
-
-

ragrafusból álló törvénytervezet szándéka szerint átfogó megoldást kívánt adni a 
kortársak által összefoglalóan „városi kérdésként” emlegetett probléma-együttesre, 

1 A városokkal 

-
szességében csak egyetlen diétai szavazatot volt hajlandó elismerni. Ez magyarázza, 

-
2

-

-
tették.  Jelen tanulmányban arra vállalkozom, hogy ennek a városok, de az egész 

-

kérdése tehát az, hogy miként viszonyult Kassa a városi reform ügyéhez, és milyen 

1

2

-
-

vármegyék, és az egész ország politikai berendezkedésének átalakításhoz. Lásd Kovács (szerk.) 
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-

követválasztás és az utasítás kidolgozásának a módja egyúttal a városokkal kapcsola-
-

városok között zajlottak. 

nézetek, a városok korabeli megítélésének, helyzetének elemzésére. Mindent egybe-
véve, azt remélem, hogy a választott megközelítési mód, vizsgálati lépték segítségével 

-
ra világíthatunk rá, hanem ezen keresztül általánosabban a rendi társadalmi-politikai 
berendezkedés átalakulása összetett folyamatának egy fontos momentumába is be-
pillantást nyerhetünk.

-

a városi tanács (másként „bel tanács”) és – elvileg legalábbis – a polgárság egészének 

„kül tanács”) 1842. május 12-én tartotta közösen azt az ülését, amelyen felállították 
4 Lényegében 

4 -
-

ugyanolyan sorszámmal látták el, ha pedig az adott ügy elhúzódott, több határozat született 

iratához kapcsolták. Ha az iratokra hivatkozom, azt külön TÜJ Iratok jelöléssel jelzem. Az 
idézeteket a mai helyesírás szabályai szerint közlöm. 



5 Ez magyarázza azt 

-

 

nem tudósít. A tanácsi határozathoz csatolt iratokból ugyanakkor kiderül, hogy az 

tagjait is, egyedül a választott község dönthessen, méghozzá titkos szavazás útján.6 
Ezt az indítványt azonban még helyben elvetették, mivel – ahogy az egyik tanácsos, 
Haske Sándor megfogalmazta – „az efféle választmányi kinevezések […] egyedül 

választott községnek eddig soha nem volt ilyen joga, a kívánság teljesítése a városok 

volt, egyúttal azt is kijelentette, hogy egy ideje „súrlódások” vannak a tanács és a vá-

egyetértés a Tanács törvényes hatóságának megszorításával háborgattatik”. Ennek 
pedig szerinte az az oka, hogy egyes választott polgárok „nyughatatlanságot” kelte-
nek. 

A tanácsosnak ez az általánosságban, konkrét esetek és nevek említése nélkül el-
hangzott kijelentése nagy felháborodást okozott a választott községben. Még aznap 
külön tanácskozást tartottak, ahol úgy döntöttek, írásban fordulnak a tanácshoz, 
hogy szólítsa fel Haskét a szerintük alaptalan vádjainak pontosítására, nevezze meg, 
kik lennének, akik csak „zenebonát, izgákat és nyughatatlanságot csinálnak”, máskü-
lönben a sértést kénytelenek a választott község egészére érteni. A tanács azonban e 

5 -

6
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helyett, pontosan Haske indítványára, nyomozást rendelt el a megfogalmazott vádak 

tanácsot a nyomozás leállítására kérte. Amikor pedig, többszöri üzenetváltás után, a 
tanács erre nem volt hajlandó, a panaszáról az uralkodónak címzett feliratot fogal-
mazott meg, amit a választott község élén álló polgárnok azzal adott át a tanácsnak, 
hogy amennyiben nem továbbítja, akkor közvetlenül fogják felterjeszteni. A tanács 
eleget is tett ennek, de a választott község folyamodványát csak az augusztus elején 
lezárult saját nyomozásának eredményét is tartalmazó levéllel együtt küldte fel a 
kormányzatnak. 

kapott. A vizsgálat során több ügy is terítékre került, amelyek a választott község és a 
tanács közötti „súrlódásokról” tanúskodnak. Ezek hátterében legtöbbször hatásköri 
kérdések álltak. A legkomolyabb ügynek minden bizonnyal azt tekinthetjük, amikor a 

-
-
-

7 A 
tanácsi nyomozás emellett több olyan közelmúltbeli esetre is kitért, amikor a tanács és 
a választott község egyes tagjai a tanácskozásokon megkövetelt illemszabályok kereteit 

felek egymást tettlegességgel fenyegették, de még a párbaj is szóba került közöttük. 
A tanács és a választott község kölcsönös vádaskodására mindenesetre a Helytartóta-

válasz, melyben a kormányszék lényegében egyik fél mellett sem foglalt állást, hanem 

viszony fenntartására. 

-
zából nem lehet megállapítani, hogy ilyen megfontolások milyen szerepet játszhattak 

-
gedetlenség, bizalmatlanság, a két testület közti rivalizálás, illetve a választott község 
illetékessége kiterjesztésének szándéka olvasható ki, és a vita a továbbiakban nem a 
választmány kinevezésének módjáról, hanem általánosságban a választott község te-

-
vánt változtatni, és a kezdeményezés a választott községben is kisebbségben maradt. 

7



-
velezésbe, amelyben a negyedik rend összefogását szorgalmazták, és ennek érdeké-

amihez egyúttal a többiek támogatását kérték. Abban nem volt különbség, hogy 
mindannyian követelték a legnagyobb sérelmük orvoslását, vagyis a fejenkénti or-

-

A kassai tanács tehát már többféle hozzá eljutott vélemény ismeretében alakította ki 
a saját álláspontját. Amint írták, „Sopron, Szabadka, Zágráb, Késmárk, és Eperjes e 
közös ügy iránt kiadott, s hozzánk is megérkezett lelkes körleveleiket igen szívesen 

-

8 
Nehéz rekonstruálni, hogy honnan, melyik városból indult ki a körlevelezés for-

-
-

és Székesfehérvár is.9

8

9 -

pozitíven reagált – egyetértve gondolta tovább azt a véleményüket Késmárk, hogy a városok 
szavazatának korlátozása összefügg a követválasztás módjával, és ezért indítványozta a sze-

polgárság egészére. Székesfehérvár pedig Késmárk erre vonatkozó javaslatát „törvényink szel-
lemében teljesen kifejté, a választást hozott szabványa –statutuma– által részleteiben is meg-
határozá,” és azt terjesztette fel az uralkodónak. Szabadka eztán pedig már Székesfehérvár 

javaslatával egyetértve náluk a tanács és a választott község önként lemondott az eddigi követ-
választási és követutasítási jogáról, és Székesfehérvár példáját követve statutumot is alkottak 
az egész polgárság bevonásáról, amelynek módját részletesen ismertették (AMK TÜJ Iratok 

-
ben éppenséggel a követválasztás bevett gyakorlata melletti érveket sorolnak, ugyanakkor arra 
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-

okafogyottá váljanak azok a politikai berendezkedésükre irányuló legfontosabb kriti-
kák, amelyekre hivatkozva a nemesség megtagadta a fejenkénti szavazat elismerését. 

uralkodói hatalomtól való túlzott függésüket, illetve azt, hogy a városi követek nem 
képviselik a polgárság egészét, mert sem a megválasztásukba, sem a követutasítá-

hogy a követválasztásba és az utasítás kidolgozásába az egész polgárság beleszólást 
kaphasson. Ezt kezdeményezte, illetve támogatta Breznóbánya, Késmárk, Szabad-
ka, Szatmárnémeti, Székesfehérvár, Szeged és ehhez csatlakozott Kassa is. Ezzel a 
stratégiával szemben állt az a vélemény, amely szerint a városok egyenkénti szava-
zata olyan sarkalatos, alkotmányos jog, aminek elismerése, tiszteletben tartása nem 
kapcsolható semmiféle feltételhez, vagyis független attól, hogy milyen – még ha akár 
jogosan bírálható is – a városok politikai berendezkedése. Az ide sorolható városok 

-
-

lasztásba és a követutasítás kidolgozásába való bevonását – legalábbis Besztercebá-

mellett érveltek. E városok között voltak olyanok is, akik azt szorgalmazták (például 
Sopron), hogy a városi követek egységesen és azonnal vonuljanak ki a diétáról, ha 
a tanácskozások elején rögtön nem garantálják számukra a városonkénti szavaza-

nem utasítja el a városok „belszerkezete” reformjának keretén belül a követválasztás 

fellépését szorgalmazza (például Debrecen).10

-
ban” készített javaslatát a december 29-i ülésén tárgyalta, és egész terjedelmében 

szólítják a városokat, hogy vonuljanak ki a diétáról, ha nem adják meg a fejenkénti szavazatu-

10 Az említett városok véleményét részben utalásokból, részben a kassai levéltárban fennmaradt 



egyhangúan elfogadta. Ennek értelmében úgy döntöttek, hogy folyamodványt nyúj-

várost és a vármegyéket is külön-külön körlevélben értesítik. Az uralkodótól három 
dolgot kértek: a fejenkénti szavazatjog biztosítását, a követválasztás jogának kiter-
jesztését az egész polgárságra, és azt, hogy a városok kormányzati felügyelete ke-

amelyben ezen sarkalatos joguk fenntartását kérték, de amire azóta sem kaptak vá-

-

azzal indokolják, hogy „némely hiányok vannak a királyi városok közigazgatásában”. 

kijavításukra „józan megfontolás után”. Azt azonban a kassai vezetés „meg nem en-
-
-

javítani lehet, és amit azért tartanának kívánatosnak, mert így lehetne „egyszersmind 
a királyi városok szavazása ellen gördíteni szokott ellenvetéseket megszüntetni”. A 

megszorított követválasztás és Felséged magyar udvari Kincstártóli függésük”. A 
-

-
rályi meghívó levél egységesen úgy rendelné el, hogy a követeket az egész polgárság 
szabadon választhassa. Itt érdemes megjegyezni, hogy a  tudósítása sze-

-
sonló érvek alapján, hogy a követeket a vármegyék példáját követve „az egész városi 
polgárság közül minden kijelölés nélkül és az egész városi polgárok összvege által”  

kidolgozásakor kell visszatérni.11

11 -
jegyzésében fejti ki ugyanitt a véleményét a városi követválasztás módja megváltoztatásának 

-
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tehát immár magáévá tette a választott község álláspontját, és jól mutatja annak a 
szemléletmódnak a megváltozását, ami alapján 1842 májusában a kassai országy-

megváltoztatását is elutasították! Ami pedig a második pontot illeti, a város vezetése 

-
ramlana” hiszen ha egyedül csak a Helytartótanács felügyelete alá kerülnek a váro-
sok, az ügyintézés gyorsabbá és pontosabbá válna.12

A vármegyékhez írt levél a „polgári osztály” fontosságának fejtegetésével indul, 
mely nélkül a „nemzeti haladás lehetetlen”, és rámutat, hogy mind ennek, mind a 
törvényeknek mennyire ellentmond a városok alkotmányos jogait kétségbe vonni 

-
pen hibás követválasztásuk, és a nagyméltóságú magyar udvari kincstártúli függésök 
miatt.” Hivatkozhatnának az „Európa szerte jelenleg fenálló alkotmányi elvekre, a 

fog beleegyezni, hogy a törvényt a „közigazgatási hiányok miatt egészen, vagy csak 
-

kívánnak, aminek bizonyítására egyrészt röviden összefoglalják az uralkodóhoz írt 
kérelmüket, de egész terjedelmében csatolják is a körlevelükhöz. Egyben pedig kérik 

-

arra, hogy az uralkodótól nem azért kérik az ismertetett változtatások engedélyezé-

polgári rend gyarapodására nézve jónak, sikereseknek, és hasznosnak” találják. Ezek 

a város igazgatásának minden ágába, és hogy meg kívánják szüntetni a városi köz-
igazgatás hiányosságait. Továbbá, úgy vélik, hogy levelezés útján a városok közötti 
szükséges egyetértést nem lehet teljesen kialakítani. Ezt a követek közötti helyszíni 

12



egyeztetésére kell bízni, és ezt is fogják követutasításba adni, „Eperjes példájára” – 
amit egyébként áthúztak és „velük kezet fogva” kifejezésre javítottak, mert minden 
bizonnyal a két város közötti rivalizálás miatt, vagy pusztán csak Kassa méltósága 
tekintetében, helyesebbnek vélték az utóbbi megfogalmazást. Ha pedig a városi kö-

való kivonulást is elfogadhatónak vélik.  A kassai tanács tehát osztotta azt az elvet, 

ugyanakkor egyetértett a követválasztási jog demokratizálásával, amit egyszersmind 
a cél elérése érdekében is fontosnak tartott, és világos volt álláspontja a tekintetben 
is, hogy a városi berendezkedés javításra szorul.14

Azon városok között, akik a polgárság egészére ki akarták terjeszteni a követvá-
lasztás jogát, voltak olyanok, mint például Szabadka, Székesfehérvár, amelyek nem 
vártak az uralkodó rendeletére, hanem saját hatáskörben ki is dolgozták ennek mód-
ját, vagyis – körleveleik tanúsága szerint – meg is indították az átalakítást, és ezzel 

meghívó kézhez vételekor azonban ez még nem jutott el Kassára. Ezért az április 
7-i tanácsülés úgy döntött a követválasztás módjára nézve, hogy a „bevett szokás-

-
tott község tagjai együttesen, és titkosan szavazhatnak.15 A tanács tehát mondhatni, 
kompromisszumos, vagy „fontolva haladó” döntést hozott: a rendelkezés ugyan a 
követválasztás és a választhatóság jogát nem terjesztette ki minden polgárra, de fel-

volt nagyobb teret engedni a választott községnek. E gesztus értékeléséhez érdemes 
Pozsony példáját is megemlíteni, ahol a követválasztást úgy manipulálták, hogy ab-

16 
Amikor pedig pár nap múlva megismerték az uralkodónak a polgárság egésze be-

14 Bár a tanács elrendelte, hogy a körleveleket nyomtatásban küldjék szét, a városoknak és a me-
gyéknek szánt levelek postázása egészen április elejéig elhúzódott, csak a királyhoz írt feliratot 

15

16
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lebonyolítása rendjét.17 E szerint, amennyiben erre az adott városban szándék van, 

tagjaival közösen választhatják meg a két követet, és egyúttal a követutasítás kidolgo-

szólt, hogy a tanács „kebelbeli törvénytudókat és egyéb szükséges kellékkel ellátott 
egyéneket” állítson jelöltnek, amire a kassai vezetés úgy döntött, hogy az e kritériu-

polgár megválasztását az egész polgárság bevonásával, és közülük hármat egyúttal 

18 
-

sodik pedig Demeczky Lajos választó polgár lett. Mindkét követ a korabeli Kassa 
-
-

Wirknert a polgárrá válása évében rögtön a választott község tagjává is választották, 

a polgármesteri (consul) tisztséget is elnyerte. 1841-ben ezt az állását ugyan elvesz-
-

17 -

18 -

és a szavazatok számlálása három napot vett igénybe. A negyedik napon került sor a két követ 

-

-

-
letet” nemcsak a követválasztásba és az utasítás kidolgozásába, hanem a továbbiakban végig a 

bevonták. 



korábban Wirkner és Demeczky is kapott már ilyen megbízást: Wirkner Károly az 
-

ként a várost.19 

-
-

20 Bár a kassai követ a 

és abba a városok bevonását, a kinevezett kerületi választmányba Kassa nem kapott 
-

vármegyei delegáltak elképzelései érvényesültek.21 A bizottság városi tagjai minden 
bizonnyal ezért dolgoztak ki egy külön törvényjavaslatot, amely azonban nem jelent 

22 

-

megkezdte volna a tárgyalást, azzal fordult a rendekhez, hogy ez alkalommal a „ne 
rólunk nélkülünk elv” alapján a városi követek is kapjanak „elhatározó szavazatot”, 
vagyis, hogy érdemben beleszólhassanak a róluk készült törvénytervezet vitájába, 
illetve a döntéshozatalba. A kerületi üléseken ugyanis, mint jól ismert, a vármegyei 

19

20 -
-

nek kizárásával, ezért kötetlenebbül és szabadabban tárgyalhattak, mint az alsótábla országos 
-

21

nevezi néven, ez a kassai követ Demeczky Lajos lehetett, aki mind a kerületi, mind az orszá-

22
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-
rint, kizárták a szavazásból, illetve befolyásukat egyetlen közös informatív voksra 
redukálták.  A kassai követ számos város szószólójaként lépett fel, többen csatla-
koztak a követeléséhez, de az is kiderült, hogy a városok e tekintetben sem voltak 
egységesek. Szeged követe, Szilber Antal például kijelentette, hogy „ezen kívánság-
nak: ’adassék szavazat a kir. városoknak’ jelenleg nincs egyéb értelme, mint legyen 
szavazata a városi burocratiának”. Más városok pedig, miként azt a kerületi naplót 
közreadó Kovács Ferenc, konkrét nevek említése nélkül megfogalmazta, megelé-
gedtek azzal, ha szabad vélemény formálásával hozzájárulhatnak a tanácskozáshoz, 
és a Demeczky által megfogalmazott indítványt a városokra nézve károsnak, és a 

24 

ülésen. Sajnos, arról nem számoltak be, hogy pontosabban mely városok vettek eb-
ben részt és milyen álláspontot képviseltek. A jelentés úgy fogalmazott, „nevezetes 

fogják az érdemi beleszólásuk biztosítását a fejenkénti szavazatjoguk elismertetésé-
-

tásával, mint ahogy a kerületi ülés ténylegesen el is vetette a Demeczky által beter-
jesztett indítványt. Az elutasítás esetére pedig az a többségi döntés született, hogy 
a kerületi választmány munkálatát nem ismerik el magukénak, és megválasztottak 

kerületi tervezetet alapul véve azonnal kezdje meg „a városi állomány természetével 
egybehangzó” törvényjavaslat kidolgozását, amit még a városok ügyének az alsótáb-

25 
A kassai tanács a kerületi választmány törvénytervezetének megismerését kö-

-
sokhoz, akik körleveleikben a tervezet elleni közös fellépésre, tiltakozásra buzdítot-

26 A kerületi tervezet ugyanis, 

24

25

26 A városok küldöttséget is küldtek ebben az ügyben a királyhoz, néhány követük egyesületet 

-



-

27 Még ugyanezen a napon, más városok 
példáját követve, a kassai tanács is feliratban fordult a királyhoz és a nádorhoz a 
támogatásukat kérve a fejenkénti szavazat ügyében. A városok alkotmányos jogain 
és a polgári rendnek a fontosságán kívül mindkét feliratban hivatkoztak egyébként 
arra is, hogy a követek választásába és a követutasítás kidolgozásába az összes polgár 
által megválasztott testületet is bevonták.28 A városok próbálkozásai azonban hiába-
valónak bizonyultak, sem az udvartól nem kaptak segítséget, és a tervezet kerületi 
vitájának során sem tudtak érdemi módosításokat elérni.29 

 A kassai tanács a városok alternatív törvénytervezetének munkálatai vonatkozá-

híven eddig is helyesen tették, pártolják azt, amit a városok külön tanácskozásain a 
többség határoz. Ezt azonban nem valamiféle opportunizmus jelének kell értékel-
nünk, hanem annak nagyon is racionális belátásaként, hogy a korabeli kommunikáci-
ós viszonyok miatt számos kérdés eldöntését a követek belátására és helyszíni egyez-
tetésére kellett bízni.  Ezen túl azonban a tanács a választmány javaslata alapján 

-
-

tatott készséget a reformok elfogadására, a tanács maga is elismerte, hogy a városi 

27 Az egyenkénti külön városi szavazat mellett érvelve például a trencséni követ idézte Deáknak 

vitában, mely szerint „Becsüljük meg mások jogait, hogy viszont a mieink is mások által becs-

28

29

 A követjelentések és a rájuk adott válaszok dátumait vizsgálva a posta Pozsony és Kassa között 

-
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közigazgatásban átalakításokra van szükség. Ennek az összefoglalásnak az alapján jól 
kirajzolódik, hogy melyek voltak a város legfontosabbnak tartott törekvései, milyen 
változtatásokat tartottak kívánatosnak, illetve, hogy hol húzták meg azt a határt, 
amelyet a reformok bevezetésénél nem kívántak átlépni.  

csak a rendi alkotmány alapjainak fenntartásával, annak kereti között volt hajlandó 
elfogadni, annál is inkább, mert megítélésük szerint, „jelenleg nem forog fen eddigi 

változatlan épségben továbbra is fennmarad, a kerületi választmány törvényterve-
zete alapján „csupán a polgári rend forgattatnék ki eddigi formájából, vagyis úgy 

-
kezményeként. Ezt pedig az egész ország érdekében kell minden módon megaka-

nem különben a tudományok, vagyis ennek „fennmaradása és gyarapodása nélkül 

negyedik rend alkotmányos jogainak fenntartását tekintették, és ehhez képest alakí-
tották ki a kerületi választmány törvényjavaslatában megfogalmazott újításokkal kap-
csolatos álláspontjukat, illetve azokat a módosításokat, amelyeknek érvényt kívántak 
volna szerezni az alternatív törvénytervezet, illetve a követeik révén. 

-

kívánalmai szerint”, ugyanakkor „a városi állomány természetével egybehangzó mó-
don” állapítsák meg. Hogy e két szempont alatt pontosabban mit értenek, itt nem 

tette a liberális ellenzéknek a politikai nyilvánosság megteremtésére irányuló törek-
-

aránt fontosnak tartottak. A „kor kívánalmaival”, és „a városi állomány természeté-

területi illetékességének szabályozása vonatkozásában leszögezik, miszerint hogy a 

minden tekintetben a városi törvényhatóság alá tartozzanak.” Kivételt csak a várme-
gyeházban és laktanyában lakó személyekkel kívánnak tenni. Bár megjegyzik ehhez, 
hogy „a curiális és kiváltságos telkekkel s magány birtokokkal, úrbéri telepekkel a 
városi hatóság kiváltságukhoz és úrbéri rendeletekhez képest fog bánni”, de világos 

-



mogenizálására, a nemesi ingatlanoknak a városi igazgatás alá rendelésére. A várme-
gyei követek törvénytervezete ezzel szemben a magánbirtokosok curiális telkeit és az 
úrbéri telepeket sem kívánta a városi hatóság alá rendelni, illetve csak bizonyos – pl. 

 

az volt, hogy a felállítani tervezett külön törvényszéki és polgári tanács tagjait, miként 
-
-

tották, „új választás alá többé ne kerüljenek”. A hivatalviselésnek felfogásuk szerint 
csak a testi-szellemi alkalmatlanság, vagy bírói ítélet vethet véget. Lényegében tehát a 

 Indoklásuk szerint 
-

Az alternatív városi törvénytervezet kidolgozása nem egészen egy hónapig tart-
hatott, mivel a kassai követek október 25-én kelt jelentésükben továbbították azt 

és ennek képviseletét szabták meg a követeiknek, egyben azonban arra is utasította 
delegáltjait november 24-én kelt üzenetükben, hogy igyekezzenek módosítani an-
nak néhány pontját.  Kassa véleménye nevezetesen két lényegesebb kérdésben tért 

kritériumainak szabályozása, a másik a városi vezetés megválasztásának kérdésében 
jelentkezett. 

-
jogra jogosultak körének kiterjesztésére törekedett, ezért például minden városi in-

-

a polgársághoz kötötte.  A városi követek tervezete tehát a polgárság elnyerését a 
hivatalos javaslathoz képest magasabb vagyoni cenzushoz kívánta kapcsolni, ugyan-

 Az utasítás itt ráadásul arra is kitért, hogy azok, akik „jelenleg éltük fogytáig változás alá nem 
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akkor azokat, akik rendelkeztek a kívánt vagyoni szinttel, illetve a felfogásuk szerint 
-

láspontjával szemben kötelezni kívánták a polgárjog felvételére, hogy ezzel az ilyen 
személyeket a legszorosabban a városi közösséghez kapcsolják.  A kassai vezetés a 

-
tek tervezetéhez képest a polgársághoz szükséges vagyoni küszöböt némileg mégis 
alacsonyabban kívánta megszabni, vagyis ezzel a polgárjogot valamivel szélesebb kör 

-
gári jogálláshoz felfogásuk szerint alacsonyabb vagyoni, jövedelmi küszöbértékeket 

hogy növeljék a polgárság számát, hanem az, hogy az elvárásaiknak, elképzelésüknek 
 

A másik terület, amiben a kassai tanács a városi követek javaslatához képest elté-
-
-

-

-

mint minden más foglalkozású, megélhetési módú személy esetében (kivéve persze a foglal-

-

-

kassai javaslat hasonlóképpen alacsonyabban határozta volna meg azt az éves jövedelmi szintet 
-



 Ehhez képest a kassai 
tanács a követeknek, a korábban már világosan megfogalmazott álláspontja szerint 
annak képviseletét szabták meg, hogy a városi javaslattal szemben „a tanács tagjai se 
jöjjenek választás alá”, vagyis a tervezethez képest konzervatívabb állásponton volt.

nap megmutatkozott, hogy a városok nem egységes álláspontot képviselnek. Az ülést 

és azt indítványozta, hogy a városi követek tervezetét is tekintse a diéta tárgyalási 

legalább legyen hajlandó „pro lecto elfogadni, és a naplóba iktatni”. Ezzel szemben 
-

mogatják. Aigner Ferdinánd szegedi követ ráadásul igen éles hangú felszólalásban 
vitatta már az alternatív tervezet címét is, amely szerinte hamisan azt sugallja, hogy 
az összes város véleményét tükrözi, mert abban Szeged és más városok sem vettek 
részt, és nem pártolta a tervezetnek a tárgyalás alá vételét. Bártfa követe viszont 

azt, hogy mindenkit, így Szegedet is hívták a megvitatására, és arra 40-nél több város 
el is jött. Mindezzel együtt azt alsótábla kereken elutasította ezt az indítványt, Pest 

-
gadva, miszerint a parlamentáris elvek alapján csak az lehet tanácskozás tárgya, ami 

hivatalosnak csakis a kerületi választmány által kidolgozott tervezetet ismerte el.40 

szavazatuk helyreállítását követelte. Közülük a legradikálisabb álláspontra Bártfa he-

-

40

-
-

ni. Egyébiránt tudván azt, hogy a magyar összes polgárság egyáltalában nem hatalmazta fel a 
követeket a kerületi választmánynak ellenében, egy a városok jogait megszorító munkálatnak 
kidolgozására, azért nem akartunk azon munkálatban részt venni.” A vitát lásd Rendi Napló 
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lyezkedett, utasításba adta ugyanis a követeinek, hogy amíg a városok szavazatjogát 
-

kozzanak.41

rövid ismertetésében arra a megállapításra jutott, hogy a városok között még a terve-
42 

Ez utóbbi, tegyük hozzá, nemcsak a legtöbb város véleményéhez képest, de egyes 
pontokban a kerületi választmány tervezeténél is radikálisabb változtatásokat sürge-
tett. Kassa, mint láttuk, a városoknak ahhoz a mégiscsak többséget alkotó csoportjá-

el, nem zárkózott el a tárgyalástól, és szükségesnek ítélt bizonyos reformokat. Az 
alsótábla országos ülésén lefolytatott viták tanúsága szerint azonban az alternatív 

A kassai követ, Demeczky Lajos a törvénytervezet országos vitájában is a kez-

-

is, ahol csakúgy, mint Kassán, a két követ közül csupán az egyik (Szumrák János) 

41, de Pest esetében mindkét követ (Járy vagy másképp Tretter György és Koller 
Ferenc) hozzászólt, csakúgy, mint a második legaktívabbnak mutatkozó város, Sop-

-

felszólalás hangzott el. A horvátországi városok lényegében távolmaradtak a vitától, 
-

ként latinul kezdte a hozzászólását, amit hangosan lehurrogtak). A kassai követet 

41

minden törvénynek ellent kellett mondania, amelyek a városok „tettleges befolyása” vagyis 
szavazata nélkül tárgyaltak. Ezért például, amikor Bártfát is jelölték a magyar nyelv tárgyában 

-
mondta a küldöttségben való részvételt is. Rendi Napló 1844: II. 266. 96-ik ülés, 1844. febr. 8.

42



tanúsága szerint rendszerint több város is osztotta (vagy az egybeesett mások vé-
leményével), és a törvénytervezett számos paragrafushoz szólt érdemben hozzá. A 

-

pontokban, amelyekre, mint ahogy már láttuk, a kassai tanács is a legnagyobb hang-
súlyt fektette. E helyütt nem bocsátkoznék a kassai követ minden felszólalásának 
részletesebb ismertetésébe, csak azokat a lényegesebb részeket emelném ki, ame-

-
sáról, illetve a többi városhoz képest elfoglalt álláspontjáról vonhatunk le további 
következtetéseket. 

rendelet, vagy határozat eltöröltetik.” Demeczky, mint nem egy városi követtársa 

 
A polgárjog szabályozása körüli vitában egyrészt a városok által kidolgozott és 

mint a városi tervezet elitistának mondható szabályozása. E tekintetben a városok 
követeinek nagy többsége egyetértésben érvelt a feltételek szigorúbb és részlete-

-
daságilag önálló személy lehessen. A kassai követ úgy fogalmazott, hogy „a városi 

sorba beemelnek „ezen jogokat tökéletesen felfogni képesek és minden tekintet-
ben független állásúak legyenek”.44 Ezzel az állásponttal szemben a városok közül 
egyedül Szeged követe érvelt, kijelentve, hogy „a polgári rendnek nem feladata az, 
hogy minél kevesebben vétessenek be az alkotmány sáncaiba”, és azt javasolta, hogy 

44
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-
nem kötelezzék is a polgárjog felvételére.45 Érdemes még megemlíteni, hogy a városi 

-

Lajos fejtett ki a javaslat indoklásául.46

A polgárjog szabályozásának a legvitatottabb pontja azonban a zsidók polgárrá fo-

követek alternatív törvénytervezetével, amely a polgárjogot szigorúan valamely keresz-
tény vallásfelekezethez való tartozáshoz kötötte.47 A kassai követutasításnak a városi 

többi városhoz, amiben a zsidóságnak a szabad királyi városokba szabad megtelepe-
dést biztosító 1840. évi 29. tc. megváltoztatásának pártolására szólított fel, amelynek 
hangvétele jól mutatja, hogy ez a kérdés milyen komoly indulatokat kavart. A kassai 

-

-
-

-
gyaláztatásával zaklatott polgárok ügyét a zsidó népnek a szabad királyi városokbóli 

-
los körlevél”.48 A kassai választmány az eperjesieknek a „városokban naponként több 

45

1844. febr. 12. 
46 -

gári ingatlanbirtokot, de e javak polgári haszonvételeit nem élvezhették, és „ezen megszorítás 

1844. febr. 12.
47 -

ta II rész, 72.§ 
-

48



számmal megtelepedett zsidó családoknak káros szaporodása, úgy nem különben a 
-

kezett méltó aggodalmukat minden tekintetben méltányosnak” találta. A választmány 
véleménye alátámasztására szó szerint idézi a kassai követeknek adott anyautasítás 25. 
pontjának idevágó részét is: „minthogy a tapasztalás tanúsítása szerint a helybeli izrae-

állásban helyeztetve lennének – a fent nevezett Követ urak arra fordítandják minden 
törekvéseiket – hogy a zsidók sorsuk honunkban a keresztényeknél jobb ne légyen.” 

-

kassai követutasítás egyúttal azt is szorgalmazta, „hogy az izraelitáknak szintúgy, mint a 
hon egyéb lakosainak az úrbéri telkek haszonvételének, nemkülönben városi házaknak 
és egyéb telkeknek megszerezhetése és tulajdonképpeni bírhatása megengedtessék”.49 

választ. Mindezért azt javasolják, hogy az eperjesiek felszólításával ellentétben ne ír-

tudomásul veszik, és tájékoztatásul megküldik a követeknek, amit a tanács a választott 

Ebben a kérdésben valóban elmondható, hogy a követutasítás a kassai polgárság 

27-én kelt beadvány, amit nem kevesebb, mint 77 polgár írt alá. Ebben „az összes 
polgár nevében” írt levélben pontosan azt panaszolják fel, hogy a zsidóknak a mester-

-
geket, azoknak rendes és tökéletes megtanulása, és valamely céhbe való állásuk nélkül 

városi követeknek adandó utasításba, ami láthatóan meg is történt.50 
A zsidók polgárrá fogadását a városok közül, a vitában elhangzott felszólalások 

alapján csak Szatmárnémeti és Szeged támogatta. A leghevesebb kirohanást a zsidók 

49

50 -

9. 
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polgárjoga ellen a debreceni követ intézte, ahhoz hasonlóan, ahogy ezt korábban már a 
kerületi ülésen is, nagy visszhangot kiváltóan, megtette.51 Szintén igen hevesen, éles zsi-
dóellenes megfogalmazásokkal tiltakozott nem egy bányaváros is e tervezet ellen, és az 
1840. évi 29. törvénycikk fenntartását követelték, amely a bányavárosokban továbbra 

-
kóznak el eleve a zsidók polgárrá fogadásától, de úgy vélik, hogy a polgárjog megadása 

a zsidók polgárjoga kapcsán nem szólalt fel, de a vitában többen mások is emlegették 
Kassát arra példaként, hogy milyen heves ellenérzéseket váltott ki a zsidóknak a szabad 

Kassa úgy akart kibújni, hogy magát bányavárosnak kiáltotta ki, amit a Helytartótanács 
persze nem hagyott jóvá.52 

tárgyalta, a kassai követ is megszólalt, és számos más városi követhez hasonlóan e tör-
vényjavaslatnak a szabad lakhatásról szóló paragrafusa kihagyását kérte.  Arra hivatko-

-
ték meg a letelepedést, azóta azonban „Kassa városában a zsidóság annyira szaporodott, 

-
vánják, hogy ez iránt intézkedés tétessék.” Kassa azt is sérelmezte, hogy a törvényjavaslat 
a zsidókkal szemben semmiféle feltételt nem szab a letelepedéshez, míg a városi törvény 
tervezete szerint a keresztényeknek bizonyítványt kell ehhez felmutatniuk.54 

51

190. 
52

1844. február 9. Ugyanez már a kerületi vitában is felmerült, Zsedényi Ede Szepes megyei kö-

 A zsidókról szóló önálló törvényjavaslat lényegét Komoróczy Géza úgy foglalta össze, hogy az 

volna. A törvényjavaslatnak végül a türelmi adóra vonatkozó rendelkezését szavazta meg az 
alsótábla, de a törvény királyi szentesítése elmaradt. Komoróczy 2012: 1091. 

54

törvénytervezet szerint a nem honosított külföldiek és katonák kivételével telepedési szándé-
kában senkit nem lehet gátolni, ha „ugyanazonosságát rendes útilevél, vagy más hiteles okirat, 



és a végrehajtó hatalom szétválasztása, végül pedig a rendszeres választásnak a ki-

-

-
-

ben jelölte meg, továbbá néhány más városhoz hasonlóan azt javasolta, hogy a kép-

A kassai tanács a városok igazgatásának egyik legfontosabb újítását, vagyis a bírói 
és a végrehajtó hatalom tervezett szétválasztását magáévá tette, amit a hivataloshoz 
hasonlóan a városi javaslat is tartalmazott. Szinten összhangban a városok terve-
zetével, ellenezte azonban a kerületi választmánynak azt az elképzelését, amely a 

-
tartását kívánta. Demeczky a felszólalásában úgy érvelt, hogy a végrehajtó hatalom 

-

is ki vannak téve”.55 Kassához hasonlóan a tanács megtartása mellett volt Buda. Kés-

a tervezett formában alkalmatlan lesz a városok igazgatására. Mellette nyilatkozott 

kérdésében sem volt teljes egyetértés. Ezt ugyanis számos kisebb város, mint például 

városokban kevés a per, vagyis a törvényszéki bíráknak nem lesz elég dolga, másrészt 
-

56 

55 Rendi Napló 1844: III. 1. 101-ik ülés, 1844. febr.14. 
56 Rendi Napló 1844: III. 20. 101-ik ülés, 1844. febr.14. 
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Különösen megoszlottak azonban a vélemények az örökös hivatalviselés, illetve 
a tisztújítás szabályozásának a kérdésében. Kassának a már ismertetett felfogásához 

-

ellátásához szakértelem és tapasztalat szükséges, és a városok igazgatását ellehetet-

-
-

ged és Zombor viszont a hivatalos tervezeten is túllépve, semmiféle állandó hivatalt 
nem akart, vagyis a bírákat is rendszeres választás alá akarta vonni. Pozsony is újra 

-

polgármestert, kapitányt, továbbá a tanácsosok felét javasolta hatévente újraválasz-

57 
-

jogának ügyét. A szavazatok kérdését tárgyaló ülésen 25 város szólalt fel. Az alap-

pesti követek hosszú, a polgárság és a nemzet érdekeire hivatkozó, történelmi, jogi 
érveket, külföldi példákat, statisztikai adatokat felvonultató beszédei adták meg, 

-
bánya folytatta.58 -

felé kért szót – ez volt egyébként az utolsó hozzászólása a törvénytervezet vitájához 
– hogy követi feladatának teljesítése érdekében közölje városa álláspontját. E szerint 
„mindaddig, míg azon sarkalatos törvény, mellyen Magyarország statusrendszere, 
és a negyedik rendnek abból merített alkotmányos joga alapszik, - és azon részéle-

57

58 Rendi Napló 1844: III.91–128. 104-ik ülés, 1844. febr. 17. Érdekes, hogy ezen az ülésen a ko-
rábban igen aktív szegedi, és debreceni követek sem szólaltak fel. 



meghatároztatik, egy – szinte általános, vagy külön specialis törvények által el nem 

jöhet”, és ezért Kassa a szabad királyi városokat „a fennálló törvények értelmében 
egyenkénti szavazati joguk gyakorlatába visszahelyeztetni” kéri.59 

***

igazgatásuk megreformálása kapcsán, mind a célokat, mind az elérésükhöz legal-

elképzelések, amelyek tekintetében a többségük azonos álláspontot képviselt. Teljes 
-

nemesi ellenzék elképzeléseivel, és voltak, akik amennyire csak lehetséges, a fenn-
-

álláspont a városi törvény vitájában a második követnek, Demeczky Lajosnak kö-
-

lóban – a rendi alapon álló, de a változásoktól nem elzárkózó – városok érdekeinek 

vélekedett: „Nem azért szólalok fel, mintha azt hinném, hogy szónoklatommal a 

azért, hogy a’ sz. kir. városoknak igazságos ügye s törvényes jogaik támogatására új 
indokot hozzak fel, – vagy pedig azok ellenébe felhozott nehézségek cáfolgatásába 

-

számot nem tarthat, – s e teremben eredmény nélkül elhangozván, legfeljebb a nap-
lóban találja nyomát“.

59 Rendi Napló 1844: III.118. 104-ik ülés, 1844. febr.17. 


