
AZ ERDÉLYI ORSZÁGOS FŐBIZTOSSÁG TÖRTÉNETE 
(1686—1849). 

Trócsányi Zsolt, a történelemtudomány kandidátusa 

A magyar hadtörténet írója nem sorolja a hálás feladatok közé a 
Szatmár és 1848 közti korszak témáival való foglalkozást. Annál is in
kább, mert a nem a legnyugalmasabb helyen megtanyázott nép törté
nelme során épp eleget verekedett saját magáért is — vagy éppen magát 
védve Európáért is tartotta a hídfőt. Érthető, hogy a kutató figyelme 
inkább ezekre a harcokra irányul s nem az 1711 utáni majd másfél év
század felé, amelyben a császári katonaság egyenruhájába bújtatott 
Mesebeli János ugyan nem egyszer gyürkozik a halállal, de mindennek 
(az utolsó felszabadító jellegű törökellenes háború után) ugyan kevés a 
nemzeti jelentősége. 

Persze, a parasztra és a városi adófizető népre (s Erdélyben még az 
adó alá vetett egyházi nemesre is) súlyosodó adó- és a katonaság fenn
tartásával kapcsolatos egyéb terhek problémája is történetírói téma a 
javából. Az adóztatás módjának, a katonai regulamentumoknak válto
zásai — s mindaz, ami törvényekre és reguláméntumokra fittyet hány: 
a rendkívüli terhek vagy éppen azok, amelyeket már nem is udvari vagy 
országos hatóságok hárítanak a misera plebs contribuens-re, hanem a 
mások megnyomorgatásából maguknak jobb életet teremteni szerető ka
pitányok, őrmesterek és a császári szoldateszka egyéb kisebb-nagyobb 
hatalmasságai — erről is kell, hogy legyen egy s más szava a történet
írónak. 

Ez a tanulmány még ebből a témakörből is egy éppen nem megka-
pónak tűnőt választ ki: az erdélyi országos főhadbiztosság (Supremus 
Commissariatus Provinciális) történetét; azét az intézményét, amely a 
katonaság tartásának (élelmezésének, elszállásolásának stb.) ügyeit orszá
gos fokon s polgári részről irányította. Kissé f ri volán szólva: nem magá
ról a bajról beszél, hanem, ahogy azt a bajt adminisztrálják — vagy pró
bálják adminisztrálni. S mindarról, amit ehhez így vagy úgy kapcsolódóan 
még érdemes lesz elmondani. 

Nem úgynevezett „hálás" témának vág hát neki a szerző s vele együtt 
türelmes útitársa, olvasója. De nem szükségtelen ezt az utat megjárni. 
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A történelemnek vannak kevésbé „színes" területei is. De ezek ismerete 
nélkül esetleg nem a legnagyobb rendben leledzene mindaz, amit a 
„színes" területekről tudunk. 

A festőnek talán nem a legkedvesebb foglalkozása az anatómia ta
nulmányozása. De aki fellengősen túlteszi magát ezen, azzal könnyen 
megeshet, hogy vízfejű héroszokkal és ferdecsípőjű Vénuszokkal népesíti 
be a vásznat. 

Ügy véljük: ilyen meggondolásokból nem lesz értelmetlen feltárni 
az erdélyi Supremus Commissariatus Provinciális történetét — még ha 
nem szolgálna a szorosanvett közigazgatástörténeti megállapításokon 
túlmenő tudnivalókkal is. 

í. A kezdetek (1686—1697) 

Ha a Bécs alá vonuló török nagyvezírt kísérő erdélyi sereg ugyan 
még nem is a hátán hozza visszaútjában a császári sereget, a diadalmas 
Habsburg-hadak benyomulása Erdélybe már nem várat sokáig magára. 
Buda váráról még nem tűnt el a török félhold akkor, amikor Scherffen-
berg generális csapatai feltűnnek a diplomáciai tárgyalásokkal amúgyis 
megegyengetett utakon Erdély határain. S a császári seregek ettől kezdve 
eléggé állandó vendégek Erdélyben — s aztán, Erdély függetlenségének 
megszűntével, már nem is nagyon tekintik magukat vendégeknek. 

A Supremus Commissariatus kialakulása ezeknek a „vendégeknek" 
feltűnésével kezdődik. 

Magának a hadbiztosi intézménynek európai kialakulásával ehelyt 
nem kívánunk foglalkozni; árrá az összefoglalóra utalunk, amelyet Em
ber Győző adott „A commissariatus provinciális felállítása Magyaror
szágon 1723-ban" c. tanulmányában.1 Nem feladatunk ezúttal foglalkozni 
a független erdélyi fejedelemség ilyen természetű problémáival sem. 
A XVIII. századi — XIX. század első felében működő erdélyi főhadbiz-
tosság intézményének története külön kezelhető és kezelendő a fejedelmi 
kori hadellátás problémájától. 

Annyi mindenesetre bizonyos, hogy a Habsburg-seregek nem talál
nak Erdélyben állandó hadbiztossági szervezetet. Még adóigazgatásit 
sem. Amikor hirtelen jelentős létszámú császári seregek ellátásnak prob
lémája nehezedik Erdélyre, a rendek rövidebb-hosszabb időszakokra je-

Jegyzetek. 
A szövegben gyakrabban előforduló levéltári állag-neveket rövidítve közöltük. 

A rövidítések feloldása: 
G. P. = Országos Levéltár — Erdélyi Levéltárak — Gubernium Transylvanicum 

(in Politicis): iratok. 
G.: Pr. S. = Országos Levéltár — Erdélyi Levéltárak — Gubernium Transylva

nicum (in Politicis): ülésjegyzőkönyvek. 
Kir. hitlev. = Országos Levéltár — Erdélyi Levéltárak — Gubernium Transylva

nicum — Cista Diplomatica: Királyi hitlevelek, királyi leiratok, politikai és törvé
nyes iratok. 

1 A cikket lásd: a Bécsi Magyar Történeti Intézet évkönyve, IV. évfolyam (Buda
pest, 1934.) 338—363. O. 
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lölnek ki főbiztost, s delegálnak mellé néhány személyt. A század két 
utolsó évtizedének legtöbb nevezetes politikai személyisége viseli ezt a 
tisztséget: Székely László, Bethlen Gergely és Elek, Gyerőffi György, 
Keresztessi Sámuel; 1691-ben nyeri el Bethlen Miklós — aki, nyelvisme
rete, de méginkább a nyelvismereten messze túlmenő európai verzátus-
sága és irigyelt, gyűlölt, de mégis respektált képességei révén már ko
rábban is tevékenykedett, ha nem is főcommissárius-ként, a császári ha
dak ellátása körül — s 1694-ig nem is válik meg tőle. S ha emiatt még 
nem is fognánk gyanút, amellett a tény mellett, hogy Apor István követi 
ebben a tisztségben, nehéz lenne elmenni. A főcommissariusi tisztségről 
a források sem állítják, hogy nobile officium lett volna — de haszna 
alighanem jóval több volt, mint a hivatalosan érte adott fizetség.2 

Nem kialakult hatóság tehát ezidőtája a főbiztosság intézménye. 
Sem az élén álló személy nem állandó, sem hatásköre, feladatai nincse
nek megszabva. Birkózzék meg feladatával úgy, ahogy tud — így lehetne 
megjelölni az erdélyi rendek eziránti álláspontját. 

S egyelőre másról amúgy sem lehetett szó. A császári seregek — 
közjogi formulák ide vagy oda — hódítóként jöttek az országba, s ahhoz 
képest is viselkedtek. Bármily jól szervezett főbiztosság sem tudta volna 
kézbentartani mindazoknak a teendőknek ellátását, amelyet a rekonk-
viszta enyhén szólva is zabolátlan hadai zúdítottak a kis országra. Nem
csak az adminisztratív nehézségek miatt nem; a hatalmi problémák 
miatt mégkevésbé. A sereg fegyvereit csak a katonai fegyelem szüksége 
s a császári seregek iránti szimpátiájának vajmi kevés jelét adó, egy-
időre még Thökölynek is hódolt, egyben pedig a törökellenes arcvonal 
legelőretoltabb állását képező országban felmerülő belpolitikai és hadá
szati megfontolások bírhatták némi tartózkodásra. 

S egyben maguk az erdélyi rendek sem voltak képesek más fajta igaz
gatásra. Apafi kormányzatának nivója már hozzá sem mérhető Bethlen 
Gáboréhoz vagy Rákóczi Györgyéhez, s halála után a helyzet csak rosz-
szabbodik. A Diploma Leopoldinum kiadása után létrehozzák ugyan a 
Gubernium néven ismeretes erdélyi kormányzótanácsot az ország egész 
igazgatásának irányítására, de egyelőre ez sem segít. A kincstári jószá
gok az erdélyi nagyurak törvényesítetten szabad prédája, a Gubernium 
működése időszakos (majdnem azt mondhatnók: alkalomszerű). Irreális 
lenne mást várnunk a főhadbiztosságtól. 

A főbiztosi szervezet kialakulatlanságához még annyit, hogy a su~ 
premus commissarius provinciális az első évtizedben még korántsem szá
mít országos főtisztség viselőjének, mint a hatóság teljes kifejlettsége 
idején. Ez egyben azt is jelenti, hogy a tisztség hordozását még nem te
kintik összeférhetetlennek valamely, már ekkor is kardinális hivatallal 
(azaz alkotmányosan megkülönböztetett főméltósággal) ; Bethlen Miklós, 
kancellári tiszte mellett látja el a főcommissariusi teendőket. 

2 A biztossági igazgatás alsóbb intézői, a Stationalis commissarius-ok — akik
nek, a császári hadak alsóbb tisztjeivel vagy altisztjeivel kellvén érintkezniök, 
egyébként is nehezebb és veszélyesebb volt a dolguk, mint a főparancsnokkal vagy 
a mellette működő commissarius bellicus-szal tárgyaló főcommissarius-nak és 
adlatus-ainak — már kevésbé élveztek ilyen anyagi előnyöket. 
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í í . főbiztosság, mint állandó, szabályozott hatóság 
létrehozásának időszaka (1698—1703) 

Az első évtized ad hoc-jellegű főbiztosai nyomába 1698-ban ható
ság lép. 

Nemcsak arról van itt szó, hogy az udvar az erdélyi biztosi szerve
zetnek általa is jól ismert bajait kívánja orvosolni. Általánosabb rende
zési kísérletről van szó; gondoljunk csak arra, hogy nem sokkal előbb, 
1696-ban jön létre Magyarországon az első stabilabbnak szánt biztosi 
szervezet, amely aztán rövid életűnek bizonyul.-' 

A Supremus Commissariatus megalakulását első instructioja keltétől 
kell számítanunk/' Az utasítást a Gubernium adta ki, 1698. december 
12-én. 

Az instructio értelmében a főbiztosság a Gubernium alá tartozott. 
Annak „híre és dispositioja nélkül maguk ductusoktól" semmiféle „de
rék dolgot", azaz érdemi ügyet nem intézhettek. Egyben azonban illő 
„reverentia"-val kellett viseltetniök a főhadparancsnok és minden csá
szári katonatiszt iránt. A három biztos feladatait így jelölte meg a sza
bályzat: 

Az országgyűlés által megszavazott adó (mind a készpénz, mind a 
természetbeni) kivetésében (repartitio) vagy maguk, vagy az e célra ki
jelölt más személyekkel együtt járjanak el. A repartitio-t aztán a Guber
nium elé kellett terjeszteniök, amely megvizsgálta azt, s megtette a szük
ségesnek látszó változtatásokat. 

A biztosság gondoskodott aztán, a törvényhatóságok tisztjei útján, 
a kivetett adó begyűjtéséről. Szükség esetén a Guberniumtól is kérhetett 
ehhez segítséget.5 

A készpénzben befolyt adót a főpénztárnok (generalis perceptor) 
vette át; a Commissariatus csak utalványozhatott belőle, felvennie és 
kifizetnie nem volt joga. 

A katonasággal való számvétel dolgát csak általánosságban tárgyalta 
az utasítás. Külön kitért a rendkívüli terhek ügyére (menetelő katona
ság által felvett élelem, igénybevett fuvar stb.). Ezek „apróságoknak 
látszanak. . . kivált accipienti [annak, aki kapja]. Sed quia famelico po
pulo vei minima jam maxima sunt [De minthogy az ínséges népnek akár 
a legcsekélyebb is már igen nagynak számít]", az instructio kötelezte a 
biztosokat arra, hogy ezeket a szolgáltatásokat is számoltassák el. 

A számvételekről a Gubernium minden ez iránti rendelete esetén 
(különösen ha fontosabb computus-ok bonyolódtak le), jelentést kellett 

3 Lásd errenézve: Ember Győző: „A commissariatus provinciális felállítása Ma
gyarországon 1723-ban" c. cikkét (342—3. o.) és ugyancsak az ő „Az újkori magyar 
közigazgatás története Mohácstól a török kiűzéséig" c. müvében a 281—2. oldalon 
foglaltakat. 

4 Maga az alább ismertetendő utasítás hangsúlyozza, hogy a korábbi biztossá
gokat nem kötötte általános szabályozás. ,, . . . eddig írott Instructioja azon Hivatal
nak nem volt hanem azoknak, az kik viselték, rész szerént szóval való Instructiójok, 
rész szerént pedig magok Discretiója és Prudentiája volt Regulájok." 

5 Az utasítás külön a biztosok lelkére kötötte az adó idejében való felszedetését, 
annál is inkább, mert ellenkező esetekben a katonaság jólismert eszközeivel bizto
sította a számára szükséges anyagiakat. 
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lenniök felettes szervüknek. Különösen a tél és az év végén volt ez kö
vetelmény velük szemben. 

Külön — s az eddigiekből is kitűnően nem kevéssé indokoltan — 
foglalkozott az utasítás a biztosoknak a katonaság tartása körüli vissza
élések elhárítása terén levő teendőivel. Az utasítás e részére jórészt 
alább, a Gommissariatica-igazgatas állapotának ismertetésénél fogunk 
kitérni. Csak annyit jegyzünk meg itt erről, hogy a biztosoknak külön 
jegyzéket kellett vezetniök a katonaság kihágásairól (törvényhatóságon
ként), s ezeket hetente kellett a Gubernium elé terjeszteniük.6 

Az első általános szabályozást jó három év múlva újabb követte: 
1702 januárjában—februárjában a biztosság új utasítást nyert.7 Az új 
szabályozás néhány vonatkozásban bővebb az 1698-inál. A biztosságnak 
könyvet kellett vezetnie arról: hogy s mint folynak a számadások, s egy
általán a hatóság ügyei, s ezeket, a biztosok aláírásával s pecsétjével el
látva, fel kellett terjesztenie a Guberniumhoz. Azokról az ügyekről pe
dig, amelyeket nem sikerült eldönteni a számvételnél, s így a főhadi-
parancsnoksághoz kellett jutniok, titokban tájékoztatnia kellett felettes 
szervét, s csak annak, döntése után volt szabad az ügyet a Generalatus 
elé terjesztenie. A főhadiparancsnokság válaszát pedig ismét meg kel
lett ismertetnie a Guberniummal. 

Űj, s a biztosság mint hatóság további konszolidálódását jelentő 
intézkedése volt az utasításnak az a rendelkezés, amelynek értelmében 
a főbiztosnak állandóan szolgálatban kellett lennie. (Csak a Gubernium 
engedélyezhetett számára szabadságot, házi teendőinek ellátására.) Meg
bízatása egy évre szólt; a katonai év végén (még november 1. előtt) le 
kellett köszönnie tisztéről, s számot kellett adnia főbiztosi működéséről.8 

Ennek az utasításnak kiegészítéséül szolgáltak egyrészt az inspector 
commissarius-ok 1702. február 4-én kiadott utasítása, másrészt azok a 
válaszok, amelyeket a Gubernium az 1702. február 3-i tanácsülési vita 
során adott Nagy Pál főbiztosnak az új főbiztosi utasítás kapcsán benyúj
tott észrevételeire. 

Az inspector commissarius-ok intézményét nem az új szabályozás 
hozta létre. Már 1692~ben ezen a néven szerepeltek azok a biztosok, aki
ket a császári seregek egyes ezredei vagy több százada, ill. egyes szállás
helyei mellé rendeltek.9 Az 1702-i elszállásolás nem adott lehetőséget a 
katonai egységek szerinti biztossági szervezetre; így törvényhatóságon
ként jelölt ki a Gubernium egy-egy inspector commissarius-t, akit aztán 
részletes utasítással látott el. Az instructio a biztosok hatáskörének ál
talános kijelölése után (quantum, katonaság kiállítása, szállás, fuvar; a 
katonaság elleni panaszok kivizsgálása) részletesen foglalkozott egyes 
feladataikkal. 

Az inspector-nak első feladata volt felszerelkedni a katonai regula-

6 Az 1698. december 12-i ins t ruct io- t l ásd : G. P . 1698: 254. 
7 A G u b e r n i u m először 1702. j a n u á r 23-án t á rgya l ta az új ins t ruc t io- t ; f eb ruá r 

3-án aztán, a főbiztos el lenvetéseivel kapcso la tban , ú j ra megvi ta tás alá vet te . (Lásd 
e r r enézve : G.: Pr . S. 1701—5: 315.. 321. o.) 

S Az utas í tás t l ásd : G. P . 1702:536. 
9 Az 16.92-i inspector commissar ius -okra nézve lásd az 1702-i felügyelő biz tos t 

u tas í tás bevezetőjét . 
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mentumokkal, a íőhadiparancsnokság rendeleteivel, a fuvarról való ren
delkezésekkel, írásban meg kellett szereznie a törvényhatóság évi adó
kivetését. Azután a törvényhatóság tisztjeivel összeülve el kellett végez
nie az egyes helységekre vagy lakosokra az adó kivetését, „minél Istene
sebben lehet", s aztán azt hiteles jegyzékbe kellett foglalnia. Az adó 
egyes helységeken belőli elosztásának helyszíni ellenőrzésére szolgáltak 
azok az utak, amelyeken a biztos „a Varmegyétől vagy Széktől exmitta-
lando betsűletes emberek. A vice Tisztek, Statiobeli vagy egyéb egy 
Szóval alsob Commissariusok, és az Szolgabirakkal edgyűt" járásonként 
vette számba a falvak adófelvetését, minden községtől bekérve a hite
lesített adólajstromot, továbbá azt is, hogy a helység megfelelő mérték
ben részesedik-e a törvényhatóságra eső adóból. A bajokat a megye vagy 
szék főtisztje útján kellett orvosoltatnia; ha ez az út nem bizonyult jár
hatónak, a Commissariatus Provincialis útján a Gubernium tudomására 
kellett hoznia az ügyet. Minthogy pedig a rendek — vagy akár a tör
vényhatóság is — a katonaság tartása mellett egyéb célokra is követel
tek adót a misera plebs contribuens-től, ezeknek kivetését is a felügyelő 
biztos tudomására kellett hozni. Az ilyen, rendkívülieknek számító adó
kat a rendestől külön kellett kezelni. A biztos háromhavonta fel kellett 
hogy kérje a helységekből a rendkívüli adók lajstromát, s helyre kellett 
igazíttatnia az esetleges igazságtalanságokat. A falvak (rendes és rend
kívüli) adójegyzékeit generale regestrum-má kellett egyesítenie; ebből 
egy példányt magánál tartott, egyet a törvényhatóság főtisztjeinek adott 
át, végül egyet a főbiztosnak s rajta keresztül a Guberniumnak terjesz
tett fel. 

Az inspector commissarius számadáskönyvet kellett hogy vezes
sen az egyes falvak által befizetett adóösszegről. Ebben minden község 
befizetéseinek feljegyzésére külön ív szolgált. A könyvbe kéthetenként 
vezettette be az új adatokat, havonta pedig számadást tartott a császári 
katonasággal a szolgáltatásokról. 

Az utasítás egyes pontjai a fuvarozás kérdéseit is érintették. Az in
spector kötelessége volt nagy katonai átvonulások idején biztosítani tör
vényhatóságán belül a zavartalan vecturázást, s amellett értesíteni azt 
a szomszédos törvényhatóságot is a fuvar érkezéséről, amelybe tőle to
vább vonult a szállítmány. Fuvart, postalovakat, igavonó marhát csak a 
főhadiparancsnok, vagy a Gubernium külön rendeletére adathatott. 

A felügyelő biztos naplót (diarium) kellett hogy vezessen mindazok
ról a rendelkezésekről, amelyek a Guberniumtól, főbiztostól, megyei 
főtisztektől, másrészt a császári katonaság tisztjeitől érkeztek hozzá. 
Ebbe a diariumba kerültek bele a lakosság panaszai a császári hadnép 
és a törvényhatósági tisztek ellen.10 (A biztos válaszait is feljegyezték a 
könyvben.) A panaszostól lehetőleg írásos tanúvallatási jegyzőkönyvet 
(inquisitio) kellett kérnie; ha az illető szegény ember volt vagy község, 
s így nem szerezhetett be inquisitio-t, akkor alantasai közül kellett ki-
küldenie biztosokat a vizsgálatra. Ha a panasz erdélyi személy ellen 

10 Az ismertetett utasításnak jelentős részét teszi ki annak leírása: mi minden 
visszaélés ellen kellett hadakoznia a biztosnak. Ezeket azonban nem ehelyütt, hanem 
a Commissariatiea-igazgatás állapotának ismertetésénél tárgyaljuk majd. 
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történt, akkor a törvényhatóság főtisztjeihez kellett felterjeszteni a tanú-
vallatási jegyzőkönyvet, hogy azok járjanak el aztán az ügyben, vagy 
utasítsák a felügyelő biztost ennek elvégzésére. Ha a császári katonaság 
ellen történt a panasz, akkor vagy írásban, vagy alantasai útján, vagy 
akár személyesen is forduljon annak a katonai alakulatnak parancsno
kához vagy tisztjeihez (elküldve vagy magával vive a panaszost vagy 
legalábbis az inquisitio-t), amely a sérelmezett kihágást elkövette. Ha az 
eset súlyosabb volt, tudósítást kellett felőle tenni a törvényhatóság fő
tisztjeinek is, hogy azok is sürgessék a császári katonaságnál a baj or
voslását. Amennyiben a katonai parancsnokságnál nem ért el eredményt, 
a főbiztosságnak kellett bizonyítékokkal megfelelően ellátott jelentést 
felterjesztenie. Az esetben, ha a császári katonaság nem tartaná elégsé
ges bizonyító erejűnek a biztos által hozzá juttatott inquisitio-t, közös 
vizsgálatot kellett tartania tisztjeikkel. Erre lehetőleg a biztosnak saját 
magának kellett kiszállnia, „hogy a Szegény embert a Nemet Inquisitor-
tol való felelme halgatasra, vagy panaszának viszsza hazudozasara ne 
indicsa. ottis pedig osztan ne engedgye hogy tiz tizenkét kérdéseket 
kerdgyenek a Szegény embertől a Nemetek az ő szokások szerént, hogy 
kelepczeben hozasak magát magával a Szegény embert, hanem csak azt 
kérdeztesse, hogy a mit az élőt az Inquisitio szerent panaszlottak volt, 
ugy vagyone". Ha a közös vizsgálat nem járt eredménnyel, a főbiztosnak 
kellett jelentést tennie. 

Végül a felügyelő biztos köteles volt kéthetenként jelentést tenni 
a Commissariatus Provincialis-nak a szolgáltatásokról „es az Inspectioja 
alat való Varmegyének, széknek vagy Districtusnak alapottyaroľ'.n 

A főbiztosi utasítás másik „kiegészítése" a Nagy Pálnak adott em
lített válaszok voltak. 

Az új főbiztost elsősorban az érdekelte: mi történjék akkor, ha az 
adó kivetése és behajtása megkésik, s a főhadiparancsnok olyan hirtelen 
követel pénzt, élelmet, hogy a Commissariatus Provincialis-nak nincs 
ideje a Guberniummal érintkezni az ügyben? A Gubernium nem volt 
hajlandó elfogadni azt a feltevést, hogy ilyen szorult helyzet is adódha-
tik; arra utasította a főbiztost, hogy — az inspector-i szervezet révén — 
idejében lássa el feladatait. Ha pedig mégis bekövetkezne a baj, az ő elő
zetes megkérdezésével cselekedjék. A kivetés körül problémát okozott 
még az a körülmény is, hogy egyes törvényhatóságokban az odaszállított 
katonaság szükséglete meghaladta a quantum-ot. A főbiztos két módot 
látott a megoldásra: vagy „előlegképpen" -felvenni a különbözetet az ér
dekelt törvényhatóságon, vagy másunnan utaltatni oda a kívántakat. A 
Gubernium tartózkodó választ adott: ez a kivetésnél vagy a katonaság 
elhelyezésén a főhadiparancsnokság által elrendelt változtatásoknál kell 
hogy elváljék; mindenesetre az esetleges intézkedéseknek a Gubernium 
tudtával kell történniök. Volt aztán néhány olyan Commissariatica-
leendŐ, amelyet elsősorban alsó fokon, az inspector commisssarius-ok 
kellett hogy végezzenek: a magyar nyelvű nyugták „megigazítása", a 
panaszok intézése. (Amellett panaszkodott a főbiztos a „szóigalatban 

ll Az inspector commissarius-ok instructio-ját lásd: G. P. 1702:544. 
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való Continuuskodas" kötelezettsége miatt is, amire a Gubernium azt a 
„rugalmas" választ adta, hogy ,,a' közönséges szolgálat kára nélkül" el
hagyhatja hivatali székhelyét.)12 

Az 1702 eleji rendezés azonban nem ígérkezett hosszúéletűnek. Az 
udvar Erdélyben is be kívánta vezetni a katonaság ellátásának a biro
dalom többi részeiben13 már megvalósított módját. Ennek a Habsburg
birodalom adóigazgatásának az Udvari Kamara kezében való központo
sítás volt az alapja; az vetette ki az adót a birodalom egyes részeire, ahol 
aztán már a helyi kormány- és alsóbb igazgatási hatóságok gondoskod
tak az összeg részletes felosztásáról. Az igazgatás szervezete is megvál
tozik; a Habsburg-időszakban ekkor merül fel először Erdélyben az ál
landó adópénztárnoki szervezet igénye. 

Az átszervezési kísérlet végrehajtásáról — a rendelkezésünkre álló 
anyag töredékessége révén — nem alkothatunk átfogó képet. 1702 nya
rán az új apparátus még korántsem volt befejezettnek nevezhető; s kér
dés, hogy egyáltalán eljutott-e idáig Erdélyt illetően az udvar, mielőtt 
a Rákóczi-szabadságharc kirobbanása .,új helyzetet teremtett".1'' 

A nagy kuruc szabadságharc alatti erdélyi Commissariatica-igazga-
tás ismertetése előtt azonban — s annál kevésbé illogikusan, mert az 
elmondandók nem csekély mértékben voltak okozói a szabadságharc ki
robbanásának — ígéretünkhöz híven foglalkoznunk kell még a katonai 
ellátás állapotával is a most tárgyalt időszakban. 

Annak a kutatónak, aki csak a XVIII. század második harmadától 
kezdve járatos az erdélyi történelemben, de még ott is a panaszok özö
nét találja az adóigazgatással, a portio-val, a fuvarral kapcsolatos visz-
szaélések, de a törvények és regulamentumok szabta terhek miatt is, a 
„békés" időszaktól visszafelé motozva alig elképzelhető látvány tárul a 
szeme elé. 

Elsőnek az ingyen élődést, a discretio-kat kell említeni a bajok közül. 
A hódítóként érkezett császári katonaság ti. alaposan kiélte a meg

szállva tartott területet. A háború még tartott, az sem volt biztosra ve
hető, hogy a törökellenes front keleti határbástyája Habsburg-kézen ma
rad-e — s amellett még messze voltak azok az idők, amikor az udvar 
józanul számolt a vivum aerarium teherbíróképességével. Az 1699 ok
tóberében lezajlott, teljességre számot sem tartható vizsgálat15 is döbbe-

12 A főbiztos „Alázatos Instantiája mellet való Difí'icultasi"-t és a Gubernium 
válaszait lásd: G. P. 1702:535. 

13 „ A többi örökös tartományokban" („aliae haereditariae Provinciáé"), mint 
Franz Karl Zollerstein főhadbiztos (supremus belli commissarius) írta 1702. július 
13-án a Guberniumnak. (G. P. 1702: 418.) 

M Az adóigazgatás és a katonaság ellátása új alapelveire és az erdélyi szervezet 
kiépítésére nézve lásd elsősorban: G. P. 1702:418., továbbá: G. P. 1702:413—5. 

15 „A folyó 1699.-i év októberében tartott vizsgálat" — írta a Gubernium 1699 
vége táján a főhadiparancsnoknak — „nem mehetett úgy végbe, ahogy a szükség 
és a dolgok állapota kívánta, minthogy vagy a még több kellemetlenségtől és a sok
fajta ürüggyel kigondolt, vagy kigondolandó zaklatásoktól való félelem és rémület, 
vagy a hátralékok szigorúbb és kegyetlenebb behajtása, vagy a hosszabb idejű szál-
lásolás és mind a tiszt urak, mind a közkatonaság — sok példa tapasztalata mutatja 
— ridegebb viselkedése bekövetkezése miatt az állomáshelyek [t. i. ezek elöljárói] 
nem jöttek be a vizsgálatra, vagy eljővén nem adták elő, s tárták fel jogos panaszaikat 
és követeléseiket." (G. P. 1699: 427.) 
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netes adatokat tárt fel.16 S mindez még az e természetű bajoknak is csak 
az egyik fajtája volt. Amellett a katonaság visszaéléseket követett el a 
húsellátás terén. Olyan esetekben is behajtotta a napi két krajcárt (amit 
a regulamentum biztosított húsellátásra mészárszékkel nem rendelkező 
területen), ahol pedig a lakosság állított fel mészárszékeket. A mészár
székek gondozásával nyáron is a népet terhelte. Nem volt hajlandó kész
pénzzel fizetni az itt mért húsért. A termékek mérésénél sem lehetett 
túlzott pontossággal vádolni a császáriakat. 

S a gabonának soha bőviben nem levő kis országban súlyos gondo
kat okozott a seregek kenyérellátása. A baj már a Stationalis commissa-
rius-ok működésénél kezdődött: „Azon statiobéli commissariusok sem
mit in natura annak rendi szerént, és instructiojok szerént búzát az mili-
tianak ki nem osztottak" — írja 1699. június 14-én Sárosi János országos 
főbiztos a Guberniumnak —, „melyet midőn kérdem, miért lőtt, arra azt 
felelik, nékik azt parancsolták az fő tisztek, hogy minden vitézt kenyér
rel tartsanak az gazdák, s ne osszanak búzát nékik. Melyből minemű rom
lása esett a gazdának, midőn mostan az computuson minden napra két-
két font kenyere imputáltatott, s ett penig meg mindennap négy font 
kenyeret, s némelyike hatot is, és így az szegény gazda, az ki egy holnap
ban négy véka vagy hat véka búzát költött kenyérre, kettei acceptálta-
tik." Ezzel azonban még nincs vége a bajnak — ti. ennek a bajnak sincs: 
„Ebből az búza nem osztásból illyen gonosz is következett, hogy kivált 
az havasban, az hol búzakenyér után az oláh nem igen jár, ha süt is, ha
muban való pogácsát süt, az vitéz, az kinek búzát nem osztottak, az gaz
dáját erőltette kenyérre, az nem adhatván, megalkutt szállójával, húst 
eleget adott, de mivel sem kenyeret, sem egyebet nem tudott adni, min
dennapra egy horgast adott szörnyű nagy romlásával." 

De maga a szállás sem megfelelő a hódító seregeknek. Ha új szál
lásra telepszenek, „kijavíttatják" a parasztok viskóit, „mintha csak palo-

itt összegezést még a vizsgálat által szolgáltatott adatokból sem adhatunk; az 
inquisitio-k t. i. nem mindenütt termékmennyiségben vették fel a kicsikart szolgál
tatásokat, hanem gyakran azt jelezték, hogy X helység bizonyos számú katonát, tisz
tiszolgát stb. tartott egy megjelölt időn keresztül. Ezeket az adatokat aztán külön
bözőképpen számították át termékmennyiségre, összesítés helyett igy néhány hely
ség adatait közöljük: 

Bogács (ahol a Herbestein-ezredből való katonák szállásoltak): 5 köböl búza. 
20 köböl zab, 26 veder bor, 200 font hús, 1 hízott disznó, 12 octalitas vaj volt a 
discretio összege, azonkívül négy szolga tartása az egész télen, 15 lóé egy hónapon át. 

Berethalom (ugyancsak a Herbestein-ezredből, Baurnfeind kapitány századának 
emberei): 7 köböl 2 mérő búza, 37 köböl zab, 4 mázsa hús, 80 veder bor, 21 octalitas 
vaj, 1 sertés; amellett 18 lovat tartottak az egész télen át. 

Diód (itt a Hannoveri-ezred katonái táboroztak): 3 mérő búza, 3 szekér széna, 
l mázsa hús, 4 köböl zab, 50 veder bor, 2 ökör, l sertés, 2 oldal szalonna, 6 octalitas 
vaj és kisebb mennyiségű sertéshús. 

Gergelyfája (ez a falu a Hannoveri-ezred törzskarának szolgáltatott ingyen ter
mékeket): 27 köböl búza, legkevesebb 52 köböl zab — a kimutatás adatai itt hiányo
sak —, 100 szekér széna, 152 veder + 50 itce bor, 4 hízott sertés, 615 font hús, 160 font 
kenyér, 22 itce faggyú, 3 veder 5 itce ecet, 250 tyúk, 300 tojás. 

Topánfalva (ugyancsak a Hannoveri-ezred szállásolt itt): 7 köböl 3 mérő búza, 
23 veder bor, 24 forintot érő ökrök, 7 forint értékű tehén, 8 forint 40 krajcár értékű 
juhok, 14 forintot érő sertések, 125 font hús, 20 octalitas ecet, 20 octalitas vaj, 1% mérő 
túró, 4 octalitas méz, 10 octalitas égettbor, 6 malac, 3 forint értékű nyestprém/17 fo
rint konyhapénz; emellett 3 szolgát s 14 igásállatot tartott 6 héten át a falu. 

(Az inquisitio-k összefoglalásait lásd: G. P. 1699:315.) 
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tákat akarnának építtetni a parasztházakból", vagy egyenesen újakat 
húzatnak fel. Ugyanez történik az istállókkal is. 

Amellett ott van még a számtalan fajta apróbb-nagyobb munka, 
amit a megszálló hadsereg követel a lakosságtól: éjjeli őrség, konyhai 
szolgálat, faellátás stb. Külön lapra tartozik a vadászat, halászat dolga. 
Ez ti. nemcsak a parasztok terhelésével járt, hanem a vadállomány 
nagyarányú kipusztításával is. Beszéltek olyan tisztről, aki egy év lefor
gása alatt kb. 300 nagyvadat (szarvast, dámvadat, vadkant stb.) ejtett. 

Mindehhez járult még a katonatartás egyik örökös veszéllyel járó 
terhe: a fuvarozás. A császári seregek ebben sem ismertek mértéket — 
s az állatok ott dőltek ki az úton. 

Nem kevés volt aztán a panasz az útonjárókat fosztogató, asszonyok
kal erőszakoskodó, gyilkoló és verekedő katonák ellen. A hódítót nem 
kötötte törvény; az erdélyi hatóságok csak a főhadiparancsnoknál pa
naszkodhattak. 

De egyébként sem voltak kíméletesek a császáriak. Az executio-k 
alkalmával igen hamar gúzsba került a paraszt, vagy más efféle mód
szerekkel „szorították ki" belőle a hiányzó adót, naturale-t. 

Igaz: ott voltak a közös vizsgálatok, ahol a sérelmes követelhette 
igazát. Csakhogy ott a paraszt a felét ha be merte vallani jogos követe
lésének — s végül is a tizedét ha megkapta, ha egyáltalán kapott vala
mit, így aztán inkább senki neki sem vágott a dolognak; ennyiért nem 
volt érdemes fejére venni a katonaság haragját, amellyel „akarva-aka-
ratlan együtt kellett élnie". 

S végül, tetézni a bajokat, a Commissariatus Provinciális szervezete 
sem volt éppen kitűnőnek nevezhető. Arról már szót ejtettünk: milyen 
bajokat okozott a Stationalis commissarius-ok gyengesége a búzaosztás 
kérdésében. De már magánál a beszállásolásnál sem működött ez az 
apparátus. „Az Guberniumból ki ment instructio szerént az quartelyban 
szállásnak idején mindenik compania mellett egy-egy emberséges em
bernek kellett volna lenni" — írja Sárosi előbb idézett felterjesztésében 
—, „az ki quartély mesterrel együtt mindenütt az vitézeket beszállította 
volna, és szépen regestrumban vévén, ha az rendelt quartély nem lőtt 
volna elég, a fő tiszteknek remonstrálván [jelentvén], rendeltek volna 
többet. Ha penig jól el szállította volna, mégis az militia az quartélyt 
kívánta volna dilatalni [bővíteni]: azon regestrumból mind az főtiszt, 
mind penig az Gubernium meg felelhetett volna, és remonstrálhatta 
volna, hogy az quartély dilatioja nem szükséges. Mivel penig efféle nem 
volt, az fő tiszt urak nem is resistalhattak semmi helyes argumentu
mokkal, hanem avagy kévánságok szerént kellett cselekedni, vagy penig 
az militia szabad akarattya szerént rendelte magának az quartélyt." 

De maga Sárosi is — aki egyébként teljesen tisztában volt vele, 
hogy a baj nagyobb, mintsem egyáltalán ismerik (,, . . . ha csak ezek 
[ti. a jelentésben foglaltak] lőttek volna is, elég romlás, hát ha az többit 
is valaki leírhatná, volna munkája" — írta 1699. június 14-i felterjesz
tésében) — tudatában volt annak, hogy a saját munkája is rostával víz 
mérése. „Sok falu búzáját, zabja, szénája quantumat kétszer, háromszor 
is megadta, már refusiot [visszatérítést] sollicitalván [sürgetvén] sere-
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gestől jönnem reák supplicalni [kérelmezni] és igazítom az inspectorra, 
ígér nékik refusiot, ad nekik cédulát látom, de nem hiszem, semmi jó 
rend teljék benne, látom, az egész machinât egyedül forgatja, itt is egye
dül ügyelődött, de nem hiszem, sufficialhasson [eleget tehessen] néki, 
ebben a nagy labyrinthusban maga is belé hal, másokat is bele veszt."17 

így aztán semmi csodálatos nincs azon, hogy ez, a parasztokat, de 
a városi népet is elviselhetetlenül terhelő, s a birtokos nemességet is 
nem ritkán nemesi jogaiban sértő katonatartási rendszer nem kis sze
repet játszott a rekonkviszta után kiépülő új rend meggyülöltetésében. 
Ha Rákóczi brezányi pátensében kétszer is szerepeltette a Habsburgok 
bűnlajstromán az adóztatást és porcióztatást, tudta, hogy milyen fe
szültek azok a húrok, amelyeken játszani kezdett. 

III. Rákóczi erdélyi polgári hadseregellátó hatóságai1* 

A nagy kuruc szabadságharc nem az államszervezet kiépülésével 
kezdődik Erdélyben. A labanc oldalon maradó Gubernium önszántából 
is, s némi főhadiparancsnoki tessékelésre is, Szebenbe zárkózik, alantas 
szerveivel együtt, s a kincstári hatóságok is ide menekülnek. A kuruc 
állam szervei előbb csak a nagy kincstári fontosságú Érchegységben tűn
nek fel, aztán 1704 tavaszán jelentkezik országos jellegű igazgatás. S a 
polgári hadseregellátó szervek még csak nem is az elsők a sorban. 1704 
júniusa, a gyulafehérvári országgyűlés előtt külön erdélyi kuruc com-
missariatusi szervekről nincs tudomásunk; részben maguk a seregpa
rancsnokok, részben az ilyen funkciójú magyarországi hatóságok látták 
el ezt a munkát. A diéta azután gondoskodott az országos commissariá-
tus felállításáról, — ha nem is a legszerencsésebben. Az erdélyi ügyekben 
még nem kellően otthonos Radvánszky János (Rákóczi országgyűlési biz
tosa) javaslatára Száva Mihályt állították az új hatóság élére. Előélete 
nem lehetett a legjobb ajánlás: az 1690-es években a sóbányák admi
nisztrátoraként gazdagodott meg egyik napról a másikra, aztán Zaránd 
megye főispáni székébe került. S kurucsága sem tartott sokáig: Zsibó 
után, nem kevés erdélyi birtokos úrral együtt, ő is visszatért a császá
riak oldalára. A főbiztos mellé egy-egy személy került az egyes natio-k-
ból: Szilvási János a megyék részéről, Keresztúri Miklós a székely szé
kekéről, Auner Péter a szászokéról; emellett még Sándor Zsigmond és 
Csernátoni József is a főbiztosság apparátusához tartozott. (Száva egyéb
ként még a sóinspector tisztét is megkapta az országgyűlésen.) 

Kialakult hát az országos főhadbiztosság szervezete a katonaság el-

i' A katonai ellátás állapotára vonatkozólag elmondottak — az 1699-i vizsgálat 
már idézett összefoglalója mellett — Sárosi többször szószerint is citált, 1699. június 
14-én Szebenben a Guberniumhoz tett felterjesztésére (G. P. 1699:313.) és a Guber-
niumnak .1699 vége felé a főhadiparancsnokhoz küldött átiratára G. P. 1699:427.) tá
maszkodnak. 

18 Az itt következőkben összefoglalását adjuk annak, amit e kérdésről „Erdély-
kormányzata II. Rákóczi Ferenc korában" c. tanulmányunkban (Levéltári Közle
mények 26. évf., 1955., 148—187. o.) a korszakonként! tagolásban elszórva elmon
dottunk. Az említett tanulmány részletes tudományos apparátust ad; itt, úgy hisz-
szúk, eltekinthetünk ettől. 
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látásának polgári részről való legfőbb intézésére. Ez azonban még nem 
szüntette meg a hadellátás korábbi (néha nem kicsiny) bajait. S mint
hogy a főbiztosnak a kincstári igazgatás szerveihez kellett fordulnia 
pénzért és élelemért, nemegyszer került sor hatásköri összeütközésre 
közte s amazok közt. Különösen olyankor vált élessé a dolog, amikor 
Száva s a katonai parancsnokok az érchegységi igazgatás részére, szi
gorúan aranyváltás céljaira kiutait összegekre is rá próbálták tenni a 
kezüket. 

Az 1704 decemberi nagyarányú igazgatási átszervezés aztán (Forgách 
Simon Erdélybe küldése, az Erdélyi Consilium létrehozása) a főbiztos
ságot is érintette. 1704. december 5-én a fejedelem Petki Nagy Zsigmon
dot állította a főbiztos tisztébe. Részletes instructio-val látta el (egyben 
azonban megbízva az erdélyi tanácsot: vizsgálja meg ezt az utasítást, 
s ha Erdély sajátosságaihoz képest változtatást lát szükségesnek rajta, 
tegye meg, s jelentse a fejedelemnek). Területi hatásköre (a Partiumot 
kivéve, amely a nagy kuruc szabadságharc egész időszakában igazgatá-
silag inkább tartozott Magyarországhoz, mint Erdélyhez) az egész or
szágra kiterjedt. Feladata a hadak ellátása volt. A szolgáltatandó élés 
mennyiségét — a főparancsnok megkeresésére — a tanács vetette ki: a 
Commissariatusra a behajtás tartozott, ö szállíttatta magazinokba a ter
mékeket, vagy tartotta összegyűjtve a közeli megyékben, szükség esetén 
a hadak rendelkezésére bocsátandó. Pótkivetés szüksége esetén a Con-
siliumot kellett megkeresnie eziránt, ö biztosította a szekereket a sereg 
részére. A tábori kocsmáitatásra és mészárszéktartásra (mindkettő kincs
tári jövedelem volt) szintén a főbiztosság tartozott felügyelni. 

Külön kérdést jelentett a székelyek élelmezése. Ök — régi köteles
ségük szerint — maguk kellett hogy gondoskodjanak ellátásukról. Ha 
azonban megszorultak élelem dolgában, a főbiztosságnak élés kölcsön
zésével kellett segíteni őket. 

A Commissariatus személyzete most Petki Nagy Zsigmondból és az 
Erdélyi Consiliumnak adott fejedelmi instructio értelmében melléje ren
delendő szász személyből állt; a tanács több subcommissarius-t is be
oszthatott a hatósághoz. A behajtás helyi munkája a törvényhatóságokra 
hárult. A főbiztosság alá tartozott még néhány különleges megbízatású 
tisztviselő: a prof untmester (a főbiztos állította tisztébe „Consiliumunk 
consensusából"), a hadak mészárszékeinek tisztje és a hadak borbírája 
(szintén „Consiliumunk concursusából" kerültek tisztükbe). 

Ez a szervezet irányította aztán az erdélyi hadellátás polgári teen
dőit — ismét csak nem minden baj nélkül — a zsibói csatavesztésig. 
Zsibónál Rákóczi egy országot vesztett el, jó háromnegyed esztendőre; 
mikor 1706 nyarának legvégén újra kuruc kézre kerül Erdély, ismét 
újonnan kell létrehozni a főbiztosság szervezetét. Erről az 1707 áprilisát, 
a marosvásárhelyi országgyűlést megelőző időszakból csak annyit tu
dunk, hogy Barcsai Abrahám került az élére. 

Marosvásárhely megint új helyzetet teremt a hadellátás szervezete 
terén. Barcsai Abrahám elnyerte az erdélyi kincstartónak nevében töb
bet mondó, mint amennyit valójában jelentő tisztségét (a kincstári jöve
delmek oroszlánrészét ti. a fejedelem saját apparátusával kezeJtetté). s 
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rá hárult a katonaság részére tett repartitiö-k (kivetések) behajtásának 
gondja. (A marosvásárhelyi országgyűlés XV. tc.-e.) 

Az 1707-i rendezés-szülte állapotnak újabb katasztrófa vet véget: 
1707 őszén újból elvész Erdély. Aztán 1708 tavaszán újra kuruc hadak 
nyomulnak Erdélybe, s megkezdődik Rákóczi erdélyi kormányzatának 
utolsó szakasza. 

Az új főparancsnok, Károlyi Sándor mellett közigazgatási szervezet 
alakult ki; ezen belül ismét Barcsai Ábrahám viselte a kincstartó tisztét. 
Feladatai elsősorban a commissariatica-teendőkből álltak: meg kellett 
vizsgálnia, hogy mit szolgáltattak be a törvényhatóságok a marosvásár
helyi országgyűlésen kivetett kvantumból, át kellett vennie a commissa-
rius-októl az általuk behajtott összegeket — a továbbiakban a főbiztosság 
pénztárából, ahová a konfiskált jószágok jövedelmei is folytak, csak az 
ő assignatio-ja alapján történhetett kifizetés. Ahol a kivetett összeg még 
nem folyt be, ott — a korábbi móddal ellentétben, amelynél ti. az összeg 
felét hizlalni való marhában, felét pedig rézpénzben szabták ki — egé
szében marhában kellett tenni a kivetést. Ha a kivetésen változtatást 
kellett ejteni, az új repartitio-nak is a tanácsosok és commissarius-ok 
jelenlétében kellett történnie. Külön intézkedett a fejedelemnek Erdély 
közigazgatását illető általános utasítása (1708. február 28.) a szász váro
sok és székek iránt; „mivvel azok hozzánk és ez közönséges ügyhöz hide
gebbeknek tapasztaltatnak s példásabban is hűségtelenkednek", tőlük 
először a marosvásárhelyi kivetés volt pénzben behajtandó, azután újabb 
quantummal kellett megterhelni őket. Ez szintén pénzben volt fizetendő, 
s csak ha erre nem volt mód, akkor volt szabad marhákat elfogadni. 
(Ha pedig megtagadnák a fizetést, égetéssel kellett megfenyegetni őket, 
aztán befogatni birájukat, s végül — ha mindez eredménytelennek bizo
nyult volna — fel kellett égetni egy-két engedetlen falut. Nem tudunk 
arról, hogy ilyesmire sor került volna; az viszont közismert: hogy pusztí
tották Rabutin, Herbeville és alvezéreik Erdély városait, falvait.) A ta
nács és a főparancsnok meg kellett hogy vizsgálja a commissariatusi 
szervezet személyzetét, s a nem megfelelők helyett újakat kellett java
solnia a fejedelemnek. 

1708 végén aztán újból, s véglegesen labanc kézre kerül Erdély (a 
kuruc igazgatás az Érchegységben tartja magát a legtovább, 1709 elején 
is) s a Magyarországra szorult erdélyi hatóságok működésével nem tar
tottuk feladatunknak foglalkozni. 

JV. Császári polgári hadellátási szervek Erdélyben a nagy kuruc 
szabadságharc alatt, s a főhadbiztosság újjászervezéséig (1703—1713) 

1703 őszével a császári igazgatás jókora változásokon megy át Er
délyben. A háborús helyzet egyik fő következménye a polgári szerveknek 
a főhadiparancsnokság alá rendelése, oly szoros formában, amilyenre a 
kuruc oldalon sohasem — még Rákóczi erdélyi kormányzatának utolsó, 
1708-as szakaszában sem — került sor. A másik meghatározó jellegű 
motívum az a körülmény, hogy 1708 őszéig csak töredék-időkre van 
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császári kézen Erdély egésze (1705 késő őszétől, a zsibói csatavesztéstől 
1706 nyaráig, aztán 1707 őszétől 1708 tavaszáig), s az öt esztendő nagy 
többségében csak Erdély déli határvidékének egy részére (Szeben és 
Brassó környéke) terjedt ki a főhadiparancsnokság és a polgári szervek 
hatalma. 

Ebből a nem éppen „alkotmányos" helyzetből következett aztán az 
is, hogy a főbiztosság szervezete lassan elsorvadt (ahogy polgári felet
teséé, a Guberniumé is). 1704-ből még van tudomásunk labanc főbiztos 
létéről (Bethlen Ferenc viselte ezt a tisztet),19 később azonban a tisztség 
betöltetlen marad. 1710-ben újra sor kerül betöltésére (az 1709. október 
20-i rescriptum folyományaképpen,20 s nem kis vihart kiváltó előzmények 
után),21 de ez nem nagyon változtat azon a már korábban kialakult hely
zeten, hogy a katonaság ellátásával polgári részről kapcsolatos ügyeket 
egy császári kamarai tisztviselő irányította. 

Hogy ez a gyakorlat pontosan mikortól kezdődik, azt a rendelkezé
sünkre álló forrásanyagból nem lehet rögzíteni. Mindenesetre kézenfekvő 
volt — s hasonló jelenségeket Rákóczi erdélyi kormányzatában is lát
tunk — a különböző (kamarai és országos) pénzügyek egyesítése, annál 
is inkább, mert a birodalom egyéb részeitől elvágott erdélyi Habsburg-

tű G. P. 1704:97. 
M Az 1709. október 26-i rescriptum — amely egyéb intézkedései révén némileg 

katonai regulamentum-jelleggel bírt — elismerte az országgyűlés jogát főbiztos vá
lasztására, de azt is közölte a Gubernium et Députatio-val, hogy a tisztaság ilyen 
betöltéséről egyelőre nem lehet szó. így az erdélyi országos hatóságnak kellett kije
lölnie egy személyt ezeknek a feladatoknak ellátására. Hatáskörét a rendelet rövi
den a téli táborozás és élelmezés, s az ezt illető assignatio-k ügyeinek intézésében, a 
részletes repartio-ban és az élés felhajtásában, a katonaság és a polgári hatóságok 
közti számvételben (ideértve a vectura-k és menetelések ügyeit is) szabta meg; mind
ezekben a főhadiparancsnok és a Gubernium et Deputatio közös döntései alapján 
(amely a főhadiparancsnok teljhatalmának idején természetesen annak rendelke
zéseit jelentette) kellett eljárnia. Utasítását (a főhadiparancsnok és a Commissaria-
tus Bellicus előzetes „tájékoztatását" kikérve) a Gubernium et Deputatio-nak kellett 
összeállítani s aztán felterjeszteni az uralkodóhoz megerősítésre. (Nincs nyoma ilyen 
új instructionak). A hatóságot egy személy irányította; mellé annyi alsóbb országos 
bi?tos volt beosztható, ahány katonai kerületre (militaris districtus) oszlott az ország. 
A főbiztosnak Szebenben kellett székelnie, a főhadiparancsnokság és a Commissa
riat us Bellicus mellett; a kerületi biztosok tartózkodási helye is a kerület katonai 
commissariusáéval kellett hogy megegyezzék. Az utasítás még egy vonatkozásban 
kötötte meg erősen az egyébként sem túlságosan önállónak hagyott főbiztos kezét r 
a Commissariatus Bellicus utalványozása nélkül semmiféle rendelkezést nem tehe
tett a katonaság ellátása tárgyában. (Formális jellege volt annak az intézkedésnek, 
amely ezt mintegy „ellensúlyozni" kívánta: a katonaság sem mehetett executio-ra 
az országos főbiztosság assignatio-ja nélkül.) 

A rescriptum emellett meglehetősen részletesen intézkedett a főbiztosság fel
adatairól, az utalványozási, elszámolási, kihágási ügyekben, a levágandó állatok fe
lülvizsgálata iránt. (A rendeletnek a főbiztosság hatáskörét nem illető részeit nem 
feladatunk ismertetni.) , 

Az 1709. október 26-i rescriptum nyomtatásban is megjelent egy „Décréta, seu 
rescripta caesareo-regia, vulgo regulamenta militaria, partim pro provincia Transyl-
vanica, partim pro regno Hungáriáé sonantia . . ." c , Kolozsvárott, 1749-ben kiadott 
összeállításban (3—10. o.). Ennek általunk használt példányát Id.: OL, — Erdélyi Levél
tárak — Gubernium Transylvanicum -- Cista Diplomatica — Vegyes Normalia-gyűj-
temények: Katona-ügy 1. kötet. 

21 Az 1710. november 4-i királyi rescriptum, arra való hivatkozással, hogy a Gu
bernium et Deputatio (ez a szerv irányította akkor Erdély közigazgatását) nem tu
dott döntést hozni az ügyben (s meg is róva őket az ügyben tanúsított „nártosko-
dásért"), másrészt pedig a tisztség betöltése úgyis országgyűlési választás alapján 
kell hogy történjék, azonban a tél küszöbön állván, erre most nem kerülhet sor, 
s végül hogy a Gubernium et Deputatio amúgyis az uralkodó döntésére bocsátotta 
a kérdést, „pro hac vice, et his Hybernis" Jósika Gábort nevezte ki országos főbiz
tossá. (G. P. 1710:371.) 
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seregek amúgy is rövidesen súlyos anyagi problémákkal kerültek szem
be. Az utasítás, amelyet Haan Ignác erdélyi ellátási főbiztos (Oberpro-
viandtcommissarius), s egyben a cameralis és provinciális oeconomia fő
felügyelője 1708. szeptember 20-án nyert, már bizonnyal korábban ki
alakult gyakorlatot rögzített. 

Az utasítás mindenféle erdélyi állami jövedelem (kamarai és pro
vinciális jövedelmeket egyaránt értve) igazgatását az ellátási főbiztos 
hatáskörébe utalta. Közvetlen felettes hatósága a főhadiparancsnok volt, 
akitől nagyon szorosan függött: döntése nélkül nem rendelkezhetett, s 
működéséért nem maga, hanem a főparancsnok viselte a felelősséget is. 
Végső soron az Udvari Kamarának volt alárendelve; esetenként jelen
téssel tartozott neki. Alája volt rendelve valamennyi pénzkezelő erdélyi 
hatóság; azokhoz, amelyek nem a kincstartóság alá tartoztak, a főhadi-
parancsnokság kellett, hogy rendelkezzék havi ügyködési és pénztári 
kimutatásaiknak az ellátási főbiztoshoz beküldése iránt. Ugyanakkor 
császári rendelet indult a Guberniumhoz is, hogy minden adó- és natu-
ralia-repartitio-t, valamint a kincstartóság alá rendelt szervek negyedévi 
számadásait terjesztesse fel a főhadiparancsnoksághoz. Ott aztán mind 
ezeket, mind az előbb említett kimutatásokat Haan dolgozta fel, s nyúj
totta be a főparancsnoknak az összegezést. (Egyáltalán az utasítás több
ször is hangsúlyozta: óvatosan kell bánni az erdélyi rendek érzékenysé
gével. A biztos lehetőleg ne szerepeljen mint önálló hatóság; azt a lát
szatot kellett kelteni, hogy csak „ex Motu, et Mandato des Commandi-
renden Herrn Generaln per modum Instrument! operiren thätte".) Min
denféle állami jövedelemnek az ő kezéhez kellett folynia, s ő biztosította 
aztán ezeknek az összegeknek (a Gubernium és az alsóbb tisztek illet
ményei és a hivatali költségek kivételével) a tábori pénztárba való kerü
lését. Az erdélyi harmincad-, az ércbányafelügyelő (ez utóbbi a pénz
verésügyet is irányította), a főpénztárnok és az országos számvevő neki 
tartozott számadással. Az alája rendelt személyzeten is ő eszközölhetett 
változtatásokat (ismét csak a főhadiparancsnok neve alatt; olyan ese
tekben, amelyekben indokoltnak látszott az örökös tartományokból való 
személy leküldése, az udvarnak tartozott jelentést tenni).22 

A hadellátás alsóbb szervezete erdélyiek kezén maradt. Ez inspec-
tor-okból állt; feladataikat 1708 novemberében szabályozta terjedelmes 
utasítás. 

Első feladatuk természetesen a quantum behajtása — ebben a tör
vényhatóságok álltak rendelkezésükre — s a katonasághoz való eljut
tatása volt. Külön lelkükre kötötte utasításuk az adózók védelmét mind 
a szolgáltatásokat behajtó polgári szervek, mind a mértéktelen követe
léseket támasztó katonaság ellen. Az utasítás részletesen kijelölte fel
adatait a hús-, széna-, zabellátás terén; kötelességévé tette a szám vételt 
a menetelő katonaság által felélt naturalia-król (természetbeni szolgál
tatásokról) és a Guberniumnak jelentés tételét a rendes portio-n felül 
igénybe vett termékmennyiségről. Innentől kezdve a 19 pontból álló 

22 Az utasítást (amelynek ehelyt csak tárgyunkat illető pontjait dolgoztuk ťel) 
Id.: Franz Anton Schmidt: Chronologisch-systematische Sammlung der Berggesetze 
der österreichischen Monarchie. II. rész, V. kötet 804—17. o. 
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instructio (amely az eddig ismertetett pontoknál sem keveset foglalko
zott a katonai és polgári szervek szabálytalan eljárásának dolgával) lé
nyegében nem tartalmaz mást, mint a különböző visszaélések tilalma-
zását: a katonaság nem követelhet fűszert, szalonnát, vajat, mézet, ecetet 
a lakosságtól, nem tehet kivetéseket, harc közben nem fosztogathat, nem 
teheti rá a kezét a császári oldalon maradt polgári tisztek lovaira, sőt 
a parasztokéra sem; a restantia-ban maradt falu terhét ne hárítsák át 
más helységre, s különösen nemesre vagy egyházi személyre nem; a 
sereg ne verjen fel templomokat, kollégiumokat és más iskolákat, tartsa 
tiszteletben a helységek kiváltságait, a tisztek ne követeljenek állataik 
számára ingyen tartást a parasztoktól stb., stb. A korábbról már jól 
ismert bajokkal állunk itt szemben, amelyeket a háborús helyzet még 
csak megnövelte3 Ha a császári katonaság Erdélynek 1686-tal kezdődő, 
Thököly 1690-es kísérletétől eltekintve lényegében békés átadása után is 
mint fegyveres hódító viselkedett a kis országban, most aztán maradék 
gátlásait is félretette. 

A dolgok állapotában az 1713—4-i országgyűlés volt hivatva válto
zást hozni; ez ugyanakkor, amikor jobbágy törvényé vei pontot kívánt 
tenni a nagy kuruc szabadságharc alatti és részben még utáni (a tulaj
donképpeni harc Erdélyben 1709 elején már befejeződött, a parasztmeg
mozdulások pedig még 1712-ben is tartottak) nagyarányú társadalmi 
mozgás végére, egyben megkísérelte felújítani az állami életnek az 
1691-es értelemben vett alkotmányos formáit. 

V. Az 1713-as helyreállítástól az első általános 
igazgatási reformig (1713—36) 

Az udvar az 1713—14-es években már nem követ új gyakorlatot 
Erdélyben, amikor a rendek közjogi követeléseivel kapcsolatban állást 
foglal: a formai vagy jelentéktelenebb kérdésekben enged, a jelentő
sekben nem. A kincstári igazgatást nem adja ki a kezéből (a Thesaura-
riatus visszaállítására nem kerül sor), de semmi akadályát sem látja 
a nagy kuruc szabadságharc alatt a szó szoros értelmében kihalt s aztán 
felemás formában fenntartott (s a közjoggal ellenkezően kreált) Guber-
nium újjászervezésének — s a főbiztosság helyreállításának sem. 

Az új főbiztos megválasztását az 1713. október 21-i királyi rescriptum 
engedélyezte a rendeknek.2'* A választásra 1714. január 29-én került sor: 
Kornis István nyerte el a tisztséget.25 A dolog nem zajlott le egészen 

23 AZ inspector-ok utasításának egy, a Kolozsvárott állomásozó császári kato
naság mellé rendelt főfelügyelő (supremus inspector; a későbbi országos főbiztos, 
Kornis István töltötte be ekkor ezt a funkciót) részére kiadott példányát használtuk 
<fogalmazványban) ; az ennek hátán levő feljegyzés szerint ezt az utasítást nyerték 
el a többi inspector-ok is. Pontos kelte bizonytalan; ezen a példányon 1708. november 
8. szerepel, a mellette levő latin fordításán november 24. (G. P. 1708:322.) 

24 G . P . 1714:3. 
25 A névnél érdemes egy pillanatra megállni. Nemcsak arról van szó ti., hogy 

egy, már a korábbi évekből ilyen irányú gyakorlattal rendelkező személy került 
erre a posztra. Ugyanekkor lesz gubernátor egy másik Kornis: Zsigmond. Az ekkor 
még nem túlnagyszámú katolikus erdélyi arisztokrácia szállja meg a főtisztségeket. 
Ezek a családok aztán a legnagyobb erdélyi famíliák egyes ágainak rekatolizációjá-
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simán : a Gubernium nyilatkozatban szögezte le (s az udvarhoz is fel
terjesztette) azt a követelését, hogy a jövőben „e personis Gubernialibus" 
(a Gubernium tagjai közül) válasszák a főbiztost.26 Az új biztos jó 27 
évig viselte tisztségét (1741. május 6-án halt meg27). 

Az új supremus commissarius-t a korábbi idevágó rendeletek értel
mében utasítással kellett ellátni. Az 1714-i instructio úgyszólván teljesen 
azonos volt az 1698-ival és az 1702-essel.28 Az 1736-ig terjedő időszak 
egyébben sem bővelkedett a Commissariatus Provincialis-t illető szabá
lyozásokban. Állandó székhelyéről nincs tudomásunk; az 1724. szeptem
ber 28-i guberniumi rendelet csak azt követelte tőle, hogy „ad latus 
Gubernii [a Gubernium mellett], legyen",29 a mi akkor, a Gubernium 
székhelyének stabilizalatlansaga révén, éppen a „vándoréletet" jelentette 
a főbiztos számára is. Az 1714-ben az ,udvar által követelt számvétel is 
meglehetősen ad hoc-jelleggel folyt (ha egyáltalán végbement), s az or
szággyűlés nevében (mint az első Habsburg-évtized gyakorlatában): az 
választott biztosokat a számadások megvizsgálására. A Gubernium csak 
az exactio (számvétel) időpontját jelölte meg, s a szükséges szervező 
munkát végezte el.30 

(Megemlítendő, hogy a főbiztos tiszte — és a főispáni funkció — 
mellett még különleges megbízatásban is részesülhetett. 1730. március 
18-án a Gubernium külön utasítással látta el nagyarányú csapatátvonu
lások esetén való segédkezésre.3i A főbiztossági szervezet egészét illettek 
még III. Károly 1726. november 1-i katonai regulámén túrnának azok A 
pontjai, amelyek az átvonuló katonaság ellátását voltak hivatva rende
zettebbé tenni: a katonai főbiztosság vagy biztosság nemcsak az átvonu
lás irányát, hanem a sereg létszámát, a menetelés időpontját, az állo
máshelyeket, az egyes napokra eső oralis [személyi] és equilis [ló-] portio, 
a sebesültek vagy betegek szállítására szükséges előfogat mennyiségét 
is tartozott közölni a Guberniummal és az országos főbiztossal, hogy az 
átvonulás zavartalan lebonyolítására megtörténhessenek a szükséges 
intézkedések.32) 

val, másrészt az ellenreformáció folyamatának ellanyhulásával elvesztik jelentősé
güket; Kornis István fia, Antal, közpályájának később ismertetendő, eléggé csúfos 
lezárulása után a család hosszú évtizedekig nem játszik szerepet az erdélyi állami 
élet irányításában. Csak sokkal később — a reformkornak egy olyan időszakában, 
amikor az udvar lámpással keresi a számára megbízható, de a rendek előtt mégis 
posszibilis embereket — kerül ismét egy Kornis, János, a gubernátori székbe. 

26 Kornis megvá lasz tásá ra nézve Id.: G.: P r S. 1711—5:373., 375. o. Az u d v a r az 
1714. július 27-i rescriptummal hagyta jóvá a választást, nem találva annak módjá
ban semmi szabálytalant. Szükségesnek tartotta azonban hangsúlyozni: évi szám
vételre kell kötelezni a főbiztost. (A rendeletet Id.: G. P. 1714:305.) Ami még a Guber
nium sérelmét illeti: Kornis valóban csak az 1725. március 19-i királyi rescriptum 
értelmében nyerte el a guberniumi tanácsosságot. (G. P. 1725:19.) Már jóval előbb vi
selte a Fehér megyei főispánságot is (G. P. 1720:116.); az országos méltóság és a me
gyei főtisztség együttes viselése ekkor még nem számított különlegességnek. (Ké
sőbb is megengedett dolog volt — ideiglenes megoldásként.) 

27 Ha lá l ának időpont já ra nézve Id.: G. P . 1741:273. 
28 Ld. : G. P . 1714:77. 
29 A rende le te t Id.: G. P . 1724:344. 
30 Ld. errenézve a Gubernium 1723. május 11-i értesítését az azévi számvételi bi

zottsághoz. (G. P. 1723:47.) 
31 G. P . 1730:95. 
32 A regulamentum nyomtatásban is megjelent a 20. sz. lábjegyzetben idézett 

összeállítás 11—26. oldalán. Az általunk használt példány lelőhelyét is az említett 
jegyzetben adtuk meg. 
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A főbiztosság alsóbb szervei működéséről az 1713 és 1736 közti kor
szakban a következőkben foglalhatjuk össze mondanivalónkat: 

A főbiztos mellett kezdetben inspector commissarius-ok tevékeny
kedtek; részletes utasításuk33 szabta meg feladataikat. Minden katonai 
kerületben (militaris districtus) egy ilyen biztos székelt. Feladatai több
nyire szorosan az egyes szolgáltatás-fajtákhoz kapcsolódtak: a katona
ságnak járó búza nem különleges, hanem rendes kenyér sütésére alkal
mas legyen — fél köböl havonta —; a húsellátás a főhadiparancsnokkal 
való megállapodás alapján úgy történt, hogy a katonaság készpénzben 
kapta meg az e célra számára szükséges összeget; a lóportio 2 köböl 
zabot tett ki havonta; meg kellett akadályoznia a szénaszolgáltatás kö
rüli szabálytalanságokat. — A visszaélések meggátlására teendő intéz
kedéseknek ebben az utasításbari is bőven jutott hely. Vectura-ra (fu
varra) — a katonai biztosság megkeresése alapján — csak az inspector 
commissarius adhatott engedélyt; a fuvarban elhullott állat árát meg 
kellett fizetni — ami persze nem a valós áron szokott történni. Az élelem 
és tűzifa szállításánál lehetőleg nem kellett a lakosság állatait igénybe 
venni. Gratuitus labor-ra (ingyen munkára) csak a főhadiparancsnok 
adhatott ki rendelkezést. Szabályozta az utasítás a katonaságnak tett 
szolgáltatások elszámolását: mindkét biztosnak, a katonainak és pol
gárinak egyaránt meg kellett kapnia a szolgáltatásokról adott nyugtá
kat. Executio-ra (végrehajtásra) nem mehetett a katonaság az inspector 
commissarius tudta nélkül. Emellett szabályozta az utasítás a kártérítés 
módját, a határszélen elhelyezett katonaság élelmezésének egyes kér
déseit.3'' Az inspector commissarius elnevezés helyett rövidesen az ad-
junctus commissarius provinciális elnevezést találjuk; ezeket az ország
gyűlés jelölte ki, natio-nként és felekezetenként.35 

A szervezet legalsó lépcsője a megyei biztosi intézmény volt.36 

Ez az apparátus intézi az ügyeket egészen az első nagy államigaz
gatási reform lezárulásáig. 

VI. A Commissariatus Provincialis újjászervezése (1737—1744) 

Az államigazgatási reform Magyarországhoz képest némileg késik. 
Igaz, Erdélyben 1691-től van országos közigazgatási kormányhatóság, s 
így nem annyira sürgős a dolog; amellett pedig Erdély belpolitikai jelen
tősége nem hasonlítható össze Magyarországéval, az udvarnak kevésbé 
sürgős a rendezés. Egészében véve 1735-ben kezdődik az átszervezés; az 
országos főbiztosság intézményével kapcsolatban 1737-beri történik erre 
az első lépés. Ez év szeptember 18-án kelt az a királyi rescriptum, amely 

33 Feltehetően 1714-ből származik. 
3í G. P. 1714:77. 
35 Ld . e r r e n é z v e : G. P . 1730:242., 264—5., 277., 417. 
36 Ezekről az 1722. eleji szebeni országgyűlésnek az év február 19-én a Guber-

niumhoz intézett sérelmi feliratában történik említés. A főkormányszék hozta létre 
az intézményt a menetelő katonaság ellátásának biztosítására; tekintélyük azonban 
nem túlsók volt, s illetményük gondját a Gubernium és a törvényhatóságok egy
másra hárítgatták. (G. P. 1722:43.) 
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kötelességévé tette az éppen ülésező rendeknek: még a folyó ország
gyűlésnek tűzzék „haladéktalanul és feltétlenül" napirendjére a Com-
missariatus ügyét; vitassák meg az utasításán a kor követelményeihez 
képest szükséges változtatásokat, szervezetének és személyzete létszá
mának, továbbá illetményeinek kérdését; nyilvánítsanak véleményt az
iránt", hogy nem kellene-e állandó székhelyet kijelölni a főbiztos részére, 
beosztottjait pedig, mint Magyarországon (s mint láttuk, Erdélyben is 
— ott azonban, úgy látszik, ez a szervezet nem tudott stabilizálódni —), 
az egyes katonai körzeti biztosok mellé rendelni, s a számvétel módja 
iránt (részt vegyenek-e rajta a kerületi biztosok). Felterjesztést rendelt 
el az udvar a Commissariatica-igazgatás személyzetére nézve. A főbiz
tosság számadásainak felülvizsgálását (mind a restansokét, mind a to
vábbiakét) az újonnan felállítandó országos számvevőség feladatává 
tette az udvar. Végül — némi nyomatékot adandó a dolog sürgősségét 
hangoztató kitételeinek — e rescriptum az országgyűléstől elkészítendő 
felterjesztés uralkodói eldöntéséig felfüggesztette a Commissariatus fize
tését.37 

Jó néhány országgyűlés lezajlott azonban (pedig ekkortájt már nemi 
volt évente három-négy diéta Erdélyben, mint a fejedelmi korban és 
a Habsburg-uralom 1703 előtti éveiben), míg a Commissariatus ügye 
nyugvópontra jutott. Nem kívánunk a kérdés részleteinél hosszasabban 
időzni; 1744-et írtak, mikor a főbiztosság elnyerte új instructio-ját.38 

Az új utasítás részletesen szabályozta a hatóság személyzetét. A fő
biztos mellett három adjunctus commissarius kellett hogy működjék 
(mindegyik erdélyi natio-ból egy-egy), amellett egy perceptor (aki egyben 
írnok is) s két további cancellista. A Commissariatus székhelye állan
dósult; a főbiztosnak a superior belli commissarius székhelyén kellett 
tartózkodnia (az pedig Szebenben székelt, a főhadiparancsnok mellett), 
egyik adjunctusával (ezek időszakonként váltották egymást), a percep-

37 A reseriptumot Id.: G. P. 1737:448. 
38 Az 1737. szeptember 18-i rescriptum az év december 5-én kerül a Gubernium-

nál tárgyalásra; az országgyűlés csak 1738 februárjától foglalkozik a Commissariatus 
kérdésével. Némi ügyrendi vita után bizottságot küldenek ki, amely azután terje
delmes javaslatot nyújt be az országgyűléshez a Commissariatus régi hatáskörének 
visszaállítása, az 1726-i regulamentum betartása, az országnak biztosi kerületekre 
való felosztása iránt, részletesen kidolgozva a főbiztosság új instructio-jának terve
zetét. A munkálat megvitatásra és elfogadásra kerül; a Gubernium — 1738. március 
31-én jelentést téve az udvarnak az országgyűlésnek a főbiztosság, az Exactoratus 
Provinciális és a királyi tábla ügyében végzett munkájáról — egyes pontokon vál
toztatásokat javasol az utasításon. Az Erdélyi Udvari Kancellária is még 1738 során 
megteszi észrevételeit az ügyben; az új utasítás kiadása azonban, mint látni fogjuk, 
még éveket váratott magára. 

A főbiztosság ügyének az 1738-i országgyűlésen való megvitatását Izsépy Edit 
foglalta össze. („Az 1737—40. évi erdélyi országgyűlések története." Bp., 1943. 69—73. o.) 

1742-ben azután a rendek jónak látták megsürgetni az ügy rendezését — annál 
is inkább, mert a biztosság tisztjeinek salarium-a ügyében sem történt még döntés. 
Ezzel mozdult el az ügy a holtpontról; az Erdélyi Udvari Kancellária a királynő 
rendeletére felségelőterjesztést készített az ügyben, s aztán az utasítás-tervezetet 
előbb az Udvari Haditanács és más udvari hatóságok megbízottaiból álló Delegáta 
Aulica Commissio, majd a Ministerialkonferenz vizsgálta meg, míg aztán Mária 
Terézia 1744. március 26-i rescriptum-ával megküldte az új instructio-t a Gubernium-
nak. 

A rescriptum-ot (amely a Commissariatus ügyének 1742 és 1744 közti történetét 
is magában foglalja) Id.: G. P. 1744:353. 
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torral és a két másik írnokkal együtt. A két másik adjunctus commis-
sarius Kolozsvárott, ill. Brassóban tartózkodott (ahol az alsóbb katonai 
biztosok székhelye is volt); ezek csak az általános számvétel idejére 
utaztak Szebenbe. A Guberniumnak azonban jogában állt olyan esetek
ben, ha a szokottnál nagyobb létszámú katonaság tartózkodott Erdély
ben, vagy éppen háború idején, amikor a seregek ide-odavonulása elke
rülhetetlen, a főbiztossal való egyetértésben az adjunctusok valamelyi
két a szükséghez képest máshová küldeni ki, vagy — ideiglenesen, s 
megfelelő illetménnyel — további személyeket is beállítani e feladatok 
ellátására. A főbiztos országgyűlési választásának elvét érintetlenül 
hagyta az utasítás; az adjunctusok kijelölésére nézve úgy intézkedett, 
hogy ezeket „az országgyűlésen, vagy egyébként az idő követelményéhez 
képest" („in . . . comitiis, vei secus pro ratione temporis"39) kell kiszemelni 
az egyes natio-kból (3-at—3-at mindegyik tisztségre), s ezt a candidatio-t 
a Gubernium (a főbiztos meghallgatásával) terjessze fel az udvarhoz. A 
perceptor-t s a két másik írnokot a Gubernium a főbiztossal együtt 
válassza ki a három natio-ból. A supremus commissarius az ország
gyűlés, adjunctus-ai a Gubernium és közvetlen felettesük előtt tették 
le az esküt. (Részletesen meghatározta az utasítás a biztossági szervezet 
illetményeit és irodai költségvetését is.) 

Külön foglalkozott az utasítás a hadi és országos biztossági szervek 
viszonyával. Ez is némileg az idők jele volt; egyáltalán az egész 1735— 
44-i erdélyi igazgatási reformnak egyik fő vonása: kímélni az erdélyi 
rendek érzékenységét formai, rang- stb. kérdésekben (ezt egyébként a 
birodalom háborúrengette helyzete is így diktálta az udvarnak), minél 
stabilabb helyzetet teremteni úgyszólván minden érdemi változás nélkül. 
Lelkükre kötötte — minden konkrétabb határozmány nélkül — a köl
csönös együttműködést stb.; szabályozta tisztviselőik rangrendjét (a ne
mesi rang döntött; ha mindkettőjük mágnás volt, vagy egyikük sem, a 
szolgálati idő volt az irányadó). Közös megbeszéléseiket (számvétel stb. 
esetén) sem nem egyikük, sem nem másikuk hivatali helyiségében, ha
nem az országgyűlés ülésezésének helyén kellett tartani. A főhadipa-
rancsnok külön utasítást kapott: gondoskodjék róla, hogy a katonai 
szervek megfelelő becsben tartsák a Commissariatus tisztjeit és más 
polgári tisztviselőket. 

A főbiztosság feladataira nézve az utasítás a következőket tartal
mazta: 

A supremus commissarius provincialis-nak nem volt beleszólása az 
adókivetésbe; ezt készen kapta meg a Guberniumból, s ehhez képest 
intézte az assignatio-kat (utalványozásokat). Feladata volt ennek kapcsán 
az egyes helységek értesítése a rájuk kivetett portio mennyiségéről és 
a behajtás sürgetése. 

39 A királynő láthatólag nem akarta engedni megkötni magát ebben a kérdés
ben; s amellett sürgősségi szempontok is megkövetelhették, hogy a tisztség betöl
tésével ne várakozzanak a legközelebbi országgyűlésig. Már jóval az instructio ki
adása előtt — 1742. december 19-éa — úgy rendelkezett, hogy az adjunctus-i tisztsé
gek betöltésénél a Gubernium előzetesen hallgassa meg annak a natio-nak a véle
ményét, amely jogot formálhatott a megüresedett tisztségre, s az országos főbiztosét 
is. (G. P. 1743:35.) Ennek a nem-országgyűlési betöltési módszernek kívánt további 
jogi lehetőséget biztosítani az utasítás „vei secus" kitétele. 
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A katonaság ellátása továbbra is az 1709-i királyi rendelet, az 1720-i 
regulamentum és az ehhez 1728-ban fűzött magyarázatok alapján kellett, 
hogy történjék; a főbiztosnak meg kellett akadályoznia, hogy a katona
ság eltérjen ettől.40 Fenntartotta az utasítás azt a korábbi elvet, hogy 
a katonaság ellátása abból a törvényhatóságból történjék, amelyben el 
van szállásolva (szorultság esetén a szomszédos megyékből stb. is); a 
quantum egyhatodát nyárra kellett tartalékolni (ebből adták ki aztán 
a katonaság túlkapásaiért járó kártalanítást). A tiszteknek pontosan 
kellett nyugtatniok: mit vettek fel természetben s mit készpénzben, s 
a távollevők számára milyen szolgáltatás történt? Részletesen foglalko
zott az utasítás a lovasság szénaellátásának kérdésével (megszabva a 
szénaportio-t stb.). Közösen kellett gondoskodnia a két főbiztosnak az 
átvonuló katonaság ellátásáról; a hadi főcommissarius jelezte a provin
ciálisnak a katonaság érkezését vagy távozását, s együtt dolgozták ki 
az útitervet, amelyről azután a hadi főbiztos á sereget, az országos az 
érdekelt helységek tisztjeit értesítette, s ő gondoskodott az útvonalon 
megfelelő ellátás biztosításáról. (Emellett a katonaság téli táborba vonu
lása előtt értesítést kellett nyernie főbiztos-társától a sereg létszámáról, 
s az ezt aztán havonta kellett, hogy megismételje.) Vectura-t csak a 
regulamentum előrásai szerint, s a két biztosság megegyezése alapján 
lehetett kirendelni; assignatio-t csak az országos biztosság tehetett (a 
hadi főbiztosságtól nyert értesülések alapján). 

Megújította az instructio azt a korábbi rendelkezést is, amely sze
rint a restans szolgáltatások felhajtására executio-t csak az országos 
főbiztosság rendelhet ki. 

Rendelkezéseket tartalmazott az utasítás a katonaság visszaélései 
elleni védekezésre (amelyek ekkor már korántsem öltöttek olyan vad 
formákat, mint a rekonkvisztát követő években), valamint a lustratio-
kat illetőleg; ezeken ti. a lakosságnak alkalma volt előadni panaszait, 
s a jelenlevő illetékes kerületi országos biztosnak sürgetnie kellett ezért 
az elégtételt a lustratio-t végző kerületi hadi biztosnál. Ha aztán ez nem 
járt sikerrel, a főbiztoshoz került az ügy. Az előbb a hadi főbiztosnál 
próbálta meg a dolog rendezését, s eredménytelenség esetén a legköze
lebbi általános computus-on kellett, hogy fellépjen a sérelmes érde
kében. 

Részletesen foglalkozott az utasítás a számvétel kérdésével. Először 
az adjunctus-oknak kellett elszámoltatniuk kerületüket, s a kész com-
putus-okat felterjeszteniük a főbiztoshoz. A supremus commissarius 
provinciális számadásait aztán az újonnan létrehozott országos szám
vevőség (Exactoratus Provinciális) vizsgálta meg évente. A számvétel 
idejét a Gubernium határozta meg; a munka eredménye az országgyűlés 
elé került, onnan pedig az udvarhoz. A számvétel lebonyolítása után az 

8) Az utasítás részletesen leírta, hová kellett fordulnia a főbiztosnak a katona
ság ilyen szabálytalanságai esetén: előbb a hadi főbiztoshoz, eredménytelenség ese
tén a főhadiparancsnokhoz; ha ott sem nyert panasza orvoslást, a Guberniumhoz, 
amely az Erdélyi Udvari Kancellárián át az udvari haditanácshoz, s szükség esetén 
a Ministerialis in Transylvanicis Conferentia-hoz továbbította az ügyet. A nagy
számú fellebbezési fórum felsorolása mindenesetre több rosszat sejtet, mint jót — 
ha ugyan így mégis adva volt is bizonyos „szabályszerű út" a baj korrigálására. 
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országos számvevőség egy tisztje és a Gubernium egy megbízottja a fő
biztos és a perceptor jelenlétében megvizsgálta az országos pénztár 
állományát, s az adórestantia-k ügyét.41 

Még az utasítás kibocsátása előtt személyi változás is történt a biz
tosság vezetésében. Kornis István hosszú szolgálatának 1741. május 6-án 
halála vetett véget; utódául fiát, Kornis Antalt (addig Hunyad megye 
főispáni tisztét viselte) nevezte ki a királynő — a rendek többségének 
jelölése alapján —, 1742. augusztus 4-i rescriptum-ában.42 

VII. Az 1744-i újjászervezéstől az 1762-i utasításig 
(Kornis Antal és Bogáthi Pál főbiztossága) 

Az 1744-i rendezést néhány kevésbé mozgalmas esztendő követi. 
Rendelkezések történnek az adjunctus commissarius provincialis-okat 
illetőleg: a Gubernium az országos főbiztossal egyetértésben ideiglenesen 
rendelhetett ki további ilyen biztosokat is, ha nagyobb számú katonaság 
érkezett az országba, elhalt biztos helyébe ideiglenesen jelölhetett ki 
utódot abból a natio-ból, amelynek tagja előzetesen a tisztséget viselte 
(ilyenkor, azonban ki kellett kérnie az uralkodói jóváhagyást);43 azután, 
minthogy a dolog arra vezetett, hogy az adjunctus commissarius-ok nem 
tartózkodtak kerületükben, hanem ott helyettesként beállított személyek 
látták el munkájukat, az udvar (az 1750. december 30-i rescriptum-ban) 
erélyesen rendreutasította a Guberniumot emiatt (a birodalom akkori 
pénzügyi problémái miatt nagyon súlyosan latba eső) pazarlás miatt, s 
állomáshelyeikre rendeltette a kerületi biztosokat.''4 Foganatja azonban 
meglehetősen kevés lehetett a rendeletnek, mert 1751. szeptember 17-én 
meg kellett ismételni ezt a rendelkezést.45 S végül mégis meg kellett 
növelni a kerületi biztosok számát. A dolog a hadi főbiztosság részéről 
indult ki. Annak ti. már régtől nem kevés gondot okozhatott az a körül
mény, hogy a korábbi biztossági beosztás nem igazodott a fő katonai 
útvonal eltolódásához. Míg a XVII. század végén, a Temesköz török 
kézen lévén, a katonaság északnyugat felől vonult Erdélybe, most a 

41 Az utasítást — kelte 1744. január 3. — Id.: G. P. 1744:354. Az országgyűlés he
lyeslőleg vette tudomásul; errenézve Id.: G. P. 1744:504. 

42 A tisztség betöltése nem minden bonyodalom nélkül történt. Az udvar először 
a Guberniumot szólította fel jelölés tételére (Lotharingiai Ferenc 1741. május 19-i, a 
Guberniumnak Kornis István haláláról tett jelentésére válaszoló rescriptumában — 
Id.: G. P. 1742:82. —), majd amikor ennek láthatólag nem volt eredménye, 1741. októ
ber 27-én újabb rescriptum-ban rendelte el a Guberniumnak: a törvényhatóságok 
főtisztjeinek rövidesen összeülő gyűlésén történjék jelölés a főbiztosi tisztségre. (G. 
P. 1741:484.) Ennek sem lehetett sok eredménye, mert 1742. január 18-án a királynő 
már az országgyűlésnek volt kénytelen elrendelni (a királyi előterjesztésekben): te
gyenek jelölést Kornis István utódára. (G. P. 1742:82.) A közjogi összecsapás a ren
dek győzelmével végződött hát. 

Itt említendő meg még az az 1742. december 19-i rescriptum, amelynek értelmé
ben az adjunctus commissarius-i tisztség betöltésénél előzetesen meg kellett hall
gatni azt a natio-t, amelynek sorából kellett betölteni a megüresedett tisztséget, s 
aztán a főbiztos véleményét is ki kellett kérni. (G. P. 1743:35.) 

43 A második, — a Gube rn iumhoz kü ldö t t — 1747. f eb ruá r 27-i r e sc r ip tum rendel 
keze t t így. (G. P . 1747:228.) 

44 A rescriptum-ot Id.: G. P. 1751:73. 
45 Az 1731. szep tember 17-i resc r ip tum-ot Id.: G. P . 1751:842. 
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kényelmesebb marosvölgyi utat használta. Ezért is sürgette a hadi fő
biztosság — mint a Commissariatus Provincialis-nak 1752. szeptember 
25-én a Guberniumhoz tett felterjesztéséből értesülünk róla — Gyula-
fehérvárott kerületi biztos beállítását, „a ki in occurrentys moram non 
íerentibus erga instantaneam aeris parati solutionem [késedelmet nem 
tűrő esetekben azonnali készpénzfizetés ellenében] vecturát és praejun-
cturát [előfogatot] assignálhatna" (az országos főbiztosság Kisfaludy-víg-
játékba kívánkozó ékes-szép magyar—latin keveréknyelvén szólva), s 
megtartaňdónak vélte a dévai substitutio-t is. Az országos főbiztosság 
amellett az ország világos kerületi beosztását is kérte a Gubernium
tól,. „hogy tudhassák a districtualis commissariusok magok circulussait, 
úgy az helységek is hová recurrállyanak in occurrentys".46 A főkormány
szék az év szeptember 30-án terjesztette fel a főbiztosság kérését az ud
varhoz; az — rá egy hónapra — engedélyezte a dévai substitutio állan
dósítását.47 

Az adjunctus-i szervezetet illető rendelkezések mellett a számvétel 
ügyét érintette néhány újabb intézkedés. Az 1744-i instructio elrendelte 
ugyan, hogy a főbiztosság számadásait az újonnan felállított országos 
számvevőség vizsgálja meg, de az utasítás végrehajtása e ponton késett 
(mint rövidesen kitérünk rá: emögött a húzódozás mögött bajok rejlet
tek). 1747. február 25-én (az első — az országgyűléshez intézett — aznapi 
rescriptum-ban) az udvarnak le kellett szögeznie: nem éppen érthető, 
miért akadályozzák az erdélyi rendek követelésére létrejött számvevő
séget maguk az erdélyiek munkájában, s arra sincs indok, hogy a fő
biztosság ne számoljon el évente neki.48 Az ügy azonban még ekkor sem 
jutott el végéhez; 1750. december 30-án újabb rescriptum követelte a 
Guberniumtól : az országos számvevőség végezze a commissariatusi 
számadások vizsgálatát, azután tegyen jelentést az udvarnak az ered
ményről.49 Két nappal a királyi rendelet főkormányszéki tárgyalása előtt, 
1751. január 30-án pedig a Gubernium utasította a főbiztosságot: szigo
rúan tartsa magát a kiadások kimutatásának negyedévenként az ud
varhoz való felterjesztése iránti rendelkezésekhez.50 

A páresztendős viszonylagos nyugalmat 1752 végén megint mozgal
mas időszak váltja fel. Ha az 1744-es reformnál az udvar formai 
engedményeket tesz, hogy fenntarthassa a korábbi tényleges gyakorlatot, 

16 Az 1752. szeptember 25-i felterjesztést Id.: G. P. 1752:729. 
47 Az 1752. ok tóber 30-i r e sc r ip tum-o t Id.: G. P . 1752:792. A tisztség betöl tése még 

némi jogi vitára adott okot: az említett rendelet ti. hármas felterjesztést követelt a 
Guberniumtól. Az erre 1753. február 21-i felterjesztésében magának kérte — jelölés 
felküldése nélkül — a tisztség betöltésének jogát. Az udvar persze ragaszkodott ál
láspontjához. (Az ezt tudtuladó 1753. március 28-i rescriptum-ot — benne a Guber
nium említett felterjesztésére volt hivatkozással) Id.: G. P. 1753:429. 

A dévai substitutio részletes instructio-ját — amely az 1754. március 23-i rescri-
ptummal érkezett le a Guberniumhoz — Id.: G. P. 1754:427. 

48 A resc r ip tum-o t Id.: G. P . 1747:228. 
Megemlítendő itt, hogy ugyanez a rendelkezés jóváhagyta azt (az országgyű

lés kezdeményezésére, felsőbb döntés előzetes kikérése nélkül történt) lépést, amely 
a főbiztosság pénztárnokát mentesítette az írnoki teendőktől (ezeket külön személy 
vette át). 

49 G. P . 1751:73. 
•r>0 G. P . 1751:56. A k i adás -k imu ta t á sok fel terjesztése e l rendelésének kel te n e m 

ismeretes. Mint a Gubernium rendeletéből kitűnik, a főbiztosság ezt a feladatát ko
rábban is pontosan végrehajtotta. 
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most kevésbé ügyel a közjogi formákra, a gyakorlaton pedig gyökeresen 
változtatni kíván. 

Arról ti. meg kellett győződnie, hogy a főbiztosi tisztet szinte csa
ládi feudumként átvett Kornis Antal (akit egyébként a kinevező rescrip-
tum még a szokotton túl is elhalmozott dicséretekkel korábbi hivatali 
működéséért) nem tud, vagy nem szándékszik rendet teremteni a főbiz
tosság működésében. Az újra meg újra elrendelt számvétel késett; immár 
1736 óta nem történt meg a Commissariatus Provinciális számadásainak 
felülvizsgálata. 

A rendbeszedési kísérlet első intézkedésének az 1752. november 24-i 
királynői rendeletet kell tekintenünk. Ez — más intézkedések után utolsó
ként a sorban — szűkszavúan meghagyta a Guberniumnak: serényen őr
ködjék azon, hogy a főbiztosság minden év vége után két hónappal ter
jessze számadását az Exactoratus Provinciális elé, „ne turn quoad ab 
Anno 1736. restantes, tum quoad currentes quovis anno perficiendes ra-
tiones iterato mandato nostro opus sit".51 A számvétel megindult,5- s a 
felhők egyre vésztjóslóbban gyülekeztek a főbiztosság feje felett. 1753. 
augusztus 21-én az Erdélyi Udvari Kancellária közölte a Guberniummal: 
nem találta rendbenlevőnek a Commissariatus Provinciális utolsó ne
gyedévi kiadás-kimutatását; a főbiztosság szabályellenesen utalványo
zott előfogatokat. „ . . . minthogy azon .. . praejuncturák ad assignationes 
Commissariaticas contra Resolutiones Caesareo-Regias, et Regulamentum 
igen liberaliter lőttének, nem csudáilyuk, ha ki fizetésére az arra desti
nait fundus nem elegendő, minekokájért szükségesnek ítélyük, hogy 
Excellentiád, és az méltóságos Regium Gubernium azon extractust [ame
lyet a Kancellária állított össze az általa indokolatlanul kiutaltaknak 
ítélt előfogatokról] az Commissariatussal is communicálván nem csak 
számot, miért ollan liberaliter dispensait, és az observait positiókra 
dilucidatiot adgyon, és arról immediate eő Felsége, vagy ezen Cancel-
laria informaltassék, hanem egyszersmind intimálván eő Felsége kegyel
mes parancsolatinak jobb observantiáját, committáljon, hogy ollan libe
rális az assignatiok adásában eő Felsége praescripíumai ellen ne légyen."'5' 
Az év október 25-én pedig a királynő az országos pénztár (Cassa Provin
cialis) szabályellenes visitatio-ját és az arról való nem kielégítő jelentés
tételt hányta a Gubernium szemére.54 

Végre — 1754. január 18-án — az udvar erélyes lépéssel próbált 
véget vetni a nem nagyon szűnő bajoknak. Eltávolította tisztéből Kornis 
Antalt — ha egyelőre formailag nem is, de gyakorlatilag egészen55 —, s 
— a supremus commissarius vices gerens-eként, amannak teljes hatásköré
vel, s egyben az országos pénztár igazgatójaként — Bogáthi Pált állította 

51 A resc r ip tum-ot Id.: G. P . 1753:14. 
52 1753. márc ius 28-án a G u b e r n i u m m á r sürget te a főbiztosságot: min thogy az 

országos főszámvevőség m á r fel ter jesztet te hozzá m u n k á l a t á t s diíf icultas-ait az 
1736—46. évi főbiztosi s zámadásokka l kapcso la tban , ő is mielőbb küldje fel válaszát 
a vele már k o r á b b a n közölt diff icultas-okra. (G. P . 1753:356.) 

53 A decre tum-o t Id.: G. P . 1753:855. 
54 G. P . 1753:976. 
55 Főbiztosi jellegét megtar to t ta . Egyben felfelé is b u k o t t : végre helyet kapot t 

a G u b e r n i u m tanácsában . 1743. s zep t ember 9. óta viselte a gubern iumi tanácsos i ci- . 
met — sine sessione et voto in Gubern i i Consilio. (Errenézve Id.: G. P. 1743:627.) 
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s. 

az ügyek élére.r,c A „helyettes" Magyarországról került Erdélybe — elég 
korai jelentkezése ez annak a Habsburg-politikának, amely bizonyos, 
erdélyiekkel részrehajlásuk, az ügyben való érdekeltségük miatt el nem 
végezhető feladatok ellátására már nem az örökös tartományokból való 
személyeket (ez túlságosan sérelmes lett volna éppen egy, az általában 
nem magyar vagy erdélyi főhadiparancsnok alatt szolgáló katonasággal 
szemben a lakosságot védeni is hivatott szerv esetében), hanem magyar
országiakat küldött a kis országba; ott (korábbi regestratori és fogalma
zói szolgálat után) 1731-től töltötte be a debreceni kerületi országos biz
tos tisztét.57 

Az a két hatáskör-szabályozó rendelet aztán (mindkettőjük 1754. 
április 22-i keltű), amely Bogáthi feladatait megállapítja, nem hagy két
ségeket aziránt, hogy Kornis vagy „helyettese" maradt-e az úr a házban. 

Az első, a Bogáthi helyettes főbiztosi jogkörét megállapító rescri-
ptum már bevezetőjében leszögezi, hogy — ugyan „ideiglenesen", „a jelen
legi körülmények" által kényszerítve — a főbiztos teljes hatáskörével 
ruházza fel a volt debreceni kerületi biztost. Ugyanezt szögezi le újból: 
a helyettes az 1744-i commissariatusi instructio-ban a főbiztos számára 
kijelölt hatáskörrel élhet. Alája rendelte a főbiztosság egész apparátusát 
(az adjunctus-okat, perceptor-t, a hatóság irodáját és levéltárát). Kor-
nissal való viszonyának szabályozása mutatta a legvilágosabban, hogy 
mi is történt. Kornis nélküle nem írhatott alá commissariatus-i kiadvá
nyokat — igaz, ha mindkettőjük neve rájuk került, az ő neve szerepelt 
első helyen —; ha azonban ő nem lett volna Szebenben, „vei subscribere 
idem nequiret", Bogáthi aláírása is elég volt az expeditum-ra. 

A királynő — nem kívánván vitatkozni az erdélyi rendekkel lépésé
nek alkotmányos vagy nem alkotmányos voltáról (azoknak ti. valóban 
súlyos érveik lehettek volna az akció ellen) — úgy rendelkezett, hogy 
Bogáthi felesketésével nem kell megvárni a legközelebbi országgyűlést.58 

56 A resc r ip tumró l csak ü lés jegyzőkönyvi be jegyzés m a r a d t (G.: P r S. 1754:123. 
skk . o.) és k ivonat az i ra tbor í tó lapon (G. P. 1754:142.). A rendele t maga később, h i 
vatalos haszná la tban , elkallódott . 

57 Ld. : errenézve 1756. március 15-én a Guberniumhoz tett felterjesztését. (G. P. 
1756:507.) 

58 A rescriptum emellett számos fontos rendelkezést tartalmazott a Commissa-
riatus működését illetően. Az adjunctus commissarius-ok váltakozva Szebenben tar
tózkodását megszüntette, s úgy intézkedett, hogy a szász natio részéről állított biz
tos maradjon a fővárosban, a megyéké Kolozsvárott s a székely natio-é Brassóban 
működjék, s a Gubernium és a főbiztosság mindegyiküknek, valamint a frissen lét
rehozott dévai biztosságnak jelölje ki körzetét, s ezt tegye közhírré az érdekelt hely
ségekben is. Az adjunctus commissarius és a kerületi katonai biztos által közösen 
elintézett panaszokról olyan esetekben is jelentést követelt a főbiztossághoz, ha az 
ügy már az első fokon befejezést nyert. Külön szabályozta a rendelet a dévai kerü
letben felmerülő panaszok orvoslásának módját: minthogy ott nem működött kato
nai biztos, a dévai provinciális commissarius közvetlenül a főbiztossághoz kellett 
hogy terjessze ezeket a sérelmes ügyeket. 

Amellett a rescriptum kötelezte a Guberniumot: a helységektől hozzá felter
jesztett negyedévi adóbehajtási kimutatásokat megérkezésük után azonnal küldje 
meg a Commissariatus-nak; az aztán tegyen jelentést neki az esetleges késedelmek
ről stb., s egyben tegye meg a szükséges intézkedéseket is. 

Foglalkozott a rendelet a tiszti szállások építésének ügyével. Ha ezeket illetőleg 
vitára került sor, s a helység nem jutott megállapodásra a katonai szervekkel, a ke
rületi katonai és országos biztosnak együttesen kellett kiszállni a kvártély megvizs
gálására. 

A rendelet több pontja érintette azután az átvonuló katonaság ellátásával kap-
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Ugyanaznap kelt Bogáthi Cassae Provinciális director-i instru-
•ctio-ja is. 

Az utasítás elsősorban függetleníti Bogáthit a (gyakorlatilag már 
névleges) főbiztostól: „absque dependentia a supremo provinciali com-
missario" nyerte ezt a megbízatását. A pénztárat revisio után kellett 
átvennie (ezt egy guberniumi tanácsos, az Exactoratus Provinciális egy 
megbízottja és maga az új igazgató végezte). Az utasítás a két részre 
osztott pénztársa szigorú ellenőrzését rendelte el: évente ünnepélyes visi-
tatio-nak vetették alá (a pénztárigazgató azonban, az országos számvevő
ség egy tagjával együtt, bármikor tarthatott rendkívüli ellenőrzést is); 
évi kimutatásokat kellett a Guberniumon át az udvarhoz terjesztenie 
az általa kezelt jövedelmekről és ezek befizetésének állásáról; a sala-
lium-okon és más közkiadásokon kívül nem eszközölhetett kifizetést az 
udvar engedélye nélkül (ha ilyenre szükség volt, ezt a Gubernium kel
lett, hogy jelentse az udvarnak; sürgős intézkedés kényszere esetén a fő
kormányszék rendelkezhetett eziránt, de erről mind neki, mind a pénz
tárigazgatónak jelentést kellett tennie a királynőnek); a pénztár állo
mányáról havonta és negyedévente volt köteles jelentést tenni az ud
varnak (a Gubernium útján); évi számadással tartozott az Exactoratus 
Provincialis-nak/'" 

Még sor sem került a két rendelet guberniumi tárgyalására, amikor 
a Gubernium (1754. május 6-án) felterjesztette a királynőhöz az országos 
pénztárról az azévi számvételkor készített kimutatást. A kép megdöb
bentő volt: a tizenhét éve nem ellenőrzött pénztárból kezelői kamatra 
vagy kamat nélkül jelentős összegeket adtak kölcsön; a főbiztos és ad-
junctus-ai illetéktelenül vettek fel pénzt belőle. Az udvar türelme el
fogyott. Büntető eljárást nem indíttatott ugyan a vétkesek ellen, de az 
említett tiszteket kötelezte a jogtalanul kezükhöz jutott összegek vissza
térítésére, a magánkölcsönökhöz jutottakat (egy részüknek engedmé
nyeket adva) a* kölcsön visszafizetésére, egyben a jövőre nézve — mint 
már a pénztárigazgató utasításában is — szigorúan eltiltva a magáno
soknak való kölcsönzést, s megfosztotta Kornist főbiztosi tisztétől. (Gu-

csolatos kérdéseket. Az ilyen egységek mellé biztosok rendelését tartotta szükséges
nek, akik egy-egy közigazgatási egységen keresztül (a rendelet circulus-t mond; ezt 
a terminust akkortájt Erdélyben ugyanúgy, mint a processus-t, egyaránt használták 
a járás és az ugyanazon főbíró ellenőrzése alá tartozó, több járásból álló nagyobb 
terület jelölésére) kísérjék a sereget, s biztosítsák részben számára az ellátást, rész
ben a lakosság számára a szolgáltatások nyugtázását. Az átvonuló sereg ellátásának 
természetben s nem készpénzben kellett történnie. A Magyarországból (és az ekkor 
külön igazgatási területet képező Bánátból) Erdélybe, vagy onnan ezekbe vonuló 
katonaság folyamatos ellátása érdekében a rendelet a szomszédos magyar kerületi 
biztosokkal való érintkezésre utasította azokat az adjunctus commissarius-okat, akik
nek területi hatáskörébe a nyugati határszél törvényhatóságai tartoztak. 

Végül az udvar — a számvételek, a katonaság kihágásainak stb. bonificatio-ja 
megkönnyítésére — mind a főbiztosságot, mind az adjunctus-okat jegyzőkönyv ve
zetésére kötelezte az assignatio-król és dispositio-król. 

A rendeletet Id.: G. P. 1754:538. 
59 Egyik fele a katonaság ellátására szolgáló összegeket kezelte; a másik a tisztr 

viselői fizetésekkel, az országos arrha-kkal és egyéb illetékekkel foglalkozott. 
60 Az utasítást — amelyet, a Cassa Provincialis részletes története nem férvén 

bele e tanulmány kereteibe, csak vázlatosan ismertettünk — Id.: G. P. 1754:615. 
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!• berniumi tanácsosságát megtartotta.) Bogáthinak formális függése is 
megszűnt tőle.61 

A rendbeszedési kísérlet utolsó jelentős lépése a királyi perceptorok 
: (a törvényhatósági adópénztárnokok) utasításának kiadása volt 1755. 
: szeptember 20-án.C2 Ez hozta létre a Stationalis commissarius-oknak a 

perceptorok alá rendelt szervezetét; ezeknek feladata elsősorban a ter-
1 ményszolgáltátások szabály szerinti administratio-jának biztosítása volt. 

(Ha vitájuk támadt a termékek minősége iránt a katonasággal, s annak 
tisztjeivel sem sikerült megállapodásra jutniok, a perceptorokhoz kellett 
mintát juttatniok a kifogásolt naturalia-ból, s azok döntöttek, tájékoz
tatva az ügyről a kerületi biztost is). Munkájuk jobb ellátása érdekében 
kötelezte őket az utasítás a szálláshelyek minél gyakoribb felkeresésére 
(ezzel elejét veendő a katonaság és polgári személyek közti összetűzések
nek és a falusi bírák visszaéléseinek). A perceptor-okat illető rendelke
zések közül megemlítendő a katonasággal kéthavi computus-ok tartá
sára vonatkozó, s a pénztár állásáról negyedévenkénti kimutatásoknak 
a Guberniumhoz, a főbiztossághoz és a törvényhatóság főtisztjéhez való 
felküldését, évi számadások tartását és végül a pénztár évi visitatio-j át 
tárgyazó rendelkezés (ezt az utolsót a törvényhatóság főtisztje haj tolta 
végre, szeptember-novemberben).03 

S ezzel, úgy látszott, az erdélyi katonatartás ügye végre rendeződött. 
A szervezet alapos vizsgálaton ment át, gondosan kiépítették a lehető 
legalsóbb fokig, szigorú előírásokban rögzítették a pénzkezelés ellenőr
zésének módját, nagy tapasztalattal rendelkező személyt állítottak az 
apparátus élére. Bogáthi az elkövetkező öt esztendőben egyre csak emel
kedett rangban és hatalomban: 1755. szeptember 20-ától tagja volt az 
akkor alakult Directiva Commissio-nak6'5 (ez az új adórendszer, a Sys-
thema Bethlenianum bevezetése körüli problémák intézésére jött létre); 
a biztosságot illető ügyek tárgyalásán már láthatólag működése kezde
tétől meg-megjelent a Guberniumban, ha a tanácsosságot csak bukott 
elődje halála után, 1758. május 6-án nyerte is el.65 S aztán, hatesztendei 
főbiztosi működés után, ugyanúgy távozott tisztéből, mint amaz. 

A volt debreceni kerületi biztost ugyanis — aki fizetéséből és nem 
jelentős magánvagyonából hasonlíthatatlanul szerényebben kellett hogy 
éljen, mint főrangú főméltóság- és tanácsos-társai — megszédítette az 
adóügyi teljhatalom; s amellett láthatólag nem számolt eléggé azzal sem, 
hogy az „idegen"-nek a nyakukra küldése miatt sértett erdélyi urak (s 
elsősorban bizonnyal Kornis Antal, akit országos főméltóságából „buk
tatott ki") árgus szemmel fogják kísérni működését. Már 1756-ban vádak 
hangzottak el ellene az udvarnál; akkor sikerült megvédenie magát. Egy 
újabb nagy vizsgálat azonban már más eredményt hozott: a főbiztosra 
visszaélések egész sora bizonyult rá. 1760. március 5-én a királynő vala-

61 Az 1754. július 2l-i rescriptum-ot — amely ezeket az intézkedéseket tartal
mazza — Id.: G. P. 1754:893. 

62 Az utasításnak csak a Commissariatica-igazgatást közvetlenül érintő rész
leteit ismertetjük. 

03 Az instructio-t Id.: G. P. 1755:1066. 
64 Az aznapi királyi rescriptum intézkedett így (amely többek között a percep-

tori utasítást is megküldte a Guberniumnak). Ld. : G. P. 1755:1066. 
65 Az e napon kelt királyi rescriptum-ot Id.: G. P. 1758:731. 
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mennyi tisztségétől felfüggesztette,60 s a Gubernium ideiglenesen Bausz-
ner Sámuelt jelölte ki feladatainak ellátására.117 

Bogáthi nem tudván tisztázni magát, végül is uralkodói kegyelmi 
tények mentették meg attól, hogy egész vagyona a jogtalanul felvett 
összegek visszatérítésére menjen rá. A bukásától Bethlen Miklós főbiztosi 
kinevezéséig és az új utasítás kiadásáig eltelt időszakból egyetlen dolog 
említésre méltó: az 1760. július 25-i királyi rendelet. Ez kapcsolta össze 
elvileg is a főbiztosi tisztséget a guberniumi tanácsossággal (mint a fen
tebbiekben láttuk, a Szatmárt követő időszakban a biztosok mintegy ad 
personam nyerték el ezt, s nem egyszerre biztosi kinevezésükkel), men
tesítve azonban a Gubernium bíráskodási ülésein való részvételtől; s 
egyben kötelezte a supremus commissarius-t, hogy hetente számoljon 
be végzett munkájáról a főkormányszéknek.,i8 

VIII. Az 1762-i utasítástól a Gubernium átszervezéséig 

Bogáthi utódjának kinevezése majd egy és háromnegyed évig vága
tott magára. Az a királyi rendelet, amely Bethlen Miklóst emelte a fő
biztosi tisztségre, az 1761. november 24-i keltet viseli/'" 

A kardinális méltóság tehát megint az egyik legnagyobb erdélyi 
arisztokrata-család birtokába került; s tegyük hozzá: a Bethlenek — 
ugyanúgy, ahogy Kornis István majd félszázaddal korábbi megválasztá
sakor a Kornisok — ekkor álltak Habsburg-kori hatalmuk tetőpontján. 
Az erdélyi udvari kancellári .székben Bethlen Miklós bátyja, Bethlen 
Gábor ült (az új adórendszer kiépítője, s az első igazi „udvari ember ' 
az erdélyi arisztokrácia sorából); ő maga a főbiztosságból a kincstartó
ságba emelkedett tovább, s aztán, némi visszaeséssel a rangsorban, or
szágos elnökként végezte életét. 

A személycsere ismét a hatóság működésének új szabályozásával járt 
együtt. 1762. január 5-én királyi rescriptum engedélyezte az új főbiztos
nak hivatalbalépése előtt bővebb instructio-kért Bécsbe utazását.70 Az 
új utasítás 1762. június 30-áról való. A korábbiakhoz képest változást 
a következőkben tartalmazott: 

A főbiztos mellett három adjunctus commissarius és a dévai distri-
ctualis biztos, továbbá pénztárnok és pénztári ellenőr — ezt a tisztséget 
1756-ban létesítették — s végül négy írnok működött. A katonai adjun
ctus közül egy a főbiztos székhelyén maradt (amely a katonai főbiztoséval 
esett egybe), a másik kettő Kolozsvárott, ill. Brassóban ügyködött. A su
premus commissarius-nak azonban joga volt arra, hogy nagyobb számú 
katonaság Erdélybe érkezése esetén (különösen háborús időben) a kato
nai szolgáltatások által erősebben érintett területekre küldje egy vagy 
több adjunctus-át, vagy ideiglenesen további személyeket állítson e fel-

68 A resc r ip tum-o t Id.: G. P . 1760:450. 
67 U.-ott. 
68 A resc r ip tum-ot Id.: Kir. hit lev. : 23. 
68 G. P . 1762:542. 
70 G. P. 1762:108. 
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adatkörbe. Az apparátus kijelölésének módja is új szabályozást nyert: 
az udvar visszaállította az 1754-ben félredobott régi gyakorlatot, amely 
országgyűlési candidatio tárgyává tette a főbiztos kiszemelését. Az ad-
junctus-ok személyét szintén az országgyűlés jelölte a 3 natio-ból; ehhez 
azután a Gubernium — a supremus commissarius meghallgatásával — 
a saját véleményét is hozzáfűzte, s így továbbította az udvarhoz. A pénz
tárnok, ellenőr és a dévai biztos kinevezését (a Guberniumnak a főbiztos 
meghallgatásával tett jelölése alapján) az udvar végezte, az írnokokét 
a Gubernium (a főbiztossal egyetértőleg). 

Korábbi gyakorlat megerősítését jelentette az a rendelkezés, amely 
a kerületi biztosok közt kéthavi, a két főbiztos közt pedig félévi com-
putus-okat rendelt el. A computus-ok eredményét 15 napon belül jelen
teni kellett a Guberniumnak, amely aztán haladéktalanul továbbította 
ezt az udvarhoz. 

(Amellett az utasítás részletesen elismételte a pénztár szigorú ellen
őrzését, a kiutalás módját stb. illető korábbi rendelkezéseket.)71 

Az 1762ri rendezés után nagyobb arányú új szabályozásra huzamo
sabb ideig nem kerül sor. Csak 1772-ben — megint egy nagyarányú kor
mányzati rendezés, az 1770—71 táji ügyviteli reform kísérőjelenségekép
pen — történik jelentősebb intézkedés a főbiztosság működését illetően. 
Az udvar megnöveli a hatóság létszámát: egy assistens-t állít be „leg
alábbis addig, míg azok a munkálatok, amelyeket az országos főbiztos
ság személyzetének csekély volta miatt talán félre kellett tenni, s a fő
biztosság iratai és régebbi számadásai rendbehozatnak". Egyben bizo
nyos kollegiális ügyintézést létesít. Legalább hetente kell üléseket tar
tani a főbiztos elnökletével; ezeken a supremus commissarius mellett 
ügyködő adjunctus az utalványozások, a katonaság elszállásolása, az át
vonuló csapatok ügyeit adta elő, „ac generaliter illa, quae in agenda 
officii sui influunt", a Cassa Provincialis főpénztárnoka általában a 
pénztár igazgatása, különösen pedig az adósságok, alapok és hátralékok 
ügyeiről számolt be, s végül az assistensre maradt a Commissariatus 
hatáskörébe tartozó összes egyéb ügyek referálása. Amellett az új tiszt
viselő feladata lett a főbiztos irányítása mellett felügyeletet gyakorolni 
a hatóság ügyei felett általában, s a főbiztosság kancelláriája felett (a 
könyvek megfelelő vezetése, őrzése, a Guberniumhoz való pontos felter
jesztésük, a félévi computus-ok szabályos tartása s az adóról és a natu-
ralia-ról való pontos számvitel tartozott ez utóbbi réven ellenőrzése alá).72 

Az assistens szerepköre aztán rövidesen jócskán megnőtt; ő gondoskodott 
a katonaság részére történő havi utalványozás lebonyolításáról, felügyelt 
a törvényhatósági pénztárak pontos vezetésére, részt vett a két főbiztos 
közti félévi computus-okon, s végeztükkel elkészítette róluk a szükséges 
kimutatásokat stb., s általánosságban gondoskodott a számvitel gondos
ságáról.73 

71 Az 1762. j ún ius 30-i u tas í t ás t Id.: G. P . 1762:296. 
72 Az e rendelkezés t t a r t a lmazó 1772. ápri l is 25-i r e sc r ip tum-o t Id.: G. P . 1772:4843. 
73-Az assis tens fe lada ta inak k ibővülésére Id.: G. P . 1774:1209. (A Commissa r i a tus 

1774. februári — a nap jelzése tollhiba folytán kimaradt a keltezésből — felterjeszté
séből a Guberniumhoz.) 
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JX. 1786—90. A Commissariatus feloszlatása, a háborús főbiztosság 
és az újjászervezés 

Az 1744-ben létrehozott s aztán kétszer némileg átalakított s főként 
alaposan kiépített szervezeten, úgy látszott, már kevés a változtatnivaló. 
Részletintézkedések történtek ugyan a hatóság működésének megkönnyí
tésére, újból és újból kiadtak bizonyos, az alsóbb szervek kényelmessége 
lolytán „feledésbe" ment rendelkezéseket, de nagyobb reformra nem 
került sor — egészen az igazgatás általános átszervezéséig, 1786-ig. 

Az átszervezés intézkedéseit magában foglaló két nagy királyi ren
delet — az 1786. január 16-i és január 23-i7'1 — közül az első még érintet
lenül hagyja a főbiztosság működését.75 Egy hét múlva azonban a csá
szár reform-rohama már a Commissariatus-t is elérte. Kemény Farkas 
országos főbiztosra az ország új területi beosztása kapcsán volt más be
osztásban szükség: a szászsebesi (később szebeni) kerületi biztosság élére 
került. A Commissariatus más tisztviselőit is érintette a reform, úgyhogy 
az 1786. január 23-i rescriptum alappal írhatta: minthogy a főbiztosság
nál működő főhivatalnokok más alkalmazást nyertek, „ez a hivatal ma
gától megszűnik". A főbiztosság ügyeinek intézése a Gubernium egy 
tanácsosára hárult; az adjunctus-ok — három volt alkalmazható — az 
egyes kerületi biztosok76 mellé voltak rendelve; s feladatuk a nagyobb 
utalványozások (a kisebbeket a megyei altisztekre bízta a rescriptum) 
és korábbi egyéb teendőik maradtak.77 A rendelkezés keresztülvitele 
azonban nem történt egyik napról a másikra; az átszervezés lebonyolí
tása még 1787-re is átnyúlt — amikor pedig már új polgári hadsereg
ellátási szervezet létrehozására került sor. 

II. József centralizációja ti. azt az eredményt szülte, amelyet a meg
felelő személyi alap nélkül létrehozott centralizációk általában. A császár 
kísérletei arra, hogy másfajta hivatali erkölcsre szoktassa a félévszá
zaddal korábbi állapothoz képest kitűnően, de a feladatokhoz mérten 
nem a legjobban működő tisztviselői karát, nem jártak a szükséges siker
rel. S amellett ez a centralizáció még túlságosan optimista is volt: nem 
számolt rendkívüli körülményekkel. Pedig rövidesen ilyenek alakultak 
ki: a birodalom háborúra készült. Az eredmény az új főbiztosság meg
teremtése lett. 

Nem kevesebb, mint 47 nyomtatott oldalból áll az az 1787. november 
. 12-én kelt utasítás, amely az új főbiztosság feladatait szabályozza.78 

A hatóság vezetőjét az uralkodó nevezte ki; az alantas biztosok és 
az irodai személyzet kijelölése a gubernátor feladata lett (az a főbiztos 

74 Ehelyt természetesen csak a Commissariatus Provincialis-t illető vonatkozá
saikat ismertetjük. Az átszervezés egyéb kérdéseivel a szerző többhelyütt foglalko
zik „Az erdélyi országos kormányhatósági levéltárak ismertető leltára" c. kézirat
ban levő művében. 

75 „Minthogy ezt a tárgyat nem találjuk annyira előkészítettnek, hogy most 
mindjárt meg tudjuk alkotni róla legfelsőbb elhatározásunkat, ez még egyelőre az 
eddig szokásos módon lesz intézendő." A rescriptum-ot Id.: G. P. 1786:1113. 

76 A szó 1786—90-i é r t e l m é b e n véve . 
77 Az 1786. j a n u á r 23-i r e s c r i p t u m - o t Id . : Ki r . h i t l ev . 37. 
78 Természetesen ismét csak a főbiztosság feladatait közvetlenül érintő részeire 

van módunk kitérni. 
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bevonásával végezte ezt a munkát s a Gubernium elé terjesztette javas
latát). Függeni azonban vajmi kevéssé függött az országos kormányható
ságtól. Az utasítás hangsúlyozta: a főbiztosság legyen a hadsereg „keze
ügyében", hiszen az országos kormányszervvel való levelezés meglassí
taná az ügymenetet, s veszélyeztetné a hadműveleteket. Az Oberlandes-
commissarius a hadseregfőparancsnok alá volt rendelve, s a sereg ellá
tási felügyelője (Verpflegsinspecteur) közölte vele a kiállítandó szolgál
tatások mértékét. Nem egy meghatározott területen gyakorolt hatáskört, 
hanem a sereghez tartozott; ha az máshová vonult, nem vált el tőle a 
határon, hanem csak melléje rendeltek valakit a másik országból, aki 
ismerős volt az ottani viszonyokkal. 

Ami a közigazgatási szervekkel való együttműködést illeti: a csá
szár a főbiztosság rendelkezéseinek legszorosabb („blindlings", vakon 
kellett végrehajtaniuk a Landescommissariat rendeleteit) teljesítésére 
utasította a megyéket,79 s, az országos hatóságoknak is a legnagyobb elő
zékenységgel kellett eleget tenniök a polgári hadseregellátó szerv kéré
seinek. Az viszont csak arra volt kötelezve a Guberniummal szemben, 
hogy a hadseregnél történő intézkedésekről tájékoztassa; s a hadsereg
főparancsnokság rendelkezéseit az ország károsodása nélkül kellett vég
rehajtania. 

Az instructio igen részletesen foglalkozott aztán az új hatóság fel
adataival a sereg fennállása különböző szakaszainak problémáival, az 
ellátás fajtáival kapcsolatban. 

A főbiztosság tevékenysége már a sereg gyülekezésekor megkezdő
dött. Biztosítania kellett a sereg ellátását (lehetőleg a békeidők szükség
leteit szolgáló katonai raktárakból, amelyeket a sereg csak nagy szállí
tási költségekkel vihetett volna magával); gondoskodnia kellett az átvo
nulásra szolgáló utak megjavításáról. Részletesen szabályozta azután az 
utasítás a megyei menetbiztosok (Führungs- oder Marche-Commissarien) 
feladatait (a szállítások szabályszerű folytatásának biztosítása, a sereg 
kihágásai elleni védekezés, annak a megyének értesítése, amelybe a ka
tonaság átlépett). 

A sereg részére szükséges élelem megszabása (Ausschreibung) terén 
a főbiztosságnak (s a Guberniumnak is) csak ahhoz kellett tartania ma
gát, amit az élelmezési felügyelő vagy a hadtestek igazgatóságai kértek 
tőle; önálló tevékenységet e tekintetben nem folytatott. 

Annál részletesebb szabályozásra került a szállítás és a katonai rak
tárak felállításának módja. Az utasítás itt három követelményt állított 
fel, ill. feladatot jelölt ki: a szolgáltatandók helyes elosztását, a szol
gáltatás időpontjának és helyének megállapítását (ez a hadseregélelme
zési felügyelő Kötelessége volt, a polgári hatóságok csak végrehajtani 
tartoztak döntését) s végül az átvétel szabályszerű lebonyolítását. 

79 Amellett jónak látta e vonatkozásban helyi ellenőrzésükről is gondoskodni.. 
Abban az esetben, ha a háború érintette az országot, az egyes megyék tisztsége mellé 
egy katonatiszt volt kiküldendő. ö vette át a megyéhez hadellátási tárgyban érkező 
rendeleteket, s tőle kapták meg a megyei tisztet. A továbbiakban aztán sürgetnie 
kellett teljesítésüket, az eredményről jelentéssel tartozott a sereg ellátási felügyelő
iének, vagy a hadtestek ellátási igazgatóságának (Korpsverpflegsdirekzionen). 
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A szolgáltatások részletes kivetését (Individual Haupt-Repartition) 
az udvari kancellária irányelvei alapján a Gubernium készítette el, s a 
főbiztosság útján juttatta el az élelmezési felügyelőhöz. Az inspector fel
adata volt a tábori élelmiszerraktárak helyének és létesítésük módjá
nak meghatározása is; erről értesítenie kellett a Guberniumot és a fő
biztost. (A raktárak mellett külön apparátus volt létrehozandó: minden 
főraktári állomásnál egy megyei biztosnak kellett ügyködnie. Az élelmi
szerszállítmányokat ismét külön polgári biztosok: conducteur-ök kísér
ték. A megyei commissariusok jelentéstétellel tartoztak az élelmezési 
felügyelőnek és a főbiztosnak.) 

A fuvart az új utasítás értelmében készpénzfizetés mellett kellett 
igénybe venni; a főbiztos az élelmezési felügyelő vagy a hadtest-igazga
tóságok megkeresései alapján végezte ennek kivetését. Az előfogat biz
tosítását önállóan intézte. 

Táborozás esetén a főbiztosnak kellett (az élelmezési felügyelő uta
sításai alapján) gondoskodnia a sereg élelemmel és takarmánnyal való 
ellátásáról (a táborhelyre való szállítást is beleértve, ha a katonaság ezt 
nem vállalná magára). A menetállomások kijelölése is à főbiztos feladata 
volt (a közigazgatási szervekkel egyetértőleg kellett eljárnia). Ha a téli 
táborozás ellenséges területen történt, neki kellett megoldani az ezzel 
járó feladatokat. Végül a főbiztos jelölte ki (ismét csak az élelmezési fel
ügyelő rendelkezései szerint) a táborból kivonuló csapatok „menet
rendjét". 

A hadbaszállt csapatok részére a főbiztos teremtette elő a szalmát 
és tűzifát, s szállíttatta a szükséges helyre. Szabályozta az utasítás a 
katonaság által vágott fa felszámításának módját (az eljárásban a fő
biztosságnak is képviseltetnie kellett magát), s kötelezte a biztost a la
kosság érdekeinek védelmére a hadbaszállt katonasággal szemben: aka
dályozza meg a tábor környékén fekvő földek és rétek letiprását. Amel
lett a vágómarha számára legelőről kellett gondoskodnia. 

A takarmányellátásánál a főbiztos feladata a szükséges mennyiség
nek a helységekre kivetése volt; gondja kellett hogy legyen arra is, hogy 
az egyes lovassági parancsnokságok mellett a biztosi szervezet egy em
bere vagy más polgári tisztviselő működjék, aki kijelöli a takarmány
szállítás helyét, s ügyel annak gondos lebonyolítására. Száraz takarmány 
szolgáltatásánál a biztosságnak előzetes összeírást kellett végeznie. A ta
karmányszolgáltatás lebonyolítása után a főbiztosság felvételt kellett 
hogy készítsen ennek mértékéről. Emellett jegyzőkönyvek vezetésére volt 
kötelezve a takarmányellátásról. 

A hadbaszállt sereg előfogat- és fuvarellátása terén szintén hárultak 
kötelezettségek a polgári biztosra. Az előfogatokat — a katonai főbiztos 
utalványai alapján — neki kellett kiállíttatnia; a sereg táborhelye köze
lében levő helységekben állandóan felszerszámozva és befogva kellett 
tartatnia bizonyos mennyiségű igásállatot. Gondoskodnia kellett az elő-
fogat-ügy szabályos kezeléséről. A menetállomásokra egy-egy polgári 
személyt kellett állítania a helyi feladatok ellátására. Postalovak rendel
kezésre bocsátása iránt is neki kellett intézkednie (a tábori postahivatal 
megkeresésére és katonai főbiztosi utalványozás alapján). 
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A hadseregnek főzelékfélével való ellátása szintén az ő feladata volt; 
az ilyen szolgáltatások elszámolását a biztosságnak egy, mezőgazdasági 
ügyekhez értő tisztviselője kellett hogy végezze (ez aztán az udvari hadi 
számvevőséghez terjesztette a számadást). 

További teendői voltak a főbiztosnak a mértékek egységesítése terén. 
A sereg ellátásának kivetése stb. alsó-ausztriai mértékek szerint kellett 
hogy történjék, az országos commissarius legfontosabb teendője e téren 
a lakosság tájékoztatása volt az erre vonatkozó rendelkezésekről. 

A seregnél letartóztatott gyanús polgári személyeket a főbiztosság
nak adták át; ez a sereg auditor-ával együtt döntött, s aztán intézkedett 
büntetésük kitöltésének helyére való szállításuk iránt. 

Ellenséges országokba benyomulás esetén minden hadtest mellé be
osztották a főbiztosság egy tisztviselőjét; ez kapcsolatban állt ugyan ha
tóságával is, de elsősorban a hadtestparancsnok rendelkezéseihez kellett 
igazodnia, ö ellenőrizte a termékszolgáltatásokat az ellenséges ország
ból, jegyzéket készítve róluk. Láttamozta a naturalia-kiutalásokat, s eze
ket is jegyzékbe foglalta. Az ellenséges területen a főbiztosságnak kel
lett összegyűjteniük a termékekről adott nyugtákat (kéthetenként vagy 
gyakrabban) s aztán (jegyzékbe foglalva őket) az élelmezési felügyelőhöz 
vagy igazgatóhoz kellett továbbterjesztenie. Utasítása kötelezte a kato
naságnak az ellenséges országban való garázdálkodása elleni fellé
pésre is. 

Ha viszont ellenséges betörés történt a birodalom területére, a biz
tosnak kellett — az élelmezési felügyelővel egyetértésben — gondos
kodnia a veszélyeztetett terület kiürítéséről (ez nemcsak a készleteknek, 
hanem a katonaköteleseknek s az igás- és haszonállatállomány javának 
hátra vitelét is jelentette); a munkálat lebonyolítására és a hátrább
telepített fiatalok foglalkoztatására (aratásnál, cséplésnél, útépítésnél 
stb.) külön biztost kellett kijelölni. 

A háború befejeztével még egy teendője volt utasítása szerint a fő
biztosnak. Meg kellett állapítania a lakosságnak a mértéktelen igénybe
vétel következtében keletkezett kárait. E cél elérésére a hadtestekhez 
vagy más egységekhez beosztott főbiztossági tisztviselők kezdettől fel
jegyzési könyvet kellett hogy vezessenek a károkról, s a hadjárat végez
tével részletes jelentést kellett tenniök erről a főbiztosnak.80 

Két héttel a nagy szabályozás után, 1787. november 26-án az egye
sített magyar—erdélyi udvari kancellária közölte a Guberniummal, hogy 
az új főbiztosság élére Bethlen Sándor guberniumi tanácsos kerül.81 

Vázlatos tanulmányunkban nincs módunk bővebben foglalkozni az 
új ellátási apparátus alsóbb szervei hatáskörének, a termékek fizetési 
módjának stb. egymást kergető szabályozásaival. Csak azt kívánjuk le
szögezni: az erdélyi Habsburg-igazgatás a Commissariatica intézésének 
terén is ekkor éri el a csúcsot. Imponáló szabályozottság, mindenre ki
terjedő figyelem — s aztán kudarcok sora a török háborúban, és az 1790 
januári „tollvonás". 

S0 Az utasítást ld. : a — Erdélyi Levéltárak — Gubernium Transllvanicum — 
Cista Diplomatica : Normalia 111:235—81. o. 

81 G. P. 1787:13302. 
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A restitutio során azonban kiderül, hogy nem is olyan egyszerű 
mindent annullálni a császár (esetünkben igazgatási vonatkozású) ren
deleteiből. 

Az 1790. március 26-i királyi rendelet ugyan többek között a Com-
missariatus Provincialis-nak 1780-i formájában való helyreállítását teszi 
a Gubernium kötelességévé,82 ez a rescriptum azonban — itt nem rész
letezhető okokból — hosszú hónapokon keresztül még csak tárgyalásra 
sem kerül, s mikor végre a Gubernium foglalkozik vele, már túlhalad
tak rajta az események. Az év április 10-éről való Bánffy György guber
nátor elnöki előterjesztése a Guberniumhoz a restitutio folyományakép
pen teendő intézkedésekről. Lényegesen óvatosabb: „ámbár az esetben, ha 
a katonaság élelmezésének a kincstári igazgatás . által való ellátására 
épülő, még a jelenlegi háború előtt bevezetett rendje továbbra is fenn
marad, s a számvételek kialakított rendje, s a pénztárnokság és a pénz
tár kezelését illetően bevezetett szabály hatályban marad, az országos 
főbiztos hivatalának visszaállítása nem tartható feltétlenül és kikerül
hetetlenül szükségesnek, minthogy mégis különösen az országban elhe
lyezett katonaságot illetőleg időről időre előfordulnak esetek, amelyek
ben az országos főbiztos közreműködése sem feleslegesnek, sem haszon
talannak nem tartható, amellett pedig, minthogy egyremegy, hogy a 
commissar iatica-ü gyeket s a pénztár dolgát az előadó tanácsos, vagy az 
országos főbiztos intézi-e s adja-e elő a tanácsban, így őfelsége legke
gyelmesebben hozzájárult ennek a többször említett állásnak visszaállí
tásához is." Az előterjesztés 1790. április 26-i tárgyalásakor a referens 
Koszta tanácsos e pontot csak tudomásulveendőnek tartotta.83 Majd egy 
hónap telt el, míg végre újabb lépés történt az ügyben: Bethlen Sándor 
(a II. József által létrehozott háborús főbiztosság vezetője) tett az év 
május 20-án javaslatot az újjászervezendő főbiztosság tisztségeinek be
töltésére.8'1 Június 6-án újabb előterjesztéssel fordult a Guberniumhoz: 
új instructio kiadását javasolta (ezt az országgyűlésnek kellett volna 
megvitatni, s úgy került volna uralkodói megerősítésre). A Gubernium 
azonban nem tartotta szükségesnek ezt: „ . . . nintsen már egyébb hátra, 
hanem hogy ezen Commissariatus egy átalyában az 1780-beli mód sze
rént minden to\7ábbi halasztás nélkül fel ályon, s az akkori Utasíttás, 
vagy Instructioja szerént, a mennyiben az annak utánna következet 
Rendelések által meg nem változót [kiemelés tőlem. T. Zs.], kötelessé
gét ezután szorgalmatosan folytassa." — írta másnapi válaszában.85 S az 
ügy lezárulása: a főbiztos tisztét — minthogy az elsőnek kinevezett 
Teleki Ádám nem vállalta el — Bethlen Sándor nyeri el.80 A Commissa
riatus munkájára vonatkozó rendelkezések pedig érvényben maradnak 
— legfellebb az igazgatás színvonalának a császár, s méginkább kreatú
rái halála utáni lassú züllése veszi el erejüket. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy a főbiztosságot ettől más közigaz-

82 G. P . 1790:6998. 
83 G. P . 1790:3137. 
84 G. P . 1790:4014. 
85 A felterjesztést és a Gubernium válaszrendeletét Id.: G. P. 1790:4427. 
86 Kinevezését az 1790. június 17-i udvari kancelláriai rendelet közölte à Guber-

niummal. (G. P. 1790:5544.) 
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gatási szerveknél inkább óvja vezetőinek személye. A kényes, mert 
nagy apparátust mozgató, pénz- és terményügyekkel — méghozzá az 
adózó néptől (s nem is kevés huzavonával, eltitkolások, késedelmek stb. 
ellenében szorítva ki a kívánt eredményt) behajtandó pénzével és ter
ményekével —: foglalkozó s így korrektséget és pontosságot kívánó, a 
katonai szervekkel állandóan kapcsolatban levő (s ez tetemes munkát, 
kényelmetlenséget stb. okozott) szerv élére nem lehetett tehetetlen em
bereket állítani. Néhány főbiztos pályafutása az 1790 és 1848 közti idő-, 
bői: Halier Gábor a kincstartói székbe emelkedik a főbiztosiból; utóda, 
Jósika János — az egykori meg}?ei perceptor — pedig a Gubernium al-
elnökségébe, majd elnökségébe. — Az utolsó 1848 előtti főbiztos, Joseph 
Bedeus (1849-ben ő menekül Szebenből Bem serege s a magyar kormány
nak a főbiztosságot véglegesen feloszlató rendelete elől), jozefinistasága, 
miatt a guberniumi titkárságban megrekedt szász hivatalnokfiú gyer
meke; szintén képességeinek köszönheti pályafutását. 

X. 1790-1849 

A restitutio tehát formai volt; az évtizedeken át épített és II. József 
által csak befejezett szervezet fennmaradt, működésének módjában sem 
állt be változás. Az a körülmény pedig, hogy a főbiztos a Gubernium 
tanácsosa volt, nem sokat változtatott a dolgon. A Gubernium Kolozs
várra költözött, a főhadiparancsnokság Szebenben maradt — s a Oommis-
sariatus Provinciális mellette kellett hogy maradjon; függése a Guber-
niumtól ezzel természetesen elég laza lett. Kolozsvárra költöztetésének 
terve fel-felmerült (1799, 1831—2), de végül is nem került megvalósításra, 
Az 1790 és 1848 közti majd hat évtizedes időszak kevesebb szabályozást 
lát a Commissariatica-igazgatás terén, mint Mária Terézia vagy II. Jó
zsef uralkodásának egy-két mozgalmasabb esztendeje. Ugyanez áll a 
katonaellátás polgári igazgatására is, ami az egész államigazgatásra. A 
kezdeményező lendület elapadt; a gép forog — ha ugyan, nagyobb idő
egységekben mérve, egyre nehézkesebben — s egyelőre nem kerül szembe 
olyan feladatokkal, amelyek próbára tennék erejét. Egyetlen nagyobb 
szabályozást lát a kor e téren: az 1802-i általános adóügyi instructio-t. 

A Commisariatus Provinciális ugyanis 1792-ben visszanyerte a Cassa 
Provincialis feletti felügyeleti jogát.87 Az 1802-i instructio azután részle
tesen szabályozta a felügyelettel járó teendőket. 

Az ellenőrzés lehetőségének biztosítására a Cassa Provincialis-nak 
ugyanott kellett elhelyezést nyernie, ahol a főbiztos székelt. A törvény
hatóságok perceptorai feletti felügyelete pedig már hivatalbalépésükkor 
megkezdődött. Az új adótárnok átadási leltárral (transpositionis instru-

87 A Gubernium 1792. március 30-án tette meg eziránt felségelőterjesztését. Az 
Erdélyi Udvari Kancellária az év augusztus 22-én közölte vele az uralkodó döntését: 
a főbiztosság megkapja ezt a hatáskört; feladata gondoskodni az adó pontos behaj
tásáról, a katonasággal való computus-ok pontos tartásáról, a befolyt összeg sza
bályszerű s királyi rendeletek alapján történő kifizetéséről, végül a számadás idő
ben megtörténtéről s a pénztár biztonságáról. 

A decretum-ot Id.: G. P. 1792:6630. 

9 131 



mentum) vette át a pénztárat, s ennek egy példányát a legközelebbi fél
évi computus-ig el kellett juttatnia a főbiztossághoz. 

A Commissariatus Provincialis azonban már az esetleg nem nagyon 
sietősen küldött leltár hozzaérkezte előtt is ellenőrzése alatt tartotta a 
pénztárnokot. Pénztári naplói (ezek a pénztárkönyvek alapján készült 
kivonatok voltak) havi felküldését követelte tőle. (A naplókat korábban 
az Exactoratus Provincialis-hoz kellett felterjeszteni; a főbiztossághoz 
csak a pénztár állományáról készített kimutatás — Cassae Status — ke
rült. Most ennek az utóbbinak szükségessége megszűnt.) Ezek azután át
vizsgálásra kerültek; a főbiztosság megtette a velük kapcsolatban szük
séges intézkedéseket, súlyosabb baj esetén a Guberniumnak téve jelenr 
test, s havi összeállítást készített a főkormányszék részére a törvényha
tósági pénztárak állásáról. Csak ezek után kerülhetett sor a naplóknak 
az országos számvevőséghez való áttételére. Kifizetéseket csak a főbiz
tosság rendeletére eszközölhettek a törvényhatósági pénztárak. A be
gyült adót kéthavonként kellett beszállítaniuk az országos pénztárba. 
Félévenként pedig elszámolásra voltak kötelesek; ennek módját is rész
letesen szabályozta az utasítás. A törvényhatósági perceptorok a követ
kezőkkel kellett hogy felszerelkedjenek a computus-ra: a) a liber com-
petentionalis-szal (a félévi bevételek naplójával), b) az egyes helységek 
szolgáltatásairól készített összefoglaló kivonattal (ez nemcsak hely, ha
nem évek szerint is tagolódott — külön tüntették fel, hogy a befolyt ösz-
szeg az az évi adó vagy hátralékok törlesztésére szolgált), c) a termékek 
és előfogatok szolgáltatásáról adott nyugtákkal (ezeket helységek szerint 
foglalták jegyzékbe), d) a perceptor által tett kiadásokról szóló nyugták
kal és assignatio-kkal, továbbá tanúsítványokkal a termékeknek és prae-
junctura-knak kivetéséről, valamint adócsökkentéseknek az adóba való 
beszámításáról), e) az átadási leltárral (ha a perceptor első computus-ára 
ment). Bármi hiányzott is ezek közül, a pénztárnok már nem állhatott 
ki a computus-ra. Ha iratait be tudta mutatni, a főbiztosság a saját liber 
competentionalis-ainak a perceptoréval való összevetésével kezelte az 
érdemi munkát. Ellenőriznie kellett: a termékek szolgáltatása és a prae-
junctura-k kiállítása a szabályszerű áron történt-e? Megtörtént-e az elő
írt mértékben? Végül előkészítette az ún. extractus computualis-t88 s je
lentést tett a Guberniumnak az elszámolásról. 

A Commissariatus Provinciális ellenőrzési hatásköréhez tartozott 
végül az is, hogy az adjunctus commissarius provincialis-ok (egy, ez eset
ben rendelkezéseik teljesítésére utasított megyei tiszt kíséretében) meg
vizsgálhatták a törvényhatósági adótárakat.89 — 

A főbiztosságra tehát nem éppen a XVIII. századi vajúdások köze
pette köszönt rá 1848. A hatóság egy ideig még a forradalom esemé
nyeit se nagyon kell hogy érezze: a magyar kormány rendelkezései ér
telmében az erdélyi kormányhatóságok tovább folytatják munkájukat. 
Csak 1848 októberében következik be változás ebben a politikában; az ' 
intézkedések azonban már nem hajthatók végre. 

88 Ennek alapján állította aztán össze a törvényhatósági perceptor a termékek 
és előfogatok kivetési táblázatát (Tabella Imputationis). 

89 Az utasítást Id.: Erdélyi Levéltárak — Gubernium Transylvanicum — Cista 
Diplomatica : Vegyes Normalia-gyűjtemények: Adó-ügy I. 
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Joseph Bedeus ti. (aki ekkor a főbiztos tisztét viselte) elég kényes 
helyzetben érezhette magát, s nehezen tudott „eligazodni" a dolgokon. 
A magyar kormánynak Vay királyi biztoson át érkező rendelkezéseit 
nem sietett teljesíteni, a Guberniummal legalább a formai szakítást igye
kezett elkerülni, s — ha szívből, ha színre — nem mutatott sok tetszést 
a főhadiparancsnokságnak a közigazgatásba avatkozása iránt. így tör
tént aztán, hogy nem hajtotta végre Vay 1848. október 13-i, az Országos 
Honvédelmi Bizottmány utasítására kiadott rendeletét a főbiztosság és 
a Cassa Provincialis haladéktalan Kolozsvárra költöztetéséről (a Guber-
nium körrendelete értelmében kb. október közepétől a törvényhatósági 
pénztárakból amúgyis Kolozsvárra kellett volna folyni az adónak, ha a 
már megindult ellenforradalmi „népfelkelés" közepette lett volna erre 
mód), s október 18-án, Puchner ismeretes kiáltványa kiadásának napján 
még arról érdeklődött a Gubernium elnökségénél, hogy mitévő legyen, 
hiszen attól még nem nyert erre rendelkezést (pedig erre Vay is utalt).90 

Mindenesetre elég nehéz hitelt adni annak, hogy csak ezek az aggályok 
akadályozták a cselekvésben, hiszen a jelentés keltének időpontjában 
(saját újabb — másnapi — tájékoztatása szerint) már nem volt ura a 
helyzetnek. Az október 19-i jelentés szerint ti. az országos főpénztárnok 
18-án reggel 9 és 10 óra közt azzal a vészhírrel kereste fel, hogy a fő-
hadiparancsnok a térparancsnok útján lefoglalta a pénztárt, őröket ál
lítván elébe, akiknek senkit sem volt szabad beengednie oda mindaddig, 
amíg ott egy bizottság vizsgálat után át nem veszi állományát. A főpénz
tárnok tiszttársaival együtt eltávozott, a kulcsokat magával vive, s köz
vetlen felettesének tett jelentést. A supremus commissarius aztán ma
gyarázatot kért Puchnertől. 

A teljhatalmú biztossá „előlépett" főhadiparancsnok „magyarázata" 
rövid volt: császári felhatalmazása alapján jónak látta így cselekedni; 
a Commissariatus jelölje ki egy tagját a pénztárt Stutterheim ezredes 
vezetésével átvevő bizottságba. Bedeus déltájban kapta meg az egyet
len s körmondat-voltában is katonás mondatból álló rendelkezést, s ez
zel az elintézésmóddal mégsem értett egyet. A főhadiparancsnokság el
nökségéhez intézett újabb megkeresésében ugyan úgy nyilatkozott: távol 
álljon tőle, hogy kételkedjék a déli rendeletben foglaltakban; ilyen je
lentőségű lépést azonban nem tehet anélkül, hogy a Guberniumtol ne 
kérne utasítást, vagy legalábbis ne nyerne betekintést a Puchner felha
talmazását tartalmazó császári rendeletbe — s mindenesetre tiltakozott 
a főhadiparancsnok lépése ellen, kérve az átvételnek legalább a Guber
nium rendeletéig való elhalasztását. Másnap aztán jelentést is tett a fő-
kormányszéknek, utasítást várva.91 

19-én aztán nehéz napja volt a főbiztosnak. Aznap vette kézhez 
Puchner október 18-i proklamációját. „ . . . Ezen Főbiztosság" — írta Be
deus még aznap a Guberniumnak — „kedvetlen következések elmellő-
zése végett, az érintett felszólítást ezen hivatal tagjainak és személyze
tének tudtukra adta, de kétes állásba helyeztetve s nagy aggodalomban 

90 G. P. 1848:11642. 
91 G. P. 1848:11643. 
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vagyon a' felett, hogy mi tévős legyen? hogy teendői által hibákba ne 
keveredjék? mert ugyanis 

1-ször A Felséges Királyi Főkormánynak mint fejének akarata ellen 
cselekedni nem kíván, de 

2-szor a rajta lévő katonai erőnek is ellene nem szegülhet, ezeken 
kívül pedig főképpen a mostani és illyen kétes környülállásokban tán 
nem is volna célszerű a katonaság élelmezésére nézve egyfelől a hadi 
kormányt vezetés, ellenőrség és zabola nélkült hagyni, másfelől pedig a 
néptől a szokott "védelmet elvonni."92 (Azaz: talán jobb is, ha hagy ma
gán erőszakot elkövetni, mert nekivadult támadója különben törni-zú/.ni 
fog!) 

Mindenesetre Puchner röviden végzett a főbiztos aggályaival. 19-én, 
a proklamáció megküldése után közölte vele, hogy a bizottságnak utasí
tása van: szükség esetén katonai karhatalom alkalmazásával is hajtsa 
végre az átvételt. Bedeus ezt elégségesnek látta a saját formaszerű el
járásának igazolására: „botrányos fellépés és rendetlenségek elmellőzése 
végett" utasította a főpénztárnokot az átadásra.93 

A formai kapcsolat azonban ezzel még nem szakadt meg a főbiztos
ság és felettes hatósága közt. Bár a Kolozsvárra költözés kérdése is rövi
desen „megoldódott" (a főbiztos október 20-án jelentette a főhadiparancs-
noknak, hogy október 16-i keltű guberniumi rendelet értelmében a fő
pénztárral együtt oda kell hogy áttegye székhelyét, s az 21-én a várható 
kategorikus nemmel válaszolt),"'1 a Commissariatus Provinciális és a 
Gubernium közt egy ideig még folyt a hivatali levelezés — egészen ad
dig, míg a Gubernium október 28-án fel nem függesztette a főbiztosság 
működését s Szabó József kolozsvári districtualis commissariust (az áp
rilis—májusi drágvidéki parasztmozgalom letörésének polgári részről 
egyik irányítóját) bízta meg a főbiztosi teendők ellátásával,95 a szebeni fő
biztosság pedig október 31-én ki nem nyilatkoztatta, hogy Puchner ren
delkezéseihez kívánja tartani magát, s ha a Gubernium nem hajlandó 
erre, fel bontottnak tekinti vele a szolgálati viszonyt."6 S a vég: Szabó 
József Kolozsvárott várja meg Wardener hadait, Bedeus pedig 1849 már
ciusában Bem serege elől menekül Havasalföldére. A honvédseregek el
látási szervezete nem folytatása a Commissariatus Provincialis-nak, a 
főbiztosság 1849 őszével kezdődő „utóéletével" pedig e helyt nem tart
juk feladatunknak foglalkozni. 

* 

Az országos főbiztosság jó másfélszázados működésének ismerteté
sénél inkább csak érintőleg foglalkoztunk egy kérdéssel, amelyre most, 
tanulmányunk végén, választ kívánunk adni. Hol a helye ennek az élet
rajznak a Habsburg-kori erdélyi igazgatás (csak az 1848 előtti kort értve) 

92 G. P. 1848:11659. 
«3 G. P. 1848:11658. 
94 G. P. 1848:11713. 
95 U.-ott. 
96 Ld. er renézve P u c h n e r 1848. november 3-i á t i ra tá t a Gube rn iumhoz . (G. P . 

1848:11990.) 
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egészének történetében, mi a viszonya feladatai, működése alakulásának 
az igazgatás más szerveiéhez? 

Arról már beszéltünk a korábbiakban, hogy a fejlődés egészére ható 
események a Commissariatus életében is fontossággal szoktak bírni. De 
egyszerűen párhuzamosaknak tekinteni ezeket a fejlődési vonalakat an
nál kevésbé lehet, mert hiszen az erdélyi kormányzat egyes ágainak tör
ténete a tárgyalt korszakban nem kis divergenciát mutat (egyfelől a köz
igazgatási és bíráskodási országos hatóságokra, másfelől a kincstári szer
vekre gondolunk — a főhadiparancsnokság pedig kezdettől „külön éle
tet él"). Hol helyezkedik el a Commissariatus görbéje a különböző er
délyi országos' hatóságok működését jelző vonalak közt? 

Már az erdélyi Habsburg-kormányzat első évtizedének vizsgálója 
ügy kell, hogy lássa: az udvar jobban rajta tartja a szemét a hadellátás 
polgári szervén, mint a közigazgatás többi ágain. Az 1690-es évek köz
igazgatása egyéb vonatkozásokban rendkívül nivótlan, magának a Gu-
berniumnak működése sem rendszeres, s tb . . . A főbiztosság azonban uta
sítást nyer feladatait illetőleg. (Gondoljunk arra, hogy a Guberniumnak 
magának nincs ilyen; a gubernátornak és a tanácsosoknak adott instru-
ctio semmitmondó, s csak a kancelláré és a thesaurariusé tartalmaz 
konkrét rendelkezéseket.) Annál a figyelemnél persze, amelyben Bécs a 
kincstári igazgatást részesíti (Aiehpichl-bizottság, majd a Cameratica 
Commissio kiküldése s az utóbbival a kincstári igazgatás kivétele az er
délyiek kezéből), a főbiztosság iránti érdeklődés lényegesen jelentékte
lenebb. 

Hogy a Rákóczi-szabadságharc idején a bécsi udvar egy örökös tar
tományokból való tisztviselő kezében tartja szükségesnek központosítani 
a kincstári igazgatást és a hadellátást, azt természetesen maga a helyzet 
magyarázza; a dolog mindenesetre jól beleillik a most feltárandó össze
függés-sorba. 

Az 1713—36-i időszak a Commissariatus életében is nagyjából ugyan
olyan eseménytelen, mint a Guberniuméban. Az 1735-tel (a főbiztosság 
esetében 1737-tel) kezdődő nagy rendezési periódusban azonban a főbiz
tosság jelentősége ismét kiütközik; a kincstári igazgatást irányító The-
saurariatus-szal és a nem-kincstári szervek által végzett pénzkezelést 
ellenőrző országos számvevőséggel áll egy sorban a szabályozásra kerülő 
hatóságok közt. (A királyi tábla helyzetének rendezése más lapra tarto
zik; az III. Károly általános bírósági reformjának része.) S míg felettese 
életében 1745 és 1762 közt csak kisebb szabályozások jelentenek ese
ményt, az udvarnak a főbiztosság iránti figyelmét az 1754-gyel kezdődő, 
Bogáthi nevével összekapcsolódó rendezési kísérlet jelzi — s aztán, a 
kísérlet bukása után, az udvari kancellár öccsének főbiztosi kinevezése. 
Az 1762—85^i korszak ugyan eseménytelenebb a Commissariatus életé
ben, mint a Guberniuméban (amelybe ekkor a főhadiparancsnokok el
nöksége, a bizottságok kialakulása, az Auersperg-féle ügyintézési reform 
épp elég mozgalmasságot hoz), de mindenesetre a főbiztosságnál már 
ekkor kialakulnak a referenciák, amelyek a Guberniumnál sohasem 
(vagy legfeljebb talán működése utolsó két évtizedében) határolódtak el 
egészen. Aztán a Józsefi centralizációnak a főbiztosság is áldozatul esik; 
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a háborús Commissariatus pedig (ez a — legalábbis elvileg — kitűnően 
kiépített szervezet) lényegében nem függ a Guberniumtól. Csak a resti
tutio után hasonul a főbiztosság élete feletteséhez — a (nagyon lassú) 
szétesésben. 

A főbiztosság „görbéje" tehát nem esik egybe az országos közigaz
gatási (és bíráskodási) hatóságéval; az udvarnak gondja van rá, hogy a 
kényes feladatot ellátó, a hadsereg elszállásolását, élelmezését, szállítá
sát stb. biztosító, nem jelentéktelen pénzösszeget kezelő szervezet mű
ködése gördülékenyebb legyen a közigazgatás mechanizmusának más 
részeinél. . , 

Addig azonban mégsem megy el, ameddig a kincstári igazgatásban, 
amelynek irányításába a XVIII. század 80-as éveiig lényegében nem 
enged be erdélyit, s amelynek fontosabb ágában, a bánya- és pénzverés
ügyi igazgatásban (Köleséri Sámuelnek közigazgatási jellegű beosztása 
után), csak az 1830-as—40-es években tűnnek fel az első erdélyi főtiszt
viselők. Éppen minthogy az adók kezelése országos, s nem kincstári 
teendő, kímélnie kell az erdélyi rendek érzékenységét; nem alkalmaz e 
téren az örökös tartományokból való tisztviselőket. (Csak Bogáthit he
lyezi ide — Magyarországról; vele azonban kudarcot vall.) 

így aztán a személyek kiválogatására igyekszik (1762-től) nagyobb 
gondot fordítani. Már rámutattunk: nem egy igazgatási kapacitás viselte 
pályája során hosszabb-rövidebb ideig a főbiztos tisztét. S a XVIII. szá
zad végétől jónéhány szász személy is elnyeri ezt a méltóságot — nem
csak a szász natio-nak kardinális hivatalok neki juttatására irányuló 
igénye kielégítéseképpen. A szász arisztokrácia a városi patrícius-réteg
ből nő ki, s az városában, székében-vidékében — és a Guberniumban. 
az Erdélyi Udvari Kancellárián — nem jelentéktelen közigazgatási gya
korlatot szerzett s hagyott képességként utódaira. 

Ezekben kívántuk, befejezésképpen, bemutatni a Commissariatus 
Provinciális helyét az 1686 és 1848 közti erdélyi kormányzatban, s utalni 
életének legfontosabb sajátosságaira. 
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