Az 1849 és 1854 közti időszakról nincs semmi adat 

feltüntetve, a rá rossz fényt vető magánszemély beosztottja tehát ekkor lehetett. Ez azonban 

elégséges oknak látszott arra, hogy Bogyay ne javasolja keszthelyi polgármesternek az ekkor 

47 éves pályázót. Más kivetnivalót nem találhatott benne, hiszen tanulmányait a zágrábi 

jogakadémián végezte, tudott latinul és németül, széleskörű közigazgatási gyakorlattal és 

számviteli ismeretekkel is rendelkezett, mely utóbbi Keszthely zilált pénzügyeinek rendbe 

hozásához nem volt utolsó szempont. Politikai, erkölcsi magatartását és képességeit tekintve is 

jó minősítést kapott. A megyefőnök Háry Ágoston apját, Háry Farkast is jól ismerhette, ki öt és 

fél évtizedig töltötte be Zala vármegye levéltárnoki tisztét, s Bogyay intézte 1850-ben 

bekövetkezett nyugdíjazását.512 Míg Háry Ágoston esetében pályafutásának öt éves kitérője, 

addig Új Imre esetében nagy valószínűséggel 1848-as múltja akadályozta meg, hogy keszthelyi 

polgármesterré javasolják. Másoknál – mint láthattuk – igen sokszor „bocsánatos bűn”-ként 

kezelték a forradalom és szabadságharc alatti aktív politikai tevékenységet, az ilyen mértékű 

katonai szerepvállalás – amit a hadbírósági ítélet súlya is jelzett – viszont már túllépte azt a 

tűréshatárt , amely a neoabszolutista kormányzat számára még elfogadható volt.  

   A helytartósági osztály 1857. november 12-én küldött válaszából ismét kicseng, hogy 

mennyire fontosnak tartotta a leendő polgármesternek a helyiek körében való elfogadottságát. 

Bogyay október 7-i jelentéséből az erre utaló jelzéseket hiányolta. Felhívta a figyelmét, hogy 

hallgassa meg ez ügyben „a helyi viszonyokkal és a lakosság kívánalmaival kellőképpen 
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ismerős keszthelyi szolgabírót.”513 Rohrer László szolgabíró 1857. december 24-én a 

megyefőnöknek küldött levele azonban egyáltalán nem a kért adatokat tartalmazta, hanem 

váratlan hírt közölt. Arról tudósította Bogyayt, hogy Rumy városbíró még szeptember 

folyamán otthagyta bírói állását anélkül, hogy távozását valakinek bejelentette volna, s azóta 

vissza sem tért. Közben több helyről is az a panasz hallatszik, írta, hogy a bíró a csendőri 

kiadásokat és a katonai szállásbéreket illetően már hosszabb ideje nem tisztázta magát. Mivel 

úgy értesült, hogy Rumy valahol Egerszeg mellett tartózkodik, kérte az ottani szolgabírói 

hivatalt, hogy tartozásai ügyében hallgassa ki. Egerszegről viszont december 4-én azt a választ 

kapta, hogy Rumy két hete Egerszegről elment, s jelenleg ismeretlen helyen van. A keszthelyi 

hitelező polgárok megnyugtatása végett, s hogy rá lehessen venni Rumyt a számadásra, arra 

vonatkozóan kért utasítást Bogyaytól , hogy a körözést megindíthatja-e Rumy ellen. A 

megyefőnök kitérő választ adott. Nem rendelte el egykori elvbarátja azonnali körözését, hanem 

az Egerszegen gyorsan begyűjtött információk alapján azt tudatta a szolgabíróval, hogy Rumy 

valószínűleg sümegi sógoránál, Horváth Pálnál tartózkodik betegen. Ha mégsem lenne ott, 

hollétéről Horváth Páltól szerezzen felvilágosítást.514  

  Rumy további sorsáról tárgyalt korszakunk forrásai nem beszélnek. Keszthely tehát 

megint városbíró nélkül maradt, s a hosszas keresgélés és pályáztatás miatt 1858 elején még 

polgármestere sem volt. Súlyosbította a helyzetet a kerületi jegyzői teendőket is ellátó Pum 

János városi jegyző ideg- és elmeállapotának fokozatos romlása, ami miatt munkáját csak igen 

nehezen, Rohrer szolgabíró állandó dorgálásai, megrovásai közepette tudta végezni. Végül 

teljes elmezavarodottság állt be nála.515  

  A polgármester kiválasztásának további folyamatáról hiányoznak a megbízható 

források. Annyit azonban tudunk, hogy a nyertes pályázó – ahogy az várható volt – Gyurics 

János lett.516 Kinevezése feltételezhetően valamikor 1858 folyamán történt, ami legalább 

csekély stabilitást hozott a város továbbra is igen csak kaotikus viszonyaiba. 

  Tapolca vonatkozásában 1857. január 17-én kelteződött a helytartósági osztály 

emlékeztetője Bogyay számára, melyben figyelmeztetik, hogy egy hónapon belül meg kell 

tennie javaslatát az ottani polgármester személyére. Ha alkalmas jelölt nincs, mondták, 

haladéktalanul ki kell írni a pályázatot.517 Ez esetben azonban fölöslegesen aggódtak. Varga 

Lajos főszolgabíró január 30-án már két rátermett jelöltet is megnevezett az 1855-ben hivatalba 

lépő városbíró, Nagy József és a pozícióját ugyanakkor elfoglaló jegyző, Kövesy Antal 

személyében. „Ezek ketten jó képességeik, gyakorlati tapasztalatuk, becsületességük és 

kívánatos tetterejük révén alkalmasak polgármesternek, és biztosítottak arról, hogy 

kinevezésük esetén készek ezen állás feltételek nélküli elfogadására” – írta a megyefőnöknek. 
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Kövesy Antal a két évvel korábbi jellemzés szerint kellő ismeretekkel rendelkezik munkaköre 

ellátásához, hivatali és hivatalon kívüli magatartása jó, politikailag megbízható.518 Kettejük 

közül azonban a szolgabíró mégis inkább Nagy József mellett tette le a voksot, mondván, hogy 

„a nép és a községtanács519 bizalma benne összpontosul, és nem csak azért, mert a gyakorlati 

tapasztalatot és a tetterőt illetően a másiknak fölötte áll, hanem kiváltképpen azon okból, hogy 

több éves közszolgálata folytán figyelemre méltó érdemeket szerzett.” Érdemes felidézni, hogy 

Nagy Józsefet 1855-ös bíróvá választásakor is úgy jellemezték, hogy „beléhelyeződik a 

lakosság értelmiségi osztályának a bizalma.”520 Ezt követően Varga Lajos részletesen 

bemutatta Nagy József pályafutását kezdve onnan, hogy 1792-ben a Vas megyei Izsákfán 

született, fiatalon rész vett az 1809. évi nemesi felkelésben, 1811-től 1816-ig Zala vármegye 

alispánjánál joggyakornokként alkalmazták, 1816-tól 1819-ig megyei esküdt, utána 1838-ig 

élelmezési biztos, majd 1847-ig megyei aladószedő volt a Tapolcai járásban. Azt is hozzátette, 

hogy „az 1848-1849. évi zavargásokban nem vett részt.” Bogyay különös módon mégis csak 

több, mint nyolc hónap elteltével, 1857. október 7-én továbbította azt a helytartósági 

osztálynak. Csak annyit fűzött hozzá, hogy Nagy József minden olyan tulajdonságot egyesít a 

maga személyében, amely a tapolcai polgármester számára szükséges, s más, ezen állásra 

alkalmas személyt ő sem ismer. Ambrózy Lajos, a helytartósági osztály vezetője azonban nem 

elégedett meg ennyivel. Egy hónap múlva, 1857. november 12-én visszaírt Bogyaynak, hogy 

„bár a jelenlegi tapolcai városbíró, Nagy József a szolgabírói hivatal bemutatása szerint nagyon 

becses tulajdonságokkal bír, mégis felmerül a kétség, hogy előrehaladott koránál fogva kellően 

meg tud-e felelni azon követelményeknek, amelyeket jelenleg egy polgármester elé kell állítani 

a minden tekintetben kielégítő közigazgatás és vagyonkezelés biztosítása érdekében.” Majd 

kérte a megyefőnököt, hogy oszlassa el ez irányú kétségeit.521 Bogyay válaszának a 

forrásokban nincs nyoma. Megvolt az alkalmas jelölt, talán úgy vélte, hogy rátermettségének 

bizonygatására nincs tovább szükség, előbb-utóbb Sopronban úgy is elfogadják. Igaza is lett, 

mert a helytartósági osztály nem reagált semmit. Mindennek az lett az eredménye, hogy Nagy 

József továbbra is városbíróként, nem pedig polgármesterként folytatta munkáját.522 Aztán 

csaknem két év eltelt már, amikor Bogyay 1859. szeptember 10-én elővette Ambrózy 1857. 

november 12-éről keltezett levelét. De csak azért, hogy Varga Lajos szolgabíróval – akihez 

annak idején azt valószínűleg továbbküldte – közölje, hogy mivel a közben megjelent községi 

törvény értelmében az egész magisztrátus szervezése teljesen más alapelvek szerint fog 

történni, mint azt az eddigi felsőbb utasítások előírták, ezért a helytartósági osztály szóban 

forgó rendeletével már nem kell foglalkozni.523  

       



 164

      * * * 

   

  A fenti adatok úgy véljük kellőképpen bizonyítják, hogy nem volt egyszerű egyik zalai 

városban sem a minden tekintetben megfelelő polgármestert megtalálni. Politikai, szakmai és 

erkölcsi követelményeknek kellett egyszerre eleget tenni. A helytartósági osztály, a 

megyefőnök és a járási szolgabírák közötti oda-vissza levelezésből egyértelműen látszik, hogy 

a kormányzat kommunikációja két fő tényezőre helyezte a hangsúlyt: 1. A szakmai tudás és 

elkötelezettség, mely utóbbi elsősorban azt jelentette, hogy az illető ne űzzön polgármesteri 

hivatása gyakorlása mellett semmilyen más foglalkozást. A szakmai tudás szempontjából az 

iskolai végzettség is számított, hiszen általában véve szorgalmazták, hogy a városok 

vezetésében a helyi értelmiség minél nagyobb szerepet kapjon, de ha egy konkrét személy 

kiválasztásáról kellett dönteni, sokkal inkább a megszerzett közigazgatási gyakorlat volt a 

mérvadó. Ha előtte valaki a megyehatóságnál vagy a járási adminisztrációban dolgozott, az „jó 

pont”-nak számított. Nem ártott, ha az illető rendelkezett pénzügyi, számviteli és adóügyi 

ismeretekkel is, hiszen a helytartósági osztály igen csak őrködött a községi vagyon célszerű 

kezelése fölött, maximálisan igyekezett kiküszöbölni – több-kevesebb sikerrel – a korábbi 

évtizedekben nem egyszer elharapódzó visszaéléseket, ugyanakkor az állami adókat is igen 

szigorúan behajtatta. 2. A helyi közösségben való elfogadottság és tekintély, melyet semmilyen 

morális vétség nem árnyékolhatott be. Mint már többször utaltunk rá, a kormányzat ezt a 

tényezőt a bizalomépítés szempontjából tartotta fontosnak. Hiteltelen emberekkel nem lehetett 

a császári királyi hatóságok iránti jóhiszeműséget megalapozni. S itt a megítélésnél már 

nagyon sok szubjektív elem is közrejátszott abban, hogy kinél, milyen vétségnél hol húzták 

meg az elfogadhatóság és kizártság két szélső kategóriája közti keskeny mezsgyén a határt.  

  A tekintélyt és elfogadottságot a morális szempontok mellett a legtöbb esetben a 

vagyoni helyzet is befolyásolta. Ha valaki anyagilag gyarapodott, házat, földet, szőlőt stb. 

szerzett vagy jól jövedelmező ipart, kereskedést űzött, az a mezővárosi közösségben példa 

értékűnek minősült. A kevésbé törekvő és szorgalmas embert a közösség sem annyira fogadta 

el.  

  A fentiekhez járult még a politikai megbízhatóság követelménye. Ez azonban az idő 

előrehaladtával az egy-egy tisztségre történő kiválasztásnál – így a polgármestereknél is – az 

első két tényező mögött egyre inkább háttérbe szorult. Ha valaki szakmailag megfelelt és a 

város lakossága is respektálta személyét, akkor a forradalom és szabadságharc alatti „vétkes” 

magatartás kedvezőbb elbírálás alá esett. Természetesen, akiről tudták, hogy aktív katonai 

fellépésben vett részt, arra jobban odafigyeltek; s ilyenkor az elkövetett katonai cselekmény 
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súlya is befolyásolta a róla megformálódó véleményt. Ettől függetlenül az összes városi állásra 

jelentkező minősítésénél a politikai magatartásról is nyilatkozni kellett. A polgármesterek 

esetében ez szemlátomást azért jóval nagyobb hangsúlyt kapott, mint például a pénzügyi vagy 

a szolgaszemélyzetnél. 

  Láthattuk, hogy a szóba jöhető polgármesterjelöltekről minden téren igyekeztek 

megbízható értesüléseket szerezni, sokszor egészen bizalmas adatokat is. Az egerszegi Duzár 

Istvánról tudták, hogy néhány ezer forintnyi készpénzzel rendelkezik, s abból tisztességes 

feltételekkel kölcsönad, a sümegi Lukonics Józsefről viszont kiderítették, hogy uzsorás. Háry 

Ágostonról sem maradt titokban, hogy korábban „piszkos pénzügyleteket” folytató egyén 

alkalmazásában állt. Új Imre politikai magatartásának minősítéséhez csak két szó volt beírva: 

„most törvényes.” Ezek közül az első mindent elmondott. Wlassics Antal és Nagy József 

esetében „csak” az egészségi állapotról tudakozódtak; a tudakozódás aztán addig folyt, hogy 

Nagy József lemaradt a polgármesterségről, s a korszak végéig meg kellett elégednie a 

városbírói címmel. Nem létezett olyan információ, amihez, ha kellett, bárkivel kapcsolatban ne 

tudtak volna hozzájutni. 

  A pályáztatás rendszerének köszönhetően sokkal több jelölt közül lehetett válogatni, 

mint korábban, amikor általában az elöljáróság véleményére alapozva a főszolgabírák tettek 

javaslatot a leendő városbírákra. 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 irányelvekkel. 
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A községtanácsok megalakítása 

   

  Az alkalmas polgármesterek keresésével egyidejűleg a községtanácsok felállításának 

előmunkálatai is megkezdődtek. Ezeket 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 jelöltekről egyéni jellemrajzot kellett készíteni, s a 

helytartósági osztály ezen adatok birtokában kívánta meghozni a végső döntést. Ennek 

előkészítése céljából Bogyay Lajos a szolgabírói hivataloktól a községtanácsokba 

kinevezendőkre vonatkozóan is javaslatokat kért.524 

  Zalaegerszeget illetően Csirke Károly szolgabíró 1857. január 2-án kelt levelében  

mindenekelőtt az 1855. július 18-án kinevezett községi választmányi tagokat ajánlotta a 

testületbe. Rajtuk kívül azonban még másokat is megnevezett. Ez utóbbiak közt ismert és 

kevésbé ismert neveket egyaránt találunk. Az ismert nevek körében főként az 1840-es 

években tanácsosi vagy egyéb tisztséget vállalók bukkannak fel. A javaslattételnél a 

szolgabíró – a kiadott utasításnak megfelelően – láthatóan arra törekedett, hogy mindegyik 

társadalmi réteg és vallásfelekezet képviselve legyen. Az ajánlottak között összességében 

véve nagyjából azonos arányban szerepeltek értelmiségiek és iparosok, s jóval kisebb 

számban földbirtokosként és kereskedőként megnevezettek. Az értelmiségiek és iparosok 

együttes száma több, mint a háromszorosát tette ki a földbirtokosok és kereskedők együttes 

számának. Az értelmiségiek magas aránya a kormányzati rendszer azon, többször 

hangoztatott törekvésével magyarázható, amely ezen rétegnek fokozott mértékben kívánt teret 

engedni a helyi igazgatásban. Ez utóbbiak közül az egerszegi községtanácsba ajánlottak 

társasága főként ügyvédekből, orvosokból és gyógyszerészekből állt. A városban a 

katolikusok mellett a zsidók alkották a legnagyobb vallásfelekezetet, így a javasoltak közt 

szép számban fellelhetők az ő képviselőik is. A számos, alkalmasnak talált személy ellenére a 

szolgabírónak az volt a véleménye, hogy a két évvel korábban kinevezett választmányt 

lényegében nem is kellene átalakítani, hanem változatlanul meg kellene hagyni hivatalában, 

mivel „annak minden egyes tagja az itteni értelmiséghez tartozik és mostanáig mindig a 

község javára munkálkodott.”525  

  Az addigi községi választmány községtanáccsá való egyszerű átváltoztatása azonban 

nem történhetett meg. Egyrészt azért, mert a községi választmány 13 tagból állt, a 

községtanácsnak pedig 12 tagúnak kellett lennie, másrészt azért, mert a zsidó lakosságot 
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arányszáma alapján az addigi egy helyett, még egy képviselethez kellett juttatni. A 

községtanács 12 tanácsosi helyét végül úgy osztották el, hogy kilencet a katolikusok, kettőt a 

zsidók, egyet a protestánsok kapjanak. Ennek alapján a megyehatóság mindegyik tanácsosi 

helyre három személyt javasolt, s megjelölte, hogy hármójuk közül kit ajánl első-, másod- és 

harmadsorban. Így összesen 36 jelölt szerepelt a helytartósági osztályhoz eljuttatott listán. 

Mindegyik jelöltnél feltüntették a foglalkozást, vallást és életkort, s pár szóval minősítették 

jellemét, illetve a tanácsosi tisztségre való alkalmasságát. A még fontosnak vélt közlendőket a 

„Megjegyzés” rovatba vezették be. 

  A jelöltek adatai jól tükrözik, hogy a kormányzati rendszer megváltozott elvárásait 

figyelembe véve Zalaegerszegen kiket tartottak alkalmasnak a községtanácsosi tisztség 

viselésére és kikről gondolták, hogy kinevezésükkel a választások mellőzése ellenére is, 

képesek lesznek valamilyen szinten kifejezni és érvényre juttatni a város lakosainak 

véleményét és törekvéseit. Hiszen, mint a "Megjegyzés" rovatból kiderül, nagy jelentőséget 

tulajdonítottak annak, hogy ki milyen népszerű és kedvelt a városban. Mindebben a kormány 

kezdettől meglévő azon óhaja tükröződött, hogy bizalmat ébresszen a népben, és elfogadtassa 

vele rendeleteinek és utasításainak általa kinevezett végrehajtóit. A város társadalmáról a 

felettes hatóság által kialakított egyfajta értékrend fogalmazódott itt meg. Bogyay Lajos az 

1857. január 25-én elküldött listához mellékelt levélben megjegyezte, hogy „az első helyen 

javasoltak kinevezésével létrejön a községtanács, amely az itteni népesség elitjét foglalja 

magába, és amelyre a kormány a megoldandó feladatokat nyugodtan rábízhatja.” Ugyanakkor 

arra vonatkozóan is utasítást kért, hogy a jövőben a polgármesterek lesznek-e a községtanács 

elnökei, vagy a községtanácsnak saját kebeléből kell elnököt választania. A helytartósági 

osztály válasza egy hónap múlva érkezett meg. Sopronban minden fenntartás nélkül 

elfogadták a megye által Zalaegerszegre vonatkozóan beterjesztett javaslatot, és 

engedélyezték a 12 első helyen jelölt személy tanácsosi kinevezését. A feltett kérdéssel 

kapcsolatban közölték, hogy a községtanács élére nem kell külön elnököt kinevezni. Az 

üléseken a polgármester, annak akadályoztatása esetén pedig a városi tanácsos fog elnökölni. 

De a polgármester távolléte esetére a községtanács egy tagját annak elnökévé is 

kinevezheti.526  

  Ezt követően Bogyay Lajos, Duzár István polgármesteri kinevezésével egyidejűleg, 

azaz 1857. március 3-án az új zalaegerszegi községtanácsot is kinevezte. Ennek tagjai a 

következők lettek:527 
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  Koppány Ferenc földbirtokos 

  Szabó Sámuel ügyvéd 

  Árvay István ügyvéd 

  Hőgyey János plébános 

  Molnár György ügyvéd 

  Háry József ügyvéd 

  Smalkovits Mihály megyei orvos 

  Horváth Károly uradalmi tiszttartó 

  Isoó Ferenc gyógyszerész 

  Handler István kereskedő 

  Mayer Jakab kereskedő 

  Kaiser Zsigmond kereskedő 

   

Érdemes megjegyezni, hogy néhány kivétellel, aktív támogatóként vagy szimpatizánsként 

szinte valamennyiük nevével találkozunk az 1840-es évek helyi politikai küzdelmeiben, 

mégpedig az előremutató intézkedéseket, a reformjavaslatok megvalósítását szorgalmazók 

oldalán. Felekezeti megoszlás tekintetében az előzetes terveknek megfelelően két tanácsos 

képviselte a zsidókat, egy tanácsos a protestánsokat, a többiek pedig a katolikusokat. 

Foglalkozásukat nézve megvalósult az a célkitűzés, amely szerint az értelmiségieket fokozott 

mértékben kell bevonni a város irányításába. A 12 tanácsos közül ugyanis nyolcat (67 %) 

sorolhatunk ebbe a kategóriába. A három kereskedő aránya 25 %-ot, az egy földbirtokosé 

pedig 8 %-ot tett ki. A kialakult végeredmény nem igazán tükrözte a város valós társadalmi 

struktúráját, hiszen az iparosok egyáltalán nem, a mezőgazdaságból élők pedig aránytalanul 

kis számban voltak jelen. Ez nyilván azzal függött össze, hogy mind a földműves, mind az 

iparos osztály túlnyomó része alacsony, vagy semmilyen iskolai végzettséggel nem 

rendelkezett, s többnyire írni-olvasni sem tudott. A községtanács létrehozásánál így ők eleve 

nem jöhettek szóba.  

  Nagykanizsán már egy hónappal a helytartósági osztály leiratát követően, 1856. 

december 13-án elküldte Gózony Ferenc főszolgabíró Bogyaynak a községtanács 

összetételére vonatkozó javaslatát. A 18 főből álló testület mindegyik helyére három jelöltet 

sorakoztatott föl, s közülük mindenhol az első helyen szereplőt ajánlotta kinevezésre. A helyi 

viszonyokat jól ismerő Gózony láthatóan nagy gonddal állította össze a névsort. Nem csak 

arra ügyelt, hogy a hármas jelöléseknél – melyeket a 18 hely mindegyikénél a./, b./ és c./ 

betűkkel különített el – kik kerüljenek az első, vagyis a./ betűvel jelzett helyre, hanem arra is, 
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hogy a város prominens személyiségei az 1-18-ig terjedő lista legelején foglaljanak helyet, 

függetlenül attól, hogy a./, b./ vagy c./ megjelölést kaptak. Így itt találjuk többek között a 

sikeres ügyvédet, Koch Mihályt, a jól működő kereskedelmi vállalkozások képviselőit, Axenti 

Györgyöt, Gutmann Sándort, Ollop Sámuelt, Tersánszky József járási orvost, Albanich 

Flórián pékmestert és korábbi városbírót, aki most a kanizsai takarékpénztár elnöki tisztségét 

töltötte be és még sok más közismert személyiséget. Ők általában a városban tekintélyes 

ingatlan vagyonnal is rendelkeztek, amit a „Megjegyzés” rovatban a szolgabíró a megyefőnök 

tudomására hozott, illetve azt is jelezte, ha valaki különös tiszteletnek örvendett a városban. 

Hozzátette, hogy a kereskedők azért vannak túlsúlyban a jelöltek között, mert „Kanizsa 

főképpen kereskedőváros.” Az akkurátusan megszerkesztett lajstrom így összesen 54 nevet 

tartalmazott.528 Bogyay ezek közül 19-et javasolt a helytartósági osztálynak kinevezésre. 

(Valószínűleg azért ennyit, mert ekkor még úgy vélhette, hogy egy külön elnök is kell majd a 

községtanács élére.) Bár hangsúlyozta, hogy javaslatát a községi igazgatás ezen testületével 

mindenekelőtt érintkező szolgabíró véleményére alapozza, aki számára leginkább 

jelentőséggel bír, hogy a grémium „a helység legalkalmasabb képviselőiből”529 jöjjön létre, 

Gózony tervezetén mégis némileg módosított. Hat esetben változtatott az első helyen 

ajánlottak személyén, ezeket a névsor egyéb tagjaival cserélte ki.530  

  Az 1856. december 26-án elküldött javaslatra a helytartósági osztály – amely 

egyébként egyfolytában sürgette a községtanácsok megalakítását – csak két hónap múlva, 

1857. február 24-én válaszolt. Ebben közölte, hogy a községtanácsnak 18 főből kell állnia, 

mert elnökölni a polgármester fog. A Bogyay által megnevezetteket egy kivételével mind 

elfogadta. A kivételt Brunner József jelentette, akiről azt írta, hogy „nem mutatkozott 

bizalomra méltónak.” Helyette a kilencedik helyen harmadiknak (vagyis c./ betűvel) jelölt 

Fischer Alajos kinevezését szorgalmazta, mondván, hogy „mindenképpen kívánatosnak tűnik, 

hogy a községtanácsban egy építőmester is legyen.” Foglalkozásukra nézve ugyanis 

mindketten építőmesterek voltak. Brunner Józsefet szintén a kilencedik tanácsosi helyre 

javasolták Bogyayék, de a legelső (a./ betűvel jelzett) jelöltként. Bemutatásakor a legjobbakat 

írták róla. Képességeit kitűnőnek, erkölcsét kifogástalannak, politikai érzületét lojálisnak 

minősítették. Megjegyzésként azt közölték, hogy „szaktudása, szorgalma és becsületessége 

révén a polgárok körében nagy tiszteletben részesül.” Ambrózyék valami kivetnivalót mégis 

találtak rajta. Hogy konkrétan mi volt ez, annak a levelezésben nincs nyoma. Tény, hogy 

Brunner József helyére Fischer Alajos került. Ezáltal megszületett a kanizsai községtanács 

végleges névsora: 
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  Ritter András nyugalmazott uradalmi tisztviselő 

  Axenti György kereskedő 

  Spánier Ferdinánd kereskedő 

  Tersánszky József járási orvos 

  Albanich Flórián pékmester 

  Hegedüs József ügyvéd 

  Herbst Adolf uradalmi tiszttartó 

  Davidovics György gazda 

  Mantuano Rudolf kéményseprőmester 

  Fischer Alajos építőmester 

  Michel Ignác kötélgyártómester 

  Ollop Sámuel kereskedő 

  Gutmann Sándor kereskedő 

  Velisch Sámuel kereskedő 

  Kirschner Mayer kereskedő 

  Rosenfeld Sándor kereskedő 

  Hauser János vaskereskedő 

  Koch Mihály ügyvéd 

 

Kinevezésüket a polgármesterrel, Wlassics Antallal egyidejűleg 1857. március 1-jén kapták 

meg.531 Ha a községtanács összetételét nézzük, egyértelmű a kereskedők dominanciája. Nyolc 

fős tagságukkal csaknem a felét (44%) tették ki a testületnek. A többi társadalmi csoportot 

nézve az iparosok (4 fő) 22 %-kal, a földművesek (1 fő) 5, 5 %-kal, az értelmiségiek (2 

ügyvéd, 2 uradalmi tisztviselő, 1 orvos, összesen 5 fő) 27, 7 %-kal voltak jelen. Ez a 

megoszlás jobban tükrözte a város tényleges társadalmi struktúráját, mint az egerszegi 

községtanácsé. Bár a kormányzat célul tűzte ki az értelmiség minél nagyobb arányú bevonását 

az irányításba, ennek a rétegnek itt – szemben a megyeszékhellyel – nem sikerült túlsúlyra 

jutni. A földművesek tényleges társadalmi arányukhoz képest Kanizsán is alig jutottak 

képviselethez. A felekezeti szóródás 9 katolikussal (50%), 3 protestánssal (16%), 1 

görögkeletivel (5,5 %) és 5 zsidóval (27,7 %) eléggé kiegyensúlyozottnak mondható.  

  Kozáry László, a Sümegi járás közigazgatási segédje 1856 utolsó napjaiban, december 

27-én tette meg javaslatát a leendő községtanácsra vonatkozóan. Jórészt már eddig is ismert 

és a közéletben aktív személyeket (például Édeskuty Sándor bábsütőt, Schauer Ferenc 

plébánost, Eitner József tímármestert, Mojzer Imre vendéglőst stb.) választott. Bogyay 
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azonban elégedetlen volt vele, mivel a 12 tanácsosi hely mindegyikére csak egy valkit 

ajánlott, holott hármat kellett volna. Ezért 1857. január 13-án arra utasította Kozáryt, hogy 

sürgősen keressen 36 megfelelő sümegi lakost ügyelve arra, hogy a különféle társadalmi 

helyzetűek és vallásúak is képviselve legyenek.532 Ráadásul itt is igazodni kellett a 

kormányzat azon elvárásához, hogy az értelmiség a testületben meghatározó szerepet kapjon. 

A 3380 lakosú városban mindez elég nagy kihívásnak tűnt, hiszen Sümeg és környéke 

népességének többsége – mint fentebb már utaltunk rá – ezen időszakban még földművelésből 

és állattenyésztésből élt. De azok esetében is, akik iparűzéssel keresték kenyerüket, a két 

jövedelmi forrás általában összekapcsolódott.533 Mégis, Kozáry egy hónap múlva, 1857. 

február 16-án már kész volt az újabb előterjesztéssel. S talált is 36 személyt. A feladatot úgy 

oldotta meg, hogy a 12 tanácsosi hely mindegyikénél elsőként a városnak azokat a prominens 

személyiségeit javasolta, akikről úgy gondolta, hogy sem a megyehatóság, sem a helytartósági 

osztály nem tesz kifogást ellenük. Másodikként, harmadikként pedig zömében hagyományos 

mesterséget űző iparosokat (szabó, takács, csizmadia, nyereggyártó stb.), valamint néhány 

kereskedőt és földművest ajánlott. A második-harmadik helyen ajánlottak között csak egy 

értelmiségi – egy mérnök – szerepelt.534 Így a társadalmi kiegyensúlyozottság a jelöltek között 

valamennyire megvalósult. A megyefőnök csak annyit módosított a listán, hogy a 12. 

tanácsosi helyre elsőként javasolt Fekete Ignác cipészmester helyett a 7. tanácsosi helyre 

másodikként ajánlott Hirschler Miksa kereskedőt vélte kinevezendőnek azzal az indokkal, 

hogy „a bár nem túl számos sümegi zsidóság is – nem egészen 100 lélek – képviselve legyen 

a községtanácsban egyik tagja révén.” Az így kialakult névsort terjesztette föl a helytartósági 

osztályhoz, ahonnan 1857. november 12-i dátummal érkezett meg a jóváhagyás, melyben 

jelezték, hogy semmi kivetnivalót nem találnak a jelöltek személyében, a kinevezés 

megtörténhet. Erre 10 nap múlva, november 22-én került sor, ugyanazon a napon, amikor 

Ramassetter Vince is polgármester lett. A községtanács belőlük tevődött össze (a 12 fő közül 

öten ezt megelőzően a választmánynak is tagjai voltak):535 

 

  Schauer Ferenc alesperes és plébános 

  Takács János orvos 

  Horváth Pál földbirtokos 

  Cseh László földbirtokos 

  Kecskeméthy Albert mérnök 

  Pintér István uradalmi tiszttartó  

  Eitner József tímármester 
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  Szakmáry József szabómester 

  Édeskuty Sándor bábsütő 

  Mayer Ferenc pékmester 

  Mojzer Imre vendéglős 

  Hirschler Miksa kereskedő 

   

  Első pillantásra csak négy értelmiségit észlelhetünk a testületben, de ez csupán az 

egykorú forrásunkból átvett foglalkozás megjelölés miatt van így. Viszont a plébánoson, az 

orvoson, a mérnökön és az uradalmi tiszttartón kívül a két földbirtokost is nyugodtan 

idesorolhatjuk, hiszen mindketten jogvégzett emberek voltak. Cseh Lászlóról előbb már 

szóltunk,536 Horváth Pálról annyit tudunk, hogy korábban egy évtizeden át a megye 

szolgálatában állt; először 1831-től 1834-ig a Szántói járás esküdtjeként, majd 1834-től 1840-

ig ugyanazon járás alszolgabírájaként. 1849-től kb. 1855-ig pedig a Sümegi járás első 

osztályú ún. „társas” bíróságán működött bíróként.537 Ha őket is hozzávesszük, akkor már a 

községtanácsnak pontosan a felét alkotják az értelmiségiek. A többiek szintén mind ismert 

emberek voltak Sümeg közéletében. Hirschler Miksa kivételével – aki szintén a tanultabb 

emberek közé tartozhatott, hiszen a magyar mellett németül és latinul is tudott538 –    

valamennyiükkel találkozhattunk már dolgozatunk keretein belül különböző 

összefüggésekben. A lényeg, hogy szinte mindegyikük rendelkezett valamilyen megyei vagy 

városi közigazgatási gyakorlattal. Az iparosokként feltüntetettek közül is többről kiderül, 

hogy valamilyen magasabb szintű iskolába jártak. Szakmáry József például négy gimnáziumi, 

Mayer Ferenc hat gimnáziumi és két bölcseleti osztályt végzett. Édeskuty Sándor 

jellemzésében megjegyezték, hogy a magyar mellett tökéletesen beszél németül.539 Eitner 

József – mint már említettük – felvásárolta Kisfaludy Sándor könyvtárát, s maga is 

foglalkozott írással. Mindez azt bizonyítja, hogy a községtanács „nem értelmiségi” 

kategóriába sorolható másik fele, vagyis az iparosok és az egy kereskedő is, bár mestersége 

szerint nem szellemi munkával foglalkozott, mégis a műveltebb társadalmi réteget képviselte. 

Így ez esetben mi magunk állapíthatjuk meg azt, amit a megyefőnök az egerszegi 

községtanács megalakulásakor oly megelégedéssel mondott: „az itteni népesség elitjét foglalja 

magába.”540 A sümegieknek ezt teljes mértékben sikerült megvalósítani. 

  Keszthelyen a helytartósági osztályvezető utasítása szerint szintén 12 tagúnak kellett 

lennie a létrehozandó községtanácsnak. Az események folyamata a többi városhoz hasonlóan 

történt. Rohrer László szolgabíró 1857. január 10-én küldte el a tanácsosi helyek 

mindegyikére vonatkozó hármas javaslatát. Azt is közölte, hogy az első helyen ajánlottak 
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valamennyien készek elfogadni a megbízatást. Ez utóbbiak között összesen három értelmiségi 

szerepelt, a többiek zömében iparosok, kereskedők voltak.541 Bogyay viszont úgy vélte, hogy 

Keszthely meglehetősen zavaros viszonyai közepette egyedül az eddig fennállott Gazdasági 

Választmány működése vitt némi stabilitást a rendezetlen körülmények közé. Ezért úgy 

gondolta, hogy a nehéz helyzetben elsősorban rájuk lehet támaszkodni addig, amíg a várost a 

káoszból kivezető alkalmas polgármestert megtalálják, s a leendő községtanács 

közreműködésével az új elöljáróságot megalakítják. Bár a keszthelyi választmány tényleges 

tevékenységéről meglévő forrásaink nem sokat árulnak el, a megyefőnök a helytartósági 

osztályhoz eljuttatott 1857. február 10-i felterjesztésében azt írta róluk, hogy „a község javára 

nézve kedvező a mostani gazdasági választmány azon tagjait megtartani, akik eddig is a 

község érdekében tevékenykedtek.” Itt a „község javára” szavakra helyeződött a hangsúly. 

Így a Rohrer szolgabíró által ajánlottaknak csak a felét fogadta el, majd a névsort további 

személyekkel egészítette ki. Végül a helytartósági osztály elé került 12 jelölt közül 9 az eddigi 

választmányban is helyet foglalt.542  

  Ambrózyék teljes egészében elfogadták a megyefőnök érvelését, s rövid időn belül 

hozzá is járultak a 12 jelölt kinevezéséhez, amire a zalaegerszegi községtanáccsal egyidejűleg, 

1857. március 3-án került sor. Keszthely községtanácsát a következők alkották: 

 

  Svastics Károly apát 

  Börötzfy Antal földbirtokos 

  Vlasits György lókereskedő 

  Beck Kálmán kereskedő 

  Stieder István vaskereskedő 

  Horváth Imre ácsmester 

  Schleifer Sándor kereskedő 

  Csák László ingatlanbirtokos, kézműves 

  Hentz János urasági tiszttartó 

  Sövegjártó Kristóf házbirtokos 

  Kugler Ferdinánd kőfaragó 

  Laky Antal ügyvéd 

 

A forrásunkban megadott foglalkozás elnevezések itt sem teljesen pontosak, hiszen Börötzfy 

Antalról a szolgabíró hármas javaslatait tartalmazó listán azt olvashatjuk, hogy „egykori 

ügyvéd.” Valószínűleg ekkor már nem praktizált, hanem gazdálkodott. Ugyanabból 
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megtudhatjuk, hogy Sövegjártó Kristóf pedig valójában a Festeticsek nyugalmazott gazdasági 

tisztviselője volt.543 A 12 fős testületnek csaknem a fele (5 fő 41 %) tehát a Balaton-parti 

városban is az értelmiségiekből tevődött össze. (Bogyay nyilván nem véletlenül szorgalmazta 

ezt a verziót a szolgabíróéval szemben, ahol az iparosok, kereskedők meghatározóbb szerepet 

kaptak volna.) A maradék 4 kereskedővel és 3 iparossal együtt azonban a községtanács 

egyáltalán nem tükrözte Keszthely valódi társadalmi struktúráját, hiszen a háztartásfők 

többsége a század első felében még szántó- és szőlőművelésből élt, ugyanakkor az iparosok 

aránya is megnőtt.544 Felekezeti szempontból már kiegyensúlyozottabbnak mondható a 

helyzet, hiszen 7 katolikust, 2 evangélikust, 2 zsidót és 1 ismeretlen vallásút találunk 

közöttük.545  

  A tapolcai községtanács létrehozásáról viszonylag kevés adat áll rendelkezésünkre. 

Elődje, a választmány 1855 nyarán újult meg, 12 tagját július 7-én nevezte ki Bogyay.546 A 

községtanácsnak ugyancsak 12 tagból kellett állnia, s a szolgabírónak itt is mindegyik helyre 

három jelöltet kellett megneveznie. Varga Lajos a Tapolcai járás főszolgabírája hasonló 

nehézségekkel küzdött, mint kollégái Sümegen és Keszthelyen. 1857. január 29-én sajnálattal 

jelentette a megyefőnöknek: „Tekintettel arra, hogy Tapolca nem tartozik azon városok 

sorába, ahol nagyobb számú értelmiség tartózkodik, nem vagyok abban a helyzetben, hogy a 

községtanácsot illetően hármas javaslatot terjeszthessek elő.” Majd felsorolta azt a 12 

személyt, akiket megfelelőnek vélt a községtanácsosi tisztségre. Valószínűleg tényleg nem 

talált kellő számú alkalmas jelöltet, mivel 3 fő kivételével a meglévő választmány tagjait 

ajánlotta. Ezek a következők voltak:547 

   

  Malatinszky Ferenc 

  Kovács Pál 

  Gerzsó János 

  Kocsis István 

  Pirity János 

  Barabás János 

  Szofics Gábor 

  Töreky Gábor 

  Molnár Antal 

  Anyósi Imre 

  Vadona Ferenc 

  Leszner Ferenc 
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Foglalkozásuk nincs megadva, más forrásokból viszont megállapíthatjuk, hogy öten (Barabás 

János szűcs, Szofics Gábor csizmadia, Molnár Antal szabó, Anyósi Imre esztergályos, 

Vadona Ferenc molnár) biztosan iparosok voltak.548 Az értelmiséget Malatinszky Ferenc 

képviselte, aki 1828-tól 1837-ig a Tapolcai járás alszolgabírói tisztségét, majd 1837-től 1844-

ig ugyanott a főszolgabírói tisztséget töltötte be.549 Varga Lajos azt írta róluk, hogy „mind a 

kormány, mind pedig polgártársaik iránti megbízhatóságukat, továbbá feddhetetlenségüket, 

becsületességüket és intelligenciájukat figyelembe véve, ezenkívül a vallásfelekezetekre és a 

különböző társadalmi állásúakra való tekintettel is, ezek képezhetik a jövőbeni 

községtanácsot.”550 

  Kinevezésüknek a továbbiakban – éppen úgy, mint Nagy József tapolcai városbíró 

polgármesterré való kinevezésének – semmi nyoma. Nagy valószínűséggel nem is történt meg 

soha. Ezt támasztja alá, hogy egy 1858. április 15-én keltezett kérvényt Nagy József még 

mindig városbíróként írt alá, s mellette vegyesen szerepelnek a régi választmányi tagok és a 

községtanácsosoknak javasoltak aláírásai.551 A helytartósági osztály szigorúan megkövetelte a 

hármas jelölést minden községtanácsosi helyre. Bogyay Lajos megyefőnök feltételezhetően 

nem akarta ebben a hiányos formában elküldeni a javaslatot, inkább – mint már oly sokszor – 

a kivárás álláspontjára helyezkedett: az idő majd hátha megoldja a dolgokat. S a községi 

törvény megjelenésével valóban ez történt. 

  Tapolca tehát – pont az a város, ahol tárgyalt korszakunk folyamán a 

legkiegyensúlyozottabbnak volt nevezhető a városi közigazgatás – úgy búcsúzott el a 

neoabszolutizmus korától, hogy véglegesnek szánt berendezkedéséből alig valósult meg 

valami. 
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     Az elöljáróságok létrehozása 

 

  Miközben az alkalmas polgármesterek kiválasztása és a községtanácsok létrehozása 

zajlott, mindenhol lejárt a tisztviselői és szolgai állásokra kiírt pályázatok beadásának 

határideje. Ez utóbbiakat a bécsi Wiener Zeitungban, valamint a Budapesti Hírlapban 

jelentették meg. A hirdetés díját a városoknak kellett fizetniük. A Wiener Zeitung ezért 5 

pengőforint 32 krajcárt kért, a Budapesti Hírlap tarifájáról nincs adatunk. A pályázati 

felhívásokat ugyanakkor a szolgabírói hivatalok és az elöljáróságok hivatalos helyiségeinél is 

kifüggesztették.552 

  A beérkezett kérvényekről az illető községtanácsnak kellett véleményt nyilvánítania. 

Ez a helytartósági osztály utasítása értelmében úgy történt, hogy a községtanács minden egyes 

tisztség betöltésére vonatkozóan szavazattöbbséggel hozott hármas javaslatot tett. Az elsőként 

javasolt személy mellett azt is jelezni kellett, hogy kit ajánlanak másod-, illetve 

harmadsorban. Bizonyos adatok arra utalnak, hogy az első helyen ajánlottak közül többről 

nem hivatalos úton előzetesen tájékozódtak.553 Ezért, bár ténylegesen a községtanács tett 

javaslatot a tisztségviselői állásokra, az általa megfogalmazott jellemzésekben és 

ajánlásokban véleményünk szerint az esetek jó részében a szolgabíróval és megyefőnökkel 

informális csatornákon korábban kialakított megegyezés is kifejeződött. A javaslatokat a 

járási szolgabíráknak is véleményezniük kellett. Miután ők is beírták észrevételeiket a 

minősítési táblázatba, megtörténhetett a kinevezésre való felterjesztés. A megyefőnök a 

beérkezett javaslatokon általában nem változtatott, az állást főként az első helyen ajánlottak 

kapták. 

  Az elöljáróságok megalakítása mind az öt zalai városban a fenti forgatókönyv szerint 

zajlott. Ezért szükségtelennek tartjuk mindegyikükben külön-külön bemutatni a tisztikar 

létrejöttének folyamatát, ezt a hiányos forrás adottságok sem teszik lehetővé. Zalaegerszeg 

esetében viszont bőséges dokumentáció áll rendelkezésünkre, így a megyeszékhely példájával 

kellően illusztrálhatjuk a többi településen is hasonlóképpen zajlott történéseket. 

  Egerszegen az egy városi tanácsosi állásra négy, az egy titkári állásra három, az egy 

írnoki állásra egy, az egy pénztárnoki állásra három, a három hajdú állására hat pályázat 

érkezett. A nyolc éjjeliőri állásra nem pályázott senki. Az ekkor hivatalban lévők közül a 

jegyzői állását csak nemrég elfoglaló ifjabb Donászy Ferenc a városi tanácsosi, az eddigi 

fizetett tanácsosok egyike, Kováts József ugyancsak a városi tanácsosi, a másik fizetett 

tanácsos, Tivalt Ferenc a pénztárnoki, s az eddigi pénztárnok, Sipos Boldizsár ugyancsak a 

pénztárnoki állásra adta be pályázatát. Pályázott a három hajdú és az eddigi szállásmester, 
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Emrik János is, mindegyikük a hajdú állásokra. Ugyancsak pályázott az előző évben 

alkalmazott jegyző, Szigethy Károly, ő a titkári vagy a városi tanácsosi állást szerette volna 

elnyerni. Az 1850-es években eddig városi hivatalt viselők közül mást nem találunk a 

pályázók között. Pályázott viszont a pénztárnoki állásra az 1840-es években tanácsosi 

tisztséget vállaló Varga György, aki 1855-ben, Horváth Imre leváltása után, Tivalt Ferenc 

mellett eséllyel indult a fizetett tanácsosi állás megszerzéséért. Most ismét vetélytársak lettek.  

  A pályázók egy Tolna megyei kivételével valamennyien zalaiak voltak.554 Róluk 

kellett tehát a községtanácsnak véleményt nyilvánítani. A pályázatok ily módon történő 

elbírálására Duzár István polgármester elnökletével 1857. október 18-án ült össze a 

zalaegerszegi községtanács. A 12 községtanácsos közül nyolc volt jelen, rajtuk kívül a 

polgármester is rendelkezett szavazati joggal. Mivel a város jegyzője, ifjabb Donászy Ferenc 

is a pályázók közé tartozott, az ülésről felvett jegyzőkönyv vezetésével községtanácsosi 

minőségében Dr. Smalkovits Mihályt bízták meg.  

  Először a városi tanácsosi állásra érkezett pályázatokat tekintették át. Ifjabb Donászy 

Ferenc, Kováts József és Szigethy Károly mellett a negyedik pályázó a kiskanizsai, 35 éves 

Hóbor György volt. Donászy Ferencről megállapították, hogy „a philosophiai tanulmányok 

elvégzése által magának a kért állomásra kellő képességet szerzett, és ezen városban mindenki 

által józan, erkölcsös s feddhetetlen magaviseletéről, úgy hivatalos szorgalmáról is jól 

ismertetik.” Eddigi állásaiban „elöljáróinak tökéletes megelégedését s ajánlatát kiérdemelte.” 

Mostani, jegyzői minőségében is „közmegelégedésre működik. De egyedül hivatalának élve, 

hivataloskodásán kívül semmi egyéb üzlettel vagy gazdasággal nem is foglalkozik, s mint 

zalaegerszegi születés az itteni nyelvek ismeretével tökéletesen bír, a városi hivatalnokságra 

jeleltekkel semmi rokonsági vagy sógorsági viszonyban nem áll.” Kováts József képességeit 

ugyancsak elismerték, de hozzátették, hogy tanácsosi tisztsége mellett gazdálkodást is folytat. 

A polgármester pedig azt közölte róla, hogy „hivatalában hanyag, s az általa kezelt ügyek 

felőli számadásait ismételt felszólítására is, mai napig sem adta be.” Szigethy Károlyt, aki 

pályázatának mellékletei szerint „részént az egykori megyei, részént a mostani kormányzási 

rendszer alatt elöljárói megelégedésére több kezelési hivatalt viselt” szintén alkalmasnak 

találták. Hóbor Györgyről, aki „több hivataloknál jó sikerrel gyakornokoskodott,” 

megjegyezték, hogy „bár a községtanács előtt ismeretlen és nem is kívánatos, de nem is 

egyedül ezen város hivatalnokságát kéri, talán a kért hivatalra is alkalmas lehet.” Ezek után 

közös megegyezéssel első helyen Donászy Ferencet, második helyen Szigethy Károlyt, 

harmadik helyen Hóbor Györgyöt ajánlották. Kováts Józsefet nem javasolták, s ezzel az 
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egykori liberálisok által uralt egerszegi községtanács a korábbi konzervatívok egyik 

képviselőjét buktatta ki a jelöltek köréből.  

  Ezután a titkári állásra érkezett pályázatok következtek. A városi tanácsosi tisztségért 

is folyamodó Szigethy Károly mellett erre az állásra a szekszárdi, 22 éves Ágoston János és a 

Tapolcán élő, 30 éves Bozzay Alajos jelentkezett. Az utóbbi kettőt ismeretlenségüknél fogva 

eleve elutasították. Szigethy Károlyról kijelentették, hogy bár adottságainál fogva a tanácsosi 

tisztségre is alkalmas, „de egy ideig folytatott helyettes jegyzősége alatt ezen minőségben 

képességének s szorgalmának kitűnő jeleit is adta, s a községtanácsnak555 tökéletes 

megelégedését már akkor kiérdemelte. Az e városban használtatni szokott nyelveket bírja, s 

ámbár ide helybeli születés, s családatya, mégis a kijelelt városi hivatalnokokkal semmi 

rokonsági vagy sógorsági viszonyban nem áll.” Ebből kifolyólag, szintén közös 

megegyezéssel, őt javasolták az első, Ágoston Jánost a második, Bozzay Alajost a harmadik 

helyen. 

  A pénztárnoki állásnál Tivalt Ferenc, Varga György és Sipos Boldizsár pályázatát 

kellett értékelniük. Az ezen állásra való jelölés az ülésről készült jegyzőkönyv indoklása 

szerint „minthogy ez egyenesen anyagi, s legsikamlósabb tárggyal foglalkozik, hosszasb 

vitatkozásra adott alkalmat, s legnagyobb mértékben magára vonta a községtanács figyelmét.” 

Ez nyilván a korábbi, rendezetlen pénzügyekkel és visszaélésekkel, a város súlyos anyagi 

helyzetével volt magyarázható. Erkölcsileg tökéletesen feddhetetlen, maximálisan megbízható 

pénztárnokra kellett bízni a városi pénzügyek kezelését a megfelelő biztosítékok beépítésével. 

A pályázati kiírásban jelzett, központilag elrendelt kaució megkövetelése már eleve ezt a célt 

szolgálta. A községtanács ezért úgy döntött, hogy a leendő pénztárnoknak e tekintetben 

háromféle választási lehetőséget ad: hivatalba lépésekor vagy készpénzben leteszi a 

megszabott összeget, ha erre nincs lehetősége, akkor pedig vagy egész vagyonával jótáll, vagy 

elfogadható kezest állít. Elhatározták azt is, hogy a városi pénztárban ezután a pénztárnok a 

polgármesterrel közösen napi zárást készít, s ezt a polgármester vagy helyettese ellenjegyzi. 

Ezután sorra vették az egyes pályázatokat. Tivalt Ferencről megállapították, hogy 

„hivatalképessége s vagyonbeli nevezetes biztosítéka egyáltalában kérdésbe nem vonathatott. 

De miután mint kiterjedettebb üzletű ácsmester, sokszor hosszasb ideig is hazulról eltávozik, 

sokszor magángazdasága után járni kénytelen, s így polgármester úr hivatalos bejelentése 

szerint a városházi hivatalban több napokig sem jelenik meg, s egyáltalában a községtanács 

bizalmát nem bírja.” Tivalt Ferenc tipikus képviselője volt azon mezővárosi 

tisztségviselőknek, akik közéleti tevékenységüket más, megélhetést biztosító mesterségük 

mellett folytatták. A már az 1840-es években tanácsosi tisztséget viselő korábbi pénztárnok és 
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mostani fizetett tanácsos munkáját eddig sem a város, sem a felettes hatóságok részéről soha 

nem érte bírálat. Most, amikor csak a hivataluknak élő tisztségviselőket kerestek, ő is 

választás elé kényszerült. A döntést azonban úgy látszik egyelőre nem tudta meghozni. 

Valószínűleg azért, mert tanult mesterségét biztosabb egzisztenciának tartotta, mint a szinte 

állandó átszervezés alatt álló városi igazgatás bármelyik, mindig csak „ideiglenes”-en 

rendszeresített tisztviselői pozícióját. Ebből fakadó bizonytalansága és eredeti szakmájának 

gyakorlása a megváltozott körülmények között hátrányára vált. A bizalom megvonásában 

azonban egy, a községtanács ülésén nem említett körülmény is szerepet játszott. Még az év 

elején, 1857. január 29-én Bogyay Lajos megyefőnök levelet intézett az Egerszegi járás 

főszolgabírájához, melyben arról értesítette, hogy tudomása szerint Tivalt Ferenc ellen falopás 

miatt büntetőjogi eljárás van folyamatban. Mivel ez – mint írta – mind a városi tisztségek 

újbóli betöltése, mind pedig Tivalt Ferencnek meglévő, fizetett tanácsosi állásában való 

meghagyása, vagy elbocsájtása szempontjából fontos, a dolognak feltétlenül utána kell járni. 

Ezt követően a szolgabíró a megyei törvényszéktől kért felvilágosítást az ügyben. Ennek 

folytán kiderült, hogy a szilvágyi erdőben két másik, Selmnig és List nevezetű ács által még 

két évvel azelőtt eltulajdonított két szekér fa miatt indult vizsgálat Tivalt Ferenc ellen, akit 

bűnrészességgel vádoltak. Az eljárást azonban 1856 októberében beszüntették, mivel Tivalt 

Ferenc még a vizsgálat megkezdése előtt az egész okozott kárt megtérítette. Így a büntető 

törvénykönyv rendelkezései szerint lopás vétsége miatt nem volt büntethető. Ennek alapján 

Csirke Károly szolgabíró 1857. február 17-i jelentésében azt javasolta a megyefőnöknek, 

hogy Tivalt Ferencet akkori, fizetett tanácsosi állásában tartsák meg, az egerszegi elöljáróság 

újjászervezésekor azonban csak a „legvégső esetben” alkalmazzák.556 Az ügy további 

részletei nem ismertek, az azonban csaknem bizonyos, hogy a dolog kitudódott és szélesebb 

körben is ismertté vált. A városi igazgatást felügyelő szolgabíró pedig számos lehetőséggel 

rendelkezett, hogy fenti véleményét közvetett vagy közvetlen úton a községtanács tudomására 

hozza, s annak elhatározását az általa kívánt irányban befolyásolja. Ezek után a 

községtanácsnak a pénztárnoki állást illetően a másik két jelölt, Varga György és Sipos 

Boldizsár közül kellett választania. Az előbbi „mindenkinek bizalmát bíró, kívánt képességű, 

szorgalmas, példás magaviseletű, egyik legjelesb s vagyonos városi polgárnak közelismerés 

mellett bevallatott,” ezért három községtanácsos mellette szavazott. A többiek a 

polgármesterrel együtt – főként azért, mert Varga Györgyöt néhány héttel azelőtt 

árvabizottmányi ellenőrnek már megválasztották – inkább a mostani pénztárnok, Sipos 

Boldizsár mellett foglaltak állást. Sipos Boldizsárnak „hivatalképessége, szorgalmas, értelmes 

volta, néppeli jó bánása, pontossága, s iparüzlete által hivatalában nem gátoltatása minden 
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községtanácsos által önkényt elismertetett” - írta az ülésről készült jegyzőkönyvbe Smalkovits 

Mihály. Így elsőnek Sipos Boldizsárt, másodiknak Varga Györgyöt, harmadiknak Tivalt 

Ferencet ajánlották.  

  Az írnoki állásra csak egyetlen jelentkező akadt. A pályázó, az akkor 30 éves, csopaki 

születésű, római katolikus vallású, nős családi állapotú Király János 1854-től Egerszegen, a 

megyei törvényszék fogházánál mint börtönőr tizedes teljesített szolgálatot. Mintegy 

mellékfoglalkozásként azonban 1857-ben már a városnál írnokoskodott,557 valószínűleg 

felfogadott napidíjasként, mivel a kinevezettek között sehol sem szerepel. Iskolai 

tanulmányait tekintve öt gimnáziumi osztályt végzett, s németül is tudott. Pályázatának 

beadását a következőkkel indokolta: „Szüleim kora ifjúságomba[n] elhalván, azok után éppen 

semmi örökséget sem nyerhettem. És mivel a börtönök melletti szolgálat felette terhes és 

fáradságos, s attól félhetek, hogy azt öregségemben pontosan nem teljesíthetem, kéntelen 

vagyok most még fiatalabb koromban olyan szolgálatot keresni, melyben kenyeremet 

könnyebben megszolgálhatom, s melyet utóbb is könnyebben viselhetek.”558 A községtanács 

Király János eddigi tevékenységéről elismeréssel szólt, s kifejtette, hogy „a zalaegerszegi 

városnál, mint helyettes [é]s segédírnok ez ideig mindenkinek legnagyobb megelégedésére 

dicséretes pontossággal, s oly ügyességgel szolgált, hogy bárhány folyamodó közül is a 

községtanácsnak őtet ismert, ajánlandó tulajdonai miatt saját meggyőződéséből kellene első 

helyre legnagyobb ajánlattal kijelelni. Azért a hármas jelelhetés további bevárása nélkül, mint 

a kért írnoki állomásra tökéletesen méltó, ezúttal egyedül Király János ajánltatik.” Kérdés, 

hogy a méltató kifejezések mennyire tükrözték a községtanács tényleges véleményét és 

mennyire a felettes hatóság szándékát. Ha lettek volna további jelentkezők, erre nyilván 

jobban rá lehetne világítani. Az azonban tény, hogy Király János kinevezése eleve el volt 

döntve. Ugyanis már pályázata beadásakor, 1857. január végén megkérdezte a megyefőnöki 

hivatal a megyei törvényszéket, hogy van-e akadálya Király János jelzett állásra való 

kinevezésének. Egyúttal szorgalmáról és képességeiről is felvilágosítást kértek. A törvényszék 

az akkori börtönőrtizedest tulajdonságainál fogva mindenképpen ajánlotta, s kinevezéséhez is 

hozzájárult.559 Így több pályázó esetén is valószínűleg első helyen javasolták volna, az 

elismerő szavakban pedig – személyének az írnoki állásra való tényleges alkalmasságától 

függetlenül – feltehetően a megyehatóság ez irányú elvárása is benne foglaltatott. 

  Tudjuk, hogy a titkári állásra első helyen ajánlott Szigethy Károlyt ugyancsak 

leinformálták.560 Tivalt Ferencről, mint említettük, szintén mindent kiderítettek. A városi 

tanácsosi és a pénztárnoki állásra első helyen javasolt ifjabb Donászy Ferenc, illetve Sipos 

Boldizsár esetében ezt már vélhetően korábbi jegyzői, illetve pénztárnoki kinevezésükkor 
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megtették. Így lényegében az összes, első helyen előforduló, kinevezendő tisztségviselőről 

tájékozódtak. S Tivalt Ferenc esete bizonyítja, hogy a többi pályázóról is gyűjtöttek adatokat.  

  A szolgaszemélyzetre vonatkozó javaslatoknál a községtanács talán valamivel 

nagyobb önállósággal rendelkezett, s így feltehetően az ajánlatok indoklása is őszintébb 

állásfoglalást tartalmazott. A három hajdú állására az eddigi hajdúk, Lendvai István, Dömötör 

József és Pajor József mellett Emrik János, eddigi szállásmester, valamint a „magánzó”-ként 

említett, Egerszegen lakó Prukker József és egy lenti születésű, elbocsátott katona, Schmidt 

Rudolf pályázott. A községtanács a hat pályázó közül a következő megokolással az eddigi 

három hajdút ajánlotta: „Minekutána a községtanács [a] mostani három városi szolgával meg 

van elégedve, s helyettük csupán változtatás tekintetéből másokat fogadni szükségtelennek 

véli, de több évi hív szolgálatot elbocsájtással jutalmazni jogtalan tettnek is tekinti, azért 

közakarattal a három mostani szolgáknak továbbra is megtartását elhatározta.” Az éjjeliőri 

állásokat illetően – pályázók hiányában – a megye még az ülést megelőzően arra utasította a 

polgármestert, hogy „szóbeli úton” való tájékozódással keressen alkalmas személyeket.561 A 

többi pályázat elbírálásának időpontjáig azonban még mindig csak öten jelentkeztek: Völcsei 

Mihály, Posta Antal, Vörös József, Horváth István és Pápa István. Völcsei Mihály kivételével, 

aki Sopron megyéből származott, mind zalaegerszegiek voltak. Ketten, Vörös József és 

Horváth István eddig is éjjeliőri szolgálatot láttak el. A községtanács egyelőre a fenti öt 

jelöltet ajánlotta, hangsúlyozva, hogy folytatja a további három megfelelő személy 

felkutatását.  

  Ezzel a községtanács a maga részéről a javaslatok megtételét elvégezte, s a még 

szükséges adatokat, illetve az egyes ajánlások rövid indoklását a pályázókról készített 

minősítési táblázatba bevezette.562 Ezután még az újonnan kinevezett főszolgabírónak, 

Münzberg Ferencnek kellett véleményeznie a javaslatokat. Õ a községtanács által 

mondottakat teljes egészében helybenhagyta.563 Miután ő is beírta észrevételeit a minősítési 

táblázatba, megtörténhetett a kinevezésre való felterjesztés.  

  A helytartósági osztály semmiféle kifogást nem emelt, így Bogyay Lajos megyefőnök 

1857. december 25-én kinevezhette Zalaegerszeg város új elöljáróságát. Mindegyik állást az 

első helyen javasoltak kapták. 1857. december 25-ét követően tehát a város tisztikara a 

következőkből állt: 

 

  polgármester: Duzár István 

  városi tanácsos: ifjabb Donászy Ferenc 

  titkár: Szigethy Károly 
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  pénztárnok: Sipos Boldizsár 

  írnok: Király János 

 

  A szolgaszemélyzet tagjai közül ugyanekkor nevezte ki a három hajdút, Lendvai 

Istvánt, Dömötör Józsefet és Pajor Józsefet, a javasolt éjjeliőrök (Völcsei Mihály, Posta Antal, 

Vörös József, Horváth István és Pápa István) alkalmazásához pedig beleegyezését adta. 

Felhívta rá a figyelmet, hogy a pénztárnoknak az évi fizetésével megegyező összegű kauciót 

három hónapon belül le kell tennie, a polgármestert pedig felszólította, hogy a még három 

üres éjjeliőri állást minél előbb töltse be. Az újonnan kinevezettek ezt követően 1858. január 

2-án tették le a főszolgabíró előtt a hivatali esküt. Tóth György, Gerencsér László és Göncz 

József személyében a három éjjeliőri állásra is hamarosan megtalálták a jelentkezőket. A 

polgármester 1858 márciusában kérte kinevezésüket a szolgabírói hivataltól.564 

  Ha az e szempontok szerint megalakított tisztikar összetételét közelebbről 

megvizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy a tisztségviselők személyét illetően radikális 

változásokat az átszervezés lényegében nem hozott. Hiszen minden az előzetes megállapodás 

szerint történt! Donászy Ferencet – előbbi pozíciójában végzett munkája fölötti 

megelégedését kinyilvánítva – városi tanácsosi kinevezésével egyidejűleg mentette fel a 

megyefőnök eddigi, jegyzői tisztségéből. Több éves közigazgatási gyakorlatánál, 

képzettségénél és képességeinél fogva új munkakörének ellátása nem valószínű, hogy 

problémát okozott számára. Sipos Boldizsár és Király János ott folytatta teendőit, ahol a 

kinevezése előtti napon abbahagyta. Szigethy Károly pedig egy évvel korábban félbeszakított 

munkájához tért vissza. Az előző tisztikarral ellentétben azonban itt nem találunk alacsonyabb 

iskolázottságú tisztségviselőt. Szigethy Károly, Sipos Boldizsár és Király János gimnáziumot 

végzett, Donászy Ferenc bölcsészeti akadémiára járt. Duzár István kvalifikációjáról nem 

állnak rendelkezésre közelebbi adatok, korábbi tevékenysége alapján azonban 

feltételezhetjük, hogy ő is magasabb szintű tanulmányokat folytatott. Másrészt a mostani 

tisztségviselők átlagéletkora 33-35 év körülire tehető. Ez mind az 1855 közepén fennálló, 

mind pedig az 1857-es, átszervezés előtti tisztikar átlagéletkoránál jóval alacsonyabb.565  

Színre lépett tehát a fiatalabb korosztály. S mivel az újonnan kinevezettek az 1840-es évek 

helyi politikai csatározásaiban érdemben nem vettek részt, semmiféle múltbéli pártálláshoz 

való kötöttség nem terhelte őket.  

  A soproni helytartósági osztály 1858. január 24-i leiratában jóváhagyólag tudomásul 

vette a zalai városok elöljáróságának újjászervezését. Ezzel egyidejűleg utasította a megyét, 

hogy „az újonnan kinevezett hivatalnokokat feladataikra és kötelességeikre figyelmeztesse, az 
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ügyek és a munkaerő helyes elosztására ügyeljen, hogy az elöljáróság ideiglenes 

szervezésének szándékolt célja ténylegesen is elérhető legyen.”566 A „szándékolt cél”-on 

mindenekelőtt a mezővárosi igazgatás patriarkális viszonyainak a szaktudást érvényesítő, s a 

kor kívánalmainak jobban megfelelő, polgári közigazgatás irányába való elmozdítását 

értették.  

  Az átszervezés mindenekelőtt létszámcsökkenést és talán némi minőségi változást is 

hozott. A korábbi tisztviselői gárdával ellentétben itt sokkal kvalifikáltabb hivatalnokokat 

találunk. S ami az eddigiekhez viszonyítva alapvetően újnak számított: ezek a tisztségviselők 

hivatali munkájukat tekintették fő foglalkozásuknak, s ez nyilván szemléletükben, munkához 

való hozzáállásukban is tükröződött. Mindenesetre a szakmai szempontok a korábbiakhoz 

képest sokkal inkább előtérbe kerültek. Az újonnan kinevezettek képzettségükre alapozva, 

saját karrierjüket egyengetve, az adott politikai viszonyok közepette is jobban tudtak már 

alkalmazkodni a városi igazgatásban megjelenő, modernizációs törekvések diktálta 

követelményekhez. A kormányzati rendszer egyelőre változatlan hierarchiája és 

bürokratizmusa viszont továbbra is megnehezítette a városok elöljáróságától kiinduló, 

bármilyen önálló kezdeményezés érvényre juttatását. A saját érdekeket a tisztikar még a 

községtanáccsal szövetkezve sem tudta mindig biztosítani. 

  Az új elöljáróságok hivatalba lépésekor nem egy helyen okozott gondot a 

létszámcsökkenésből adódó nehézségeket áthidalása. Egerszegnek például a szállásmesteri 

tisztség biztosításáért kellett harcolnia.567 Az adóügyek intézését ott, ahol nem volt külön 

adószedő, többnyire a pénztárnokra mint általában a pénzügyek kezelőjére bízták. A behajtás 

gyakorlati lebonyolításában a hajdúk segédkeztek.568 

  A tisztviselői állomány szűk korlátok közé szorításával egy csapásra megvalósult a 

helytartósági osztálynak az átszervezés kezdetekor meghirdetett azon célkitűzése, hogy az 

ügyintézésnek a hivatalnokok maximális teljesítőképességét igénybe kell vennie. Az alacsony 

létszám miatt természetesen szó sem lehetett az eredetileg szándékolt szakigazgatás 

működtetéséről. A községtanácsok testülete a városi tanácsokéhoz hasonlóan tárgyalt 

korszakunk végéig változatlan formában működött tovább. A megyehatóság láthatóan meg 

volt elégedve a saját közreműködésével létrehozott városi igazgatási szervek munkájával. A 

helytartósági osztály utasítása értelmében különösen az elöljáróságok szakmai tevékenységét 

kellett mindvégig szem előtt tartania. 

  Az évtized végén az árvaválasztmányok felállításának munkálatai is tovább 

folytatódtak. Zalaegerszegen a községtanács az 1858. május 4-ei ülésén a felettes hatóságok 

kérdésére ki tudja hányadszorra jelentette már ki, hogy igenis, kész és hajlandó az 
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árvabizottmányt létrehozni. A többször feltett kérdés sokadszori napirendre tűzése már  

unalomig ismert téma volt a város igazgatásában. Nem is tudták elhallgatni azt a megjegyzést, 

hogy „a városi községtanács e tárgyat, mely már annyiszor tárgyalva volt, sokkal közelebbről 

ismeri, hogysem a már több ízben kifejtett okainál fogva hozott határozatát 

megváltoztathatná.”569 Egy héttel később, 1858. május 11-én a város két meghatalmazottjának 

kellett megjelenni a főszolgabírói hivatalban újabb nyilatkozattétel végett. A községtanács 

1858. május 7-i ülésén a két agilis tanácsost, Smalkovits Mihályt és Molnár Györgyöt bízta 

meg a város képviseletével. Egyúttal feljogosította őket annak kinyilatkoztatására, hogy 

„Zalaegerszeg m[ező]városa még azon esetben is, ha egyedül maga marad, s semmi helység 

hozzá nem csatlakozik, kész az árvabizottmányt felállítani, s az általa törvény szerént, 

vagyoni tehetségéhez mért, s elhatározandó költségeit egyedül fedezni.” Mindennek 

vállalásához azonban a következő, figyelemre méltó feltételeket szabta a város: „Az 

árvabizottmány minden tagjai, hivatalnokai, s szolgája örökre, minden idegennek kizárásával, 

a községi képviselők által egyedül csak helybeli községi tagból választassék, s neveztessék ki, 

s tartassék fel. De mihelyt azonba[n] bármely befolyással idegen tag, vagy nem községi 

képviselet útján választott, s kinevezett helybeli községi tag lenne a választmányban mint 

árvaválasztmányi tag, hivatalnok, vagy szolga felveendő, s fizetendő, azonnal a bizottmányt 

megszünteti, magát minden kötelezettségtől felmentettnek tekinti a város, s a választmány 

további fenntartásától eláll. A választmányi tagok, s hivatalnokok fizetésének meghatározását 

is örökre fenntartja magának a város közönsége.”570 Mondhatjuk úgy is, hogy azokat az 

önkormányzati jogokat, amelyeket a községtanács a város igazgatását illetően az adott 

politikai viszonyok miatt nem tudott megvalósítani, a létrehozandó árvaválasztmány keretei 

között próbálta érvényre juttatni.  

  A fő követelésekben – a kívülről idehelyezett, idegen, a lakosság előtt ismeretlen, s 

éppen ezért bizalommal nem bíró hivatalnokok távoltartásában, a községtanács választási 

jogához és a fizetés megállapításához való ragaszkodásban, a felülről való kinevezés 

korlátozásában – valójában a helyi igazgatás szervezeti formái iránt az árvabizottmány 

felállításának ürügyén megfogalmazott igények tükröződtek. Aminek nyílt hangoztatását a 

politikai helyzet meggátolta, azt itt burkoltan el lehetett mondani. Ezt követően, a fenti 

feltételeknek megfelelően, 1858. május 12-én a községtanács meg is választotta az 

árvaválasztmány tagjait.      

 

     

 



 185

    A községi törvény megjelenése 

   

  A definitívum korának közigazgatási berendezkedését meghatározó császári alapelvek 

községi rendtartások kidolgozását helyezték kilátásba a falvak és városok számára. Ezért a 

városi igazgatási szerveknél történt bármilyen személyi változás alkalmával a felettes 

hatóságok mindig hangsúlyozták a kinevezés ideiglenes jellegét. Az ideiglenesség elméletileg 

a megszülető községi törvény végrehajtásával szűnt volna meg. A hosszú évek óta várt 

törvény végül 1859-re elkészült, s a császár az év április 24-én jóváhagyta. Rendelkezései 

továbbra is messzemenő beleszólást biztosítottak az államnak a községi igazgatásba. 

Megkülönböztettek városi és ún. falusi községeket, s szóltak az ezekben megalakítandó 

önkormányzati szervekről is. A tisztségviselőket most is a felettes kormányszervek, illetve a 

felügyelő közigazgatási hatóságok erősítették meg hivatalukban. A városokban a 

polgármester elnökletével a városi tanácsnak és az eddigi községtanács helyébe lépő, újból 

községi választmánynak nevezett testületnek kellett ellátnia a helyi és állami közigazgatási 

feladatokat. A városi tanács munkáját ún. városi küldöttek segítették volna. A törvény a 

választójogot vagyoni cenzushoz kötötte és bevezette a virilizmus elvét, amellyel megfelelő 

befolyáshoz juttatta a legtöbb adót fizető, vagyonosabb polgárokat (a viriliseket) a községi 

képviseletben. A választásra jogosultakat három csoportba (földbirtokosok, iparosok és 

kereskedők, más foglalkozásúak) osztotta. Az egyes csoportok által választható községi 

képviselők számát azonban nem a választók száma, hanem az általuk fizetett adó aránya 

döntötte el. Így valóra vált a császári alapelvekben megfogalmazott azon igény, hogy „a 

túlnyomó érdekeknek túlnyomó befolyás is engedendõ.”571 A törvényt az azt kibocsátó 

császári nyílt parancs értelmében az egyes koronaországok sajátos viszonyaihoz és 

elvárásaihoz kellett igazítani. Magyarországon viszont az öt közigazgatási kerület 

mindegyikében e célból létrehozott bizottságok tagjai túlnyomórészt arra az álláspontra 

helyezkedtek, hogy községi törvényt csak a magyar országgyűlés hozhat.572  

  Mindez már az országban kibontakozó nemzeti ellenállás jegyében történt. Időközben 

ugyanis olyan folyamatok és események zajlottak le, amelyek súlyosan érintették a Habsburg 

Birodalmat. A kapitalista fejlődés kialakulásával járó társadalmi átrétegződés során 

felhalmozódó feszültségek, a világgazdasági válság kihatásai, az 1859-es olaszországi 

háborúban elszenvedett katonai vereség, az államháztartás csődje mind a változtatás 

szükségességét, a császári alapelvek szerinti kormányzás tarthatatlanságát bizonyították. 

Ferenc József első lépésként 1859 nyarán átalakította a kormányt, a következő év elejétől 

pedig már a magyarokkal való megegyezés lehetőségeit is kereste. 1860. március 30-án 
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Albrecht főherceget felmentette magyarországi főkormányzói és hadfőparancsnoki állásából, 

s helyébe 1860. április 19-én a népszerűbb, magyar származású Benedek Lajos 

táborszernagyot nevezte ki. A személycsere egyben a Magyarországgal szemben alkalmazott 

addigi politika megváltoztatásának szándékát is jelezte. Ezt követően 1860. július 1-jétõl a 

helytartósági osztályokat Budán egy helytartósággá vonták össze. Ez azonban nem sokáig állt 

fenn, mert az uralkodó által 1860. október 20-án kibocsájtott diploma, s az azzal kapcsolatos 

„legfelsőbb kéziratok” újra szabályozták a birodalom, s azon belül Magyarország közjogi 

viszonyait. Ennek alapján az 1848 előtti udvari kormányszékek közül visszaállították a 

magyar kancelláriát és a helytartótanácsot, 1861. április 6-ra pedig összehívták a magyar 

országgyűlést. Mindezek az események új korszak, a Magyarországgal folytatott kiegyezési 

kísérletek 1867-tel záródó időszakának kezdetét jelentették.573 

  A községi törvény végrehajtása a kiszélesedő nemzeti ellenállás és az előállott 

átmeneti politikai helyzetben fellépő általános ellenzés miatt meghiúsult. A községi igazgatás 

másfajta rendezésére pedig nem került sor. A községi, járási és megyei autonómia újbóli 

felélesztését a császár már 1860 áprilisában, Benedek Lajos kinevezésekor megígérte. Az 

Októberi Diploma kibocsájtása után, 1860 végén-1861 elején megindult a megyei és városi 

önkormányzatok újjászerveződése, de a községi igazgatás tekintetében még sokáig nem 

történt semmiféle országos szabályozás. Így a neoabszolutista kormányzati rendszer bizonyos 

községszervezési rendelkezései, ötvözve az 1848-ig e vonatkozásban alkotott magyar 

törvényekkel, a gyakorlatban még egy ideig alkalmazást nyertek.574 

  Zalaegerszegen 1859. szeptember 25-én ült össze a községtanács az április 24-i 

községi törvényben foglaltak megtárgyalására. Szabó Sámuel, Smalkovits Mihály, Molnár 

György, Háry József, Horváth Károly, Handler István, Mayer Jakab, Isoó Ferenc és Kaiser 

Zsigmond községtanácsosokon kívül jelen volt még Duzár István polgármester, Donászy 

Ferenc városi tanácsos, Szigethy Károly titkár, a közbirtokosok képviseletében a korábbi 

választmányi tagok közül Koppány Ferenc és Bertalan József, a két eddigi városbíró, Pathy 

János és Ráizinger József, valamint Jákum Ferenc határfelügyelő és Takáts János. Arról 

kellett nyilatkozni, hogy a város a községi törvényben említett városi vagy falusi községi 

szervezet közül melyiket kívánja a jövőben magára alkalmazni. A jelenlévők határozottan és 

egyértelműen a városi rendtartás mellett foglaltak állást. A nyilatkozattétel lehetőségét 

azonban arra is kihasználták, hogy véleményt mondjanak a községi igazgatás közel egy 

évtizedes működtetésének helyi tapasztalatairól. Egerszeg „eddig is mindenkor a mostani 

rendszer mellett saját belviszonyai rendezésében, s kiadásaiban is minden önkormányzástól 

megfosztva, s egyes kormányzási orgánumnak rendeleteinek, s ellenrendeleteinek kitéve, se 
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igazi város, se valóságos falu nem lévén, az a legnyomasztóbb baja, hogy igen tetemes 

költséggel, s erőmegfeszítéssel kén[y]telen belügyeit kezeltetni. S mégis az 

államhatóságokhozi eddigi viszonyai s függése miatt nevezetes kiadásai, s tetszőlegesen575 

rendezett tanáccsal s községi képviselettel ellátása ellenére sem részesülhet saját belügyeinek 

független elintézésében több, s üdvösebb önkormányzással, mint a sokkal kevesebb kiadásaik 

mellett, s ezen város költségeit s terheit még nevükről sem ismerő szomszéd faluk.” Ha a 

város a falusi rendtartás szerint szerveződne újjá, s ebből kifolyólag továbbra is a járás 

fennhatósága alá tartozna, akkor ezek az állapotok a jövőben is fennmaradnának, sőt talán 

súlyosbodnának, a város költségei pedig „haszontalanul, s saját belügyeinek független 

önkormányozhatása nélkül csak szaporodhatnának.” Ezért „Zalaegerszeg mezővárosa, mely 

birtok, s minden egyéb jobbágyi tartozások tekintetében a volt földesúri viszonyokból már 

törvényesen egészen felszabadult, s birtokára nézve tökéletesen független önállású, városi 

hivatalnokai [és] szolgái fizetésére, s belügyeinek kezelésére, s kezeltetésére ügyes 

számítással vezetett gazdálkodás mellett mindenesetre fog is annyi költséget kiállíthatni, s 

önkormányozhatása által annyi erőt kifejthetni, hogy a városi rendtartás által kiszabott 

szerkezetet életbe léptesse, s folyamatban tarthassa” - fejtették ki. Ehhez azonban az kell, 

hogy a hivatalnokok számát és fizetését a város területéhez, népességéhez és egyéb 

körülményeihez mérten, a községtanács meghallgatásával állapítsák meg. Így a városnak nem 

lesz szüksége annyi községi pótadóra, mint mostani, „tetszőleges” városi szerkezete mellett, 

tették hozzá, majd újból kiemelték a város közvetlen megyei fennhatóság alá kerülésének 

fontosságát. Ha pedig a falusi rendtartás szerint szervezik újjá és ezután is járási felügyelet 

alatt tartják, akkor „kiadásainak, s hivatalnokainak, s számuknak kevesbítésé”-vel Egerszeg 

csak „mint közönséges falu kíván tekintetni, s elöljáróit is csak a faluk módjára neveztetni, 

fizetni, s ügyei kezelésében a faluktól semmiben el nem térni, de költségesebb hivatalnokokat 

s szolgákat sem fizetni, mint a körüle fekvő faluk.” A városi rendtartás szerinti újjászervezése 

esetén azonban „mérséklett erőmegfeszítéssel is mindent el fog követni, hogy a városi 

rendezést lehető pontosan életbe léptethesse s fenntarthassa” - jelentették ki.576  

  A városi rendtartás melletti állásfoglalásnak a községi törvény végrehajtásának 

meghiúsulása miatt azonban a jövőre nézve nem volt már jelentősége. Az ennek kapcsán 

elmondottak viszont rávilágítanak a városi igazgatásnak a neoabszolutista kormányzati 

rendszer fennállásából eredő legfőbb problémáira. Az ülésen résztvevők érveléséből 

egyértelműen kitűnik, hogy nem annyira a városi tisztségviselők számát, hanem sokkal inkább 

azok fizetését tartották magasnak. A tisztségviselők számát jobban csökkenteni már nem 

igazán lehetett volna, hiszen a meglévő létszámmal is csak igen nehezen tudták ellátni a rájuk 
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háruló feladatokat. A fizetések viszont a korábbi juttatásokhoz és a város jövedelmi 

viszonyaihoz mérten tényleg magasnak számítottak. A kormány akaratát közvetítő 

helytartósági osztály ezzel, mint már említettük, főként a szakmai szempontok érvényesítését, 

a csak a hivataluknak élő tisztviselők foglalkoztatását, a korrupció kiküszöbölését és a közélet 

tisztaságának megteremtését szerette volna elérni. A községtanácsnak viszont – amellett, hogy 

javaslattétel helyett inkább maga szerette volna megválasztani a tisztségviselőket – a városi 

tanáccsal együtt nap mint nap szembe kellett néznie az új közigazgatási rendszer által 

előidézett pénzügyi nehézségekkel. Az adósságok és a költségvetési hiány fedezésére 

különböző címeken kivetett pótadók mind az itteni lakosságot terhelték. S az emiatt támadó 

elégedetlenség és zúgolódás, az adóbehajtás bonyodalmai közvetlenül a város irányítását 

végzőket érintették. A fenti elhatározásokat megfogalmazó és a valódi önkormányzati 

hatáskört hiányoló községtanács azonban a mezővárosi igazgatás magyarországi 

hagyományaitól indíttatva, az adott politikai viszonyok között, feltehetően a pénzügyi 

problémáktól függetlenül sem tudott volna azonosulni az önmagában helyeslendőnek és 

követendőnek nevezhető, s nagyon is szükséges célkitűzésekkel. Így, bár a kormány a 

modernizáció megvalósítását és a polgári közigazgatás kialakítását célzó intézkedéseket a 

rendelkezésére álló apparátussal végrehajtatta, igazából nem tudta azokat elfogadtatni. 

Mégpedig azért nem, mert a magyarországi helyi autonómia hagyományai alapvetően 

ellentmondtak a centralizált államszervezet által létrehozott, mindenféle népképviseletet 

nélkülöző struktúrának, amelynek keretei között a kormány a szándékait érvényre kívánta 

juttatni. Az ambivalenciát jól tükrözi, hogy pontosan az általa kinevezett községtanács és 

elöljáróság, amelynek elméletileg leginkább egyet kellett volna értenie a felülről jövő 

intézkedésekkel, hiányolta legjobban a „független önkormányozhatást”. S mindezt fel is merte 

vetni akkor, amikor a küszöbönálló változások előjelei már érezhetőek voltak. Zalaegerszeg 

mint megyeszékhely a drága közigazgatásért cserébe tényleges „városi szerkezet”-et, valódi 

tartalommal telített autonómiát akart. S hogy ügyeit a megyei hatósággal közvetlenül 

érintkezve, önállóan beterjesztve intézhesse, a többi városhoz hasonlóan mindenekelőtt a nem 

egyszer megalázó, szolgabírói gyámkodástól szeretett volna megszabadulni.  

  Az autonómia kibővítésével kapcsolatos elképzelések, az „önkormányozhatás” iránti 

vélemények kinyilvánítására hamarosan már másfajta keretek közt nyílt lehetőség. Az 

Októberi Diploma kibocsájtása után Zalában is megindult a szervezkedés a megyei 

önkormányzat visszaállítására. E célból Batthyány Imre 1848-as főispán 1860. december 6-ra 

másokkal együtt a városok küldötteit is előzetes tanácskozásra hívta a megyeházára. A 
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megyei közgyűlés 1861 februárjában bekövetkezett megalakulása után a zalai városok 

életében is új fejezet kezdődött. 

  

     * * * 

        

  Ha az eltelt egy évtized közigazgatását egészében véve áttekintjük, akkor 

mindenekelőtt arra kell keresnünk a választ, hogy mit tudtak a zalai városok a neoabszolutista 

kormányzati rendszer idején megőrizni korábban gyakorolt önkormányzati jogaikból, 

mennyire voltak a maguk urai, igazgatási szerveik képesek voltak-e saját akaratukat 

valamilyen szinten érvényesíteni. 

  E vonatkozásban úgy véljük, hogy a legrosszabb helyzetben közvetlenül a forradalom 

és szabadságharc leverése után voltak. A tisztségviselők kinevezésekor elsősorban a politikai 

megbízhatóság számított. Az egyes hivatalnokokról adott jellemzésben mindig szóltak az 

illető 1848-1849-es magatartásáról. A kormányzati rendszer még csak az apparátus 

kiépítésének kezdetén tartott, a községeknek az új közigazgatási szervezetben elfoglalt 

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

rendelkezés született. A községi tisztségviselők kinevezését is csak ideiglenesnek tekintették, 

helyzetük emiatt meglehetősen bizonytalanná vált. Mindez a bizonytalanság a múltból 

átöröklött munkastílussal párosulva a zalai városok hivatali apparátusának működésében is 

nyomon követhető. A városi igazgatási szervek számára eleve nagyon szűkre szabott 

mozgástér állt rendelkezésre, önálló akarat- vagy véleménynyilvánításra nem sok lehetőség 

adódott. A városi tanácsok és választmányok az új igazgatási szervek 1857-ben, illetve 1858 

elején bekövetkezett kinevezéséig az 1851. augusztus 18-i községi utasítás elvi iránymutatása 

alapján végezték munkájukat. 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. Az újonnan 

szervezett községtanácsok tagjaik összetételénél fogva az addigi testületekhez képest sokkal 

inkább alkalmasnak mutatkoztak a városok érdekeinek képviseletére. A kormányszervek 

tulajdonképpen ezt a szerepet szánták nekik, hiszen a bizalomépítő törekvésekből kifolyólag 

nagy súlyt helyeztek a lakossággal való megfelelő kapcsolattartásra. Az adott politikai 

körülmények között azonban természetesen nem lehettek képesek a rájuk kiosztott szerep 

eljátszására.  
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  A városokat irányító testületek munkájára mindvégig zavarólag hatott a fennálló járási 

fennhatóság. Ennek terhességét maga a megyefőnök is elismerte. Az önálló akarat 

érvényesítést, a rendelkezésre álló rendkívül 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 zalai mezővárosokhoz hasonló településeket 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, nemcsak 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 is csak részben tudtak azonosulni. 

  Az önkormányzati szervek újjáalakulásának megkezdésével lezárult egy korszak. Az 

autonómia kiteljesítéséért, a városok lakossága által oly nagyon óhajtott „független 

önkormányozhatás”-ért vívott küzdelmet ezután másfajta politikai viszonyok között kellett 

folytatni. 
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Móczer István és Kováts József 1848-as, illetve azt megelőző pozíciójára vö. MOLNÁR 1998. 79. p.; MOLNÁR 
2001.    
 
268 MNL ZML Zeg. Régi lt. 762. Tan. ül. jkv. 1851. július 4. 157. sz., 1851. október 17. 292. sz., MNL ZML 
Zeg. Régi lt. 764. Tan. ül. jkv. 1853. június 1. 293. sz. 
 
269 Erről lásd: FOKI 2000. 35-52. p. 
 
270 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1852. XX. A 4577. sz.  
 
271 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. Levelezési jegyzőkönyv 1849-ik évi november 14-től 1850-ik évi január hó 
26-káig. 296. sz.  
 
272 DEÁK 2000. 8-9., 53. p.; SASHEGYI 1981. 83. p. 
 
273 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1849-1850. XX. A 599. sz. 
 
274 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1849-1850. XX. A 4502. sz. 
 
275 Uo. 
 
276 Értsd: saját magának 
 
277 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1850. XX. A 3888. sz. 
 
278 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1851. XX. A 3655. sz. 
 
279 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1851. XX. A 3854. sz. 
 
280 Értsd: a feladat nagyságának eszméjét 
 
281 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1851. XX. A 5573. sz. 
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282 A levelet lásd: MNL OL Abszolutizmus kori levéltár. K. k. Districts-Regierung Oedenburg 1851-1853. 
Általános iratok. 1851. XX. 7257. sz.  
 
283 Jelen dolgozatunk keretei között az egész ügyet csak dióhéjban vázolhattuk. Részletesebb elemzését lásd: 
FOKI 2000. 35-52. p. 
 
284 Vö. a 274. jegyzettel. 
 
285 A daléneklésről és következményeiről lásd: DEÁK 1999.  
 
286 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1849-1850. XX. A 4502. sz. 
 
287 Vö. a 255. jegyzettel. 
 
288 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1849-1850. XX. A 4502. sz. 
 
289 Uo. 
 
290 MNL ZML Sümeg város tan. ül. jkv. 1849. július 29., 1849. augusztus 19., 1849. augusztus 25. MNL ZML 
Cs. Kir. Megyehat. 1849-1850. XX. A 599. sz.; HŐGYÉSZ 123., 136. p.; MIKLÓSI-SIKES 2008. 31. p. 
 
291 BENDA 2008. 432. p.; BENDA 1996. 21. p. 
 
292 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1849-1850. XX. A 4502. sz. 
 
293 Ezen természetesen ez esetben is kinevezést kell érteni. 
 
294 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1849-1850. XX. A 4502. sz. 
 
295 Értsd: megszerkesztéséig, létrehozásáig 
 
296 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1849-1850. XX. A 599. sz. 
 
297 Uo. 
 
298 Vö. a 254. jegyzettel. 
 
299 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1851. XX. A 2484. sz.  
 
300 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1855. XX. A 395. sz. 
 
301 Összeírtakat. 
 
302 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1849-1850. XX. A 599. sz. 
 
303 Uo.; vö. „A kerületi főispán beavatkozása” című fejezetben Sümegre vonatkozóan közöltekkel. 
 
304 MNL ZML Sümeg város tan. ül. jkv. 1850. február 1. 395. sz.; vö. a „Bizonytalansági tényezők” című 
fejezetben a sümegi adószedői állás betöltésével kapcsolatban írtakkal. 
 
305 Kaiserliche Entschließung , wodurch die Grundzüge für die Organization der politischen Verwaltungs-
Behörden genehmigt werden. Allgemeines Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum Oesterreich. 
Jahrgang 1849. Wien, 1850. 459-469. p. 
 
306 SASHEGYI 1965. 28., 39-43. p. 
307 Erre vonatkozóan lásd: SASHEGYI 1965. 21-22., 40., 44., 47-49. p.; HORVÁTH 578-579. p.; KÉRÉSZY 
271-272., 274-278. p. 
 
308 Az utasítás teljes szövegét lásd: MNL ZML Egyedi iratok gyűjteménye 6179. sz. 1851 
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309 KÉRÉSZY 271. p. 
 
310 SASHEGYI 1965. 256-257., 279., 292-293., 309-310. p.  
 
311 MNL ZML Zeg-i Cs. Kir. Szolg.bír. 1851. 477. sz. 
 
312 Vö. KÉRÉSZY 266. p.  
 
313 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1851. XX. A 5573. és 3529. sz. 
 
314 CSORBA 312. p.; KÖVÉR 343. p.; SZABAD 543. p.; BERZEVICZY I. kötet 229-230. p.  
 
315 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1851. XX. A 5573. és 3529. sz. 
 
316 Provisorisches Gemeindegesetz. Allgemeines Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum 
Oesterreich. Jahrgang 1849. Wien, 1850. 203-222. p. 36-40. § és 58. § 
 
317 DEÁK 2000. 117-118. p. 
 
318 Vö. SEIDERER 16-17. p. 
 
319 DEÁK 2000. 116. p.; DEÁK 2015. 91. p. 
 
320 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1851. XX. A 5573. sz. és 3529. sz. 
 
321 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1851. XX. A 5573. sz. 
 
322 Erről lásd: MOLNÁR 1998. 14-22. p. 
 
323 Értsd: a feleket 
 
324 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1851. XX. A 5573. sz. 
 
325 Uo. 
 
326 Uo. 
 
327 Az 1848. június 15-i országgyűlési képviselő-választáson halálos áldozatokat is követelő verekedés történt, 
amelyben a főként az egyik jelölt mögé felsorakozó kiskanizsaiak igen aktív szerepet játszottak. Erről részletesen 
lásd: HERMANN 466-472. p. 
 
328 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1851. XX. A 5573. sz. 
 
329 Uo. 
 
330 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1852. XX. A 80. sz. 
 
331 Forrásunk Kanizsa esetében nem tünteti fel a választójogosultak neve mellett az általuk fizetett adó 
nagyságát. 
 
332 MOLNÁR 2010. 113-114. p. 
 
333 Az egyes városok választótestületeinek létrehozásáról és az azokba besorolt adófizetőkről lásd: MNL ZML 
Cs. Kir. Megyehat. 1851. XX. A 5573. sz.; 1852. XX. A 80. sz. 
 
334 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1851. XX. A 5573. sz. 
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335 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1852. XX. A 80. sz. 
 
336 SASHEGYI 1981. 113. p. 
 
337 SEIDERER 10-11., 13-14. p.; SASHEGYI 1981. 92. p.; SASHEGYI 1965. 21. p. 
 
338 DEÁK 2015. 94-95., 101. p.; SEIDERER 21., 24. p.; SASHEGYI 1981. 113. p. 
 
339 Provisorisches Gemeindegesetz. Allgemeines Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum 
Oesterreich. Jahrgang 1849. Wien, 1850. 203-222. p. Allgemeine Bestimmungen I. 
 
340 MNL ZML Kapornaki Cs. Kir. Szolg.bír. 1851. 1853. sz.; MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1851. XX. A 4922. 
sz.   
 
341 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1851. V. D 3687. sz.  
 
342 Uo. 
 
343 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1851. XX. A 4922. sz.  
 
344 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1855. XX. A 395. sz.; vö. a 300. jegyzettel; Palin és Sánc: ma mindkettő 
Nagykanizsa városrésze. 
 
345 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1853. XX. A 1689. sz. 
 
346 Vö. HORVÁTH 580-582. p.; FOKI 1996. 58-61., 69. p. 
 
347 BERZEVICZY I. kötet 225. p. 
 
348 Nyilván a gyakorlatban is megmutatkozó, hatékony működés hiányát érti rajta. 
 
349 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1854. XX. A 5395. sz. 
 
350 FOKI 1996. 62. p. 
 
351 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1854. XX. A 5395. sz. 
 
352 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1855. XX. B 4693. sz. 
 
353 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1855. XX. A 395. sz. 
 
354 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1855. XX. A 395. sz. és MNL ZML Zeg. Régi lt. 764. Vál. ül. jkv. 1854. 
szeptember 21. 624. sz., 1855. április 23. 212. sz. 
 
355 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1855. XX. A 395. sz. 
 
356 Uo. és MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1860. XX. A 452. sz. 
 
357 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1860. XX. A 452. sz. 
 
358 MNL ZML Zala Vármegye Bizottmányának iratai 1861. Közgyűlési iratok 1861. június 3. 851. sz. 
 
359 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1855. XX. A 395. sz. 
 
360 Uo. és MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1854. XX. A 5395. sz. 
 
361 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1855. XX. A 395. sz.; MNL ZML Zeg. Régi lt. 764. Vál. ül. jkv. 1854. 
szeptember 21. 624. sz., 1855. április 23. 212. sz.; vö. még MOLNÁR 1998. 118. p. 
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362 FOKI 2000. 83-86., 165. p. 
 
363 Vö. FOKI 2008. 46. p. 
 
364 Vö. a 254. és a 299. jegyzetekkel. 
 
365 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat.  1851. XX. A 3529. sz. 
 
366 Magyarországot Illető Országos Törvény- és Kormánylap III. évfolyam (1852) I. darab 1-2. sz.; MNL ZML 
Zeg-i Cs. Kir. Szolg.bír. 1852. 323. sz.; vö. HORVÁTH 578. p.  
 
367 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. Elnöki iratok. 1853. XX. 41. sz. 
 
368 BARBARITS 80. p. Mivel a városi levéltár korabeli anyaga elpusztult, az ügy részleteit sajnos nem lehetett 
nyomon követni. Vö. a 83. jegyzettel. 
 
369 FOKI 2008. 44-45. p. 
 
370 Vö. a 328. jegyzettel. 
 
371 Nagykanizsának ekkor 10358 főnyi lakossága volt. Vö. MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1851. XX. A 1753. sz. 
 
372 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. Elnöki iratok. 1852. XIV. 387. sz.; MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1853. XX. 
A 3654. sz. 
 
373 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1855. XX. B 4693. sz.; 1856. XX. B 699. sz. 
 
374 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1853. XX. A 5674. sz.; 1854. XX. A 5811. sz.; Rohics = Rogaška Slatina 
(Szlovénia) 
 
375 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1853. XX. A 9862. sz. 
 
376 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1855. XX. A 2791. sz. 
 
377 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1854. XX. A 8616. sz. 
 
378 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1853. XX. A 4369. sz. 
 
379 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1855. XX. B 4693. sz. 
 
380 Uo.; Albanich Flóriánról korábban már szóltunk, Turkovics Györgyre lásd: HALÁSZ 2006. 406. p. és 
HERMANN 480. p.  
 
381 Vö. a 270. jegyzettel. 
 
382 KAPILLER 2016. A család vagyonosodására nézve lásd a tanulmány egészében erre vonatkozóan részletesen 
kifejtett adatokat.  
 
383 Vö. a 283. jegyzettel. 
 
384 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1852. XX. A 4577. sz.  
 
385 Uo. 
 
386 Uo. 
 
387 Ráizinger József hivatali pályafutására vonatkozóan lásd: MNL ZML Zeg. Régi lt. 126. ; MOLNÁR 1998. 
79. p.; MOLNÁR 2001. 204. p.; MNL ZML Zeg. Régi lt. 759. Tan. ül. jkv. 1851. február 4. 758. sz.; MNL ZML 
Cs. Kir. Megyehat. 1849-1850. XX. A 599. sz., 1851. XX. A 5573. sz.; BLÁZY 39. p. 
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388 MNL ZML Zeg. Régi lt. 126. 
 
389 MNL ZML Zeg. Régi lt. 762. Vál. ül. jkv. 1852. október 30. 796. sz., uo. Tan. ül. jkv. 1852. november 9-10. 
809. sz. 
 
390 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1853. XX. A 4465. sz.; MNL ZML Zeg. Régi lt. 764. Tan. ül. jkv. 1853. 
május 10. 226. sz. 
 
391 MNL ZML Zeg. Régi lt. 764. Vál. ül. jkv. 1854. szeptember 21. 625. sz., 1855. április 23. 211. sz.  
 
392 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1855. XX. B 4693. sz. 
 
393 Vö. MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1849-1850. XX. A 599. sz., 1855. XX. B 4693. sz. 
 
394 MNL ZML Zeg. Régi lt. 764. Tan. ül. jkv. 1855. április 20. 199. sz.; MNL ZML Zeg-i Cs. Kir. Szolg.bír.  
1855. 125. és 151. sz.  
 
395 MNL ZML Zeg-i Cs. Kir. Szolg.bír. 1855. 151. sz. 
 
396 MOLNÁR 1990. 38. p.; MOLNÁR 1996. 1234. p.; MNL ZML Zeg. Régi lt. 126.; MNL OL P 626 Széchényi 
család levéltára. Széchenyi István gyűjtemény. 10. csomó, 1846. 24-32. sz.   
 
397 HALÁSZ 1986. 108. p.; ARCHONTOLÓGIA 457. p. 
 
398 MNL ZML Zeg. Régi lt. 764. Vál. ül. jkv. 1855. május 10. 338., 341. sz.; MNL ZML Zeg-i Cs. Kir. Szolg.bír. 
1855. 151. és 159. sz. 
 
399 Az egerszegi tisztségviselőkre vonatkozó, itt felsorolt összes adat forrása: MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 
1856. XX. B 699. sz. 
 
400 Vö. FOKI 2000. 16., 87., 120. p.; MOLNÁR 2001. 203. p. 
 
401 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1855. XX. A 10363. sz.; 1856. XX. B 699. sz.; MNL ZML Keszthely Régi lt. 
901. Az öt évvel korábbi állapotokra: MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1849-1850. XX. A 599. sz.  
 
402 BENDA 2008. 437. p.; MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1856. XX. B 699. sz. 
 
403 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1856. XX. B 699. sz. 
 
404 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1855. XX. B 4693. sz.; 1856. XX. B 699. sz. 
 
405 BENDA 2008. 431., 435-437. p.; Laskay Ferencre vö. a 141. jegyzettel. 
 
406 BENDA 2008. 431., 436. p. 
 
407 Vö. a 138-139. és 142. jegyzettel. 
 
408 MNL ZML Keszthely Régi lt. 899.  
 
409 HALÁSZ 1986. 98-99., 121-123. p.; ARCHONTOLÓGIA 305. p. 
 
410 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1855. XX. A 795. sz. 
 
411 MOLNÁR 1987. 52-53., 56. p.; HERMANN 466-468, 472. p.; vö. még HERMANN-MOLNÁR 2015. 240-
243., 246-247., 252-253. p. 
 
412 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1855. XX. B 4693. sz.; MNL ZML Keszthely Régi lt. 899.   
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413 Uo. 
 
414 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1855. XX. B 4693. sz.; MNL ZML Keszthely Régi lt. 901. 
 
415 Vö. HALÁSZ 1986. 115. p.  
 
416 MNL ZML Keszthely Régi lt. 899.  
 
417 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1855. XX. B 4693. sz. 
 
418 Uo. 
 
419 Vö. a 356. jegyzettel. 
 
420 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1855. XX. B 4693. sz., 1856. XX. B 699. sz.; BENDA 2008. 436-437. p. 
 
421 MNL ZML Sümeg város tan. ül. jkv. 1852. november 27. 1. sz.; Simon György nem sokkal ezt követően 
elhalálozott. (1854. február 14-én már nem élt.) Vö. MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1854. XX. A 1485. sz.   
 
422 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1855. XX. B 4693. sz.; ARCHONTOLÓGIA 445. p.; MIKLÓSI-SIKES 
2002. 160. p. 
 
423 MNL ZML Sümeg város tan. ül. jkv. 1852. november 27. 1. sz.; BONA 34. p.; vö. még a 146. jegyzettel. 
 
424 MNL ZML Sümeg város tan. ül. jkv. 1852. november 27. Bevezető szöveg. 
 
425 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1853. XX. A 2567. sz.; MNL ZML Sümeg város tan. ül. jkv. 1853. március 
19. 58. sz.  
 
426 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1853. XX. A 9802. sz.; MNL ZML Sümeg város tan. ül. jkv. 1853. október 6. 
92. sz. Az új ügyvédi rendtartás 1853. január 1-jétől volt érvényes, vö. Magyarországot Illető Országos Törvény- 
és Kormánylap III. évfolyam (1852) XVIII. darab 138. sz. 304-320. p. 
 
427 Rezignált = lemondott 
 
428 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1853. XX. A 9802. sz. 
 
429 Uo. és MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1855. XX. B 4693. sz. Ez utóbbi forrás szerint Szabó Imre a 
Kunságban lévő Félegyházán született; előbbi forrásunk összes dokumentuma viszont Sümeget említi 
szülőhelyeként, ezért mi is ezt fogadtuk el. A kérdést további kutatások tisztázhatják. 
 
430 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1853. XX. A 9802. sz. 
 
431 Uo., vö. a 170-171. jegyzetekkel. Kisfaludy Mórra: MIKLÓSI-SIKES 2002. 174-175. p.; HERMANN-
MOLNÁR 2015. 240. p.  
 
432 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1853. XX. A 9802. sz., 1853. XX. B 11308. sz. 
 
433 MNL ZML Sümeg város tan. ül. jkv. 1853. június 20. 80-81. sz. ; MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1855. XX. 
B 4693. sz., 1856. XX. B 699. sz. Szakmáry József állásában való megerősítéséről közvetve e két utóbbi 
forrásból értesülünk. 
 
434 MNL ZML Sümeg város tan. ül. jkv. 1853. október 6. 93. sz., 1854. október 29. 13. sz. ; MNL ZML Cs. Kir. 
Megyehat. 1854. XX. A 10378. sz. 
 
435 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1855. XX. B 4693. sz.; MNL ZML Sümeg város tan. ül. jkv. 1854. október 
29. 14. sz.  
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436 MNL ZML Sümeg város tan. ül. jkv. 1854. október 29. 13. sz.; MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1854. XX. A 
10378. sz. 
 
437 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1855. XX. 1040. sz.     
 
438 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1853. XX. A 2396. sz. 
 
439 Vö. a 393. jegyzettel. 
 
440 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1853. XX. A 9026. sz. 
 
441 Uo. 
 
442 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1853. XX. A 7447. sz. 
 
443 Értsd: Lázár Antal ellen 
 
444 Vö. a 308. jegyzettel. 
 
445 Értsd: az, akinek Lázár Antal ezt a kedvezést tette 
 
446 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1853. XX. A 9026. sz. 
 
447 Uo. 
 
448 MNL ZML Sümeg város tan. ül. jkv. 1853. október 2. 91. sz. 
 
449 Kompromittálta: lejáratta, rossz hírbe hozta  
 
450 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1853. XX. A 9026. sz. 
 
451 Uo. 
 
452 MNL ZML Sümeg város tan. ül. jkv. 1854. október 29., 1854. november 5., 1855. március 17.  
 
453 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1853. XX. A 9026. sz., 1853. XX. A 9802. sz. 
 
454 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1855. XX. B 4693. sz. 
 
455 Dukesz Manó hivatalba lépésének pontos idejéről nem tájékoztatnak forrásaink. Tausz József  1852. január 1-
jén még fizetett tanácsosként szerepel, 1855. július 7-én helyét már Dukesz Manó foglalja el. MNL ZML 
Tapolca város tan. ül. jkv. 1852. január 1. (A jegyzőkönyv első oldalán lévő összeírás.); MNL ZML Cs. Kir. 
Megyehat. 1855. XX. B 4693. sz. 
   
456 Értsd: tulajdonságai 
 
457 Csigó István hivatalba lépésének idejét szintén nem közlik dokumentumaink. 1852. január 1-jén még Nagy 
Antal a pénztárnok. MNL ZML Tapolca város tan. ül. jkv. 1852. január 1. (A jegyzőkönyv első oldalán lévő 
összeírás.) és 1853. szeptember 11. 104. sz., 1853. szeptember 14. 105. sz.; MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1853. 
XX. A 9034. sz. ; Varga Ignácra vonatkozóan vö. az 59. és a 263. jegyzettel. 
 
458 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1853. XX. A 9034. sz. 
 
459 MNL ZML Tapolca város tan. ül. jkv. 1852. március 16. 20. sz.; MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1855. XX. B 
4693. sz., 1856. XX. B 699. sz. 
 
460 Vö. a 359. jegyzettel. 
 
461 Értsd: igazgatásbeli 
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462 ZML Cs. Kir. Megyehat. 1855. XX. A 395. sz. 
 
463 ARCHONTOLÓGIA 303., 387. p.; MNL ZML Tapolca város tan. ül. jkv. 1852. január 24. 7. sz. 
 
464 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1853. XX. A 4938. sz. 
 
465  MNL ZML Tapolca város tan. ül. jkv. 1855. április 28. 175. sz. 
 
466 Arról a Nagy Józsefről van szó, aki 1838. november 1. és 1847. június 14. közt a Tapolcai járás 
aladószedőjeként működött. Vö.: ARCHONTOLÓGIA 282., 453. p. és 325. jegyzet. 
 
467 Az új városbíró személyének kiválasztásáról lásd: MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1855. XX. A 4693. sz., 
1855. XX. B 4693. sz., 1856. XX. B 699. sz. 
 
468 A korabeli helységnévtár több Petersdorf nevű helységet ismer. Mivel forrásunk csak annyit közöl, hogy 
magyarországi település, közelebbről nem tudtuk meghatározni, hogy melyikről van szó. Vö. 
HELYSÉGNÉVTÁR 1863. 
 
469 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1855. XX. B 4693. sz., 1856. XX. B 699. sz. 
 
470 SASHEGYI 1965. 28., 59-61. p.  
  
471 HALÁSZ 1986. 99., 121-122. p. 
 
472 KÉRÉSZY 273-274., 278. p.; HORVÁTH 579. p.  
 
473 SASHEGYI 1981. 114. p. 
 
474 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1855. XX. B 4693. sz., 
  
475 Uo. és SASHEGYI 1965. 332. p.  
 
476 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1855. XX. B 4693. sz., 
 
477 Uo.  
 
478 Uo.  
 
479 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1856. XX. B 699. sz.  
 
480 Uo. 
 
481 Uo. 
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483 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1856. XX. B 699. sz.   
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485 Vö. MNL OL P 626 Széchényi család levéltára. Széchenyi István gyűjtemény. 10. csomó, 1846. 24-32. sz.;  
 MOLNÁR 1996. 1232. p.; MOLNÁR 1998. 114. p.; MNL ZML Zeg. Régi lt. 756. Közgy. jkv. 1848. június 1. 
22. sz.  
 
486 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. Elnöki iratok 1857. XX. B 24. sz.  
  
487 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1856. XX. B 699. sz. 
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488 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. Elnöki iratok 1857. XX. B 24. sz.  
 
489 KUNICS  36-37. p.   
 
490 MOLNÁR 1997. 123-125. p.  
 
491 KUNICS 38. p.; HERMANN-MOLNÁR 2000. 1. köt. 62. p.  
 
492 HALÁSZ 1986. 104. p. 
 
493 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1855. XX. 1750. sz.  
 
494 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1856. XX. B 699. sz.  
 
495 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. Elnöki iratok 1857. XX. B 24. sz.  
 
496 Vö. a 216. jegyzettel. 
 
497 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1856. XX. B 699. sz.  
 
498 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. Elnöki iratok 1857. XX. B 24. sz. 
 
499 A polgármesterjelöltekről általában: MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. Elnöki iratok 1857. XX. B 24. sz. Cseh 
Lászlóról és Kisfaludy Elekről lásd még: MIKLÓSI-SIKES 2002. 46., 48., 156., 173. p.; ARCHONTOLÓGIA 
394. p.  
 
500 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. Elnöki iratok 1857. XX. B 24. sz. 
 
501 Uo. 
 
502 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1856. XX. B 699. sz.  
 
503 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1857. XX. B 112. sz.  
 
504 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. Elnöki iratok 1857. XX. B 24. sz. 
 
505 Uo. 
 
506 BONA 34. p. 
 
507 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. Elnöki iratok 1857. XX. B 24. sz.  
 
508 Uo. és MNL ZML Keszthely Régi lt. 901.; BONA 13. p. 
 
509 Vö. MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1857. XX. B 112. sz.  
 
510 MNL ZML Keszthely Régi lt. 901. Új Imre tanácsosi és polgármesteri pályázata közül csak az előbbi maradt 
fenn, ami ezen levéltári jelzet alatt található. A fentebbiekben ebből idéztünk. 
 
511 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. Elnöki iratok 1857. XX. B 24. sz.; MNL ZML Cs. Kir. Megyehat 1857. XX. 
B 112. sz. 
 
512 Uo. és KÁLI 96-99. p. 
 
513 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. Elnöki iratok 1857. XX. B 24. sz.  
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515 Pum János állapotáról vö. a 358. jegyzettel, továbbá: MNL ZML Keszthely Régi lt. 952. Irattár 1857. 571., 
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518 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1856. XX. B 699. sz.  
 
519 Az új tapolcai községtanács ekkor még nem állt fel. A régi testület – úgy, mint a többi városban – „községi 
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520 Vö. a 467. jegyzettel. 
 
521 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. Elnöki iratok 1857. XX. B 24. sz.  
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április 15-én keltezett kérvényt. 
 
523 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. Elnöki iratok 1857. XX. B 24. sz. 
 
524 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1856. XX. B 699. sz.  
 
525 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. Elnöki iratok 1857. XX. B 24. sz.  
 
526 Uo.  
 
527 Uo. és MNL ZML Zeg. Régi lt. 541.  
 
528 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1856. XX. B 699. sz.; 1857. XX. B 112. sz.  
 
529 Az eredeti német szövegben ezen a helyen „aus den besten Kräften des Ortes” áll, ami nyomatékosabban 
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530 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1856. XX. B 699. sz. 
 
531 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1857. XX. B 112. sz.; MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. Elnöki iratok 1857. 
XX. B 24. sz.  
 
532 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1856. XX. B 699. sz. 
 
533 MIKLÓSI-SIKES 2008. 23. p.; a város lakosságára: MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1851. XX. A 1753. sz. 
 
534 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. Elnöki iratok 1857. XX. B 24. sz.  
 
535 Uo. és MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1856. XX. B 699. sz. 
 
536 Vö. a 499. jegyzettel. 
 
537 ARCHONTOLÓGIA 425. p.; MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. Elnöki iratok 1857. XX. B 24. sz.; a „társas” 
bíróságokról: BÓNIS-DEGRÉ-VARGA 197. p.   
 
538 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. Elnöki iratok 1857. XX. B 24. sz.  
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539 Uo. 
 
540 Vö. az 526. jegyzettel. 
 
541 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1856. XX. B 699. sz.; 1857. XX. B 112. sz. 
 
542 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1857. XX. B 112. sz. 
 
543 Uo. 
 
544 BENDA 2001. 105-106. p. 
 
545 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1857. XX. B 112. sz. 
 
546 MNL ZML Tapolca város tan. ül. jkv. 1855. július 7. szám nélkül 
 
547 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. Elnöki iratok 1857. XX. B 24. sz.  
 
548 HANGODI 67., 70-71. p. 
 
549 ARCHONTOLÓGIA 445. p. 
 
550 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. Elnöki iratok 1857. XX. B 24. sz.  
 
551 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1858. XX. B 4634. sz. 
 
552 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1856. XX. B 699. sz. 
 
553 Vö. FOKI 2000. 130-132. p. 
 
554 MNL ZML Zeg. Régi lt. 423.; MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1857. XX. B 112. sz. 
 
555 Szigethy Károly jegyzősége idején még a mostani községtanács elődje, a községi választmány működött. 
 
556 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. Elnöki iratok 1857. XX. B 24. sz. 
 
557 Vö. az egerszegi polgármester és a községtanács beiktatásáról szóló jegyzőkönyvvel 1857. március 21-én: 

MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1857. XX. B 112. sz.  
 
558 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1857. XX. B 112. sz. 
 
559 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. Elnöki iratok 1857. XX. B 24. sz. 
 
560 Vö. MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. Elnöki iratok 1857. XX. B 24. sz.; MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1857. 
XX. B 112. sz. 
 
561 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1857. XX. B 112. sz.; MNL ZML Zeg. Régi lt. 423. 
 
562 Az egyes tisztviselői és szolgai állásokra ajánlatot tevő, 1857. október 18-i községtanácsi ülés jegyzőkönyvét, 
ahonnan az általunk közölt idézetek is származnak, lásd: MNL ZML Zeg. Régi lt. 423. A  minősítési táblázat 
egyik változata megtalálható ugyanott, a másik változata: MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1857. XX. B 112. sz. 
 
563 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1857. XX. B 112. sz. 
 
564 MNL ZML Zeg. Régi lt. 423.; MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1857. XX. B 112. sz. 
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565 Az 1855 közepén fennálló tisztikar átlagéletkora 47 év, az 1857-es, átszervezés előtti tisztikaré 41 év. Az 

átszervezés utáni tisztikar átlagéletkorát Duzár István adatai hiányában nem lehet pontosan megállapítani. Ha 

nélküle végezzük el a számításokat, akkor 33,5 év, ha őt kb. 40 évesnek vesszük – aminél nem valószínű, hogy 

több volt – akkor 35 év a végeredmény. A számításokat az 1857-es minősítési táblázatok, illetve egy 1855-ös 

kimutatás (MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1855. XX. B 4693. sz.) alapján végeztük. 

 
566 MNL ZML Cs. Kir. Megyehat. 1858. XX. B 581. sz. 
  
567 Vö. FOKI 2016. 74-76. p. 
 
568 MNL ZML Zeg. Régi lt. 423. 
  
569 MNL ZML Zeg. Régi lt. 768. Községtan. ül. jkv. 1858. május 4. 1. sz.  
 
570 MNL ZML Zeg. Régi lt. 768. Községtan. ül. jkv. 1858. május 7. 1. sz. 
  
571 KÉRÉSZY 282-283. p.; SZABAD 648. p.; SASHEGYI 1965. 66-67. p.; SASHEGYI 1981. 114. p. 
 
572 SASHEGYI 1981. 114. p. 
 
573 KÉRÉSZY 278. p.; SASHEGYI 1965. 68., 70., 73. p.; SASHEGYI 1981. 96-97., 
 114. p.; SZABAD 658., 680. p. 
 
574 SASHEGYI 1965. 70. p.; KÉRÉSZY 288-289. p. 
  
575 Értsd: látszólagosan, névlegesen 
 
576 MNL ZML Zeg. Régi lt. 768. Községtan. ül. jkv. 1859. szeptember 25. 1. sz.  
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