
Tóth Tamás
L a jtá n tú li tisztv iselő k  a  szo lg ab író i h ivatalok b an

Társadalomtörténeti vizsgálódások 
a neoabszolutizmuskori közigazgatásban

1. Bevezetés

A dolgozat témája az októberi diploma (1860. október 20.) után rendelkezési 
állapotba került járási tisztviselők (pontosabban szolgabírók, szolgabírósági segé
dek és tollnokok vagy másként tollvivők) társadalomtörténeti elemzése.

Az Országos Levéltárban talált 1861-es összeírás formanyomtatványain, amely 
a rendelkezési állapotba került megyei és járási tisztviselők névsorát tartalmazza, 
a következő szerepel németül és magyarul egyaránt:1

“öcs. és Apostoli kir. Felsége f. é. Böjtelő hava lOén kelt legkegyelmesebb 
határozatával a múlt évi Mindszenthó 20án és karácsonyhó 27én kibocsátott 
legfelsőbb királyi rendeletek következtében, a magyar királyság és az ehhez 
visszakapcsolt előbbi temesi bánság, Szerb vajdaság ’s a Muraköz területén 
feloszlatott cs. kir. szolgabirói és járási hivataloknál alkalmazva volt rendelkezés 
alatti hivatalnoki és szolgai személyzetnek különös kegyelemből egy kedvezményi 
évet engedélyezvén, ennek mi módoni beszámítása eránt legkegyelmesebben 
elrendelte, hogy azon hivatalok személyzetének kedvezményi éve, melyek 1860ik 
év karácson hava 31 napjáig működésüket tettleg már megszüntették, folyó év 
Boldogasszonyhava lső napjától, a később feloszlatott hivatalok személyzetének 
kedvezményi éve pedig azon naptól fogva számíttassák, mely hivatalok valóságos 
megszüntetése napját követé. Ezen, legfelsőbb királyi kegyelemből /xzim:/
engedélyezett kedvezményi é v .......... lejárand, miről, a fennállott............cs. kir.
szolgabirósági hivatalnál viselt állomásától való felmentése mellett, azzal értesítte-
tik, m iként.....fr..... kr. fizetésének utalványozása kedvezményi évének tartamára
elrendeltetett. Az állami szolgálatban további alkalmaztatásának lehetőség szerin
ti kieszközlése végett./:czim:/ előjegyzésbe vétetett.”

De mit is jelent a rendelkezési állapot?
A Pailas Nagylexikonban ez alatt a címszó alatt a következő szerepel: “Államhi- 

vatalnokoknak, katonáknak R. ba helyezése jelenti azoknak a tényleges szolgálat 
alól való felmentését nyugdíjazásuk nélkül. A R. alatt tehát, amennyiben a törvény 
kivételesen nem intézkedik, az abba helyezett illetményeit megtartja.”2 A Révai

* Köszönet illeti Benedek Gábori a téma feldolgozásának irányításáért és Máté Leventét, aki számos 
észrevételével és aggódó figyelmével tüntetett ki mindvégig a munka során. Nemkülönben hálás 
vagyok barátaim, Erdős Gábor, Kucsera Itala és Guba Attila segítségéért.

1 Magyar Országos Levéltár (továbbiakban MOl.) M. Kir. Helytartótanács, Elnökségi iratok (D191) 
Megyék és sz. kir. városok szervezési és személyi ügyei (III.R kútfő)

2 A Pallos Nagy Lexikona. Az összes ismeretek enciklopédiája. 18 k. Budapest, 1893-1900. 14. k. 478.0.
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Nagylexikon még hozzáteszi; “R.-ba akkor helyezik a tisztviselőt, mikor szervezeti 
változások következtében állása vagy ügyköre megszűnik (disponibilissá lesz). A 
R.-ban töltött időt a nyugdíj megállapításánál számításba veszik akkor, ha a 
tisztviselő annak tartama alatt tényleg szolgált, enélkül annak csak egy évet meg 
nem haladó idejét lehet beszámítani. A nyugdíjtörvény (1912:LXV.tc.) 35.§-a 
szerint a R.-bajutott tisztviselő egy év letelte előtt, ha más állásra elhelyezhető nem 
volt, a nyugdíjtörvény szerinti elbánás alá keli vonni, tehát nyugdíjazni vagy 
végkielégíteni.”3Jó l látható a rendelkezésből mindkét fél érdekeltsége arra nézve, 
hogy a rendelkezési állapot ne tartson sokáig. Az államé, hogy minél kevesebb 
ideig kelljen fizetnie a nem szolgáló tisztviselőt, illetve minél korábban munkába 
állítsa, hogy ne kelljen idejekorán nyugdijat folyósítania és a hivatalnoké, hogy 
minél korábban munkába állhasson, mert a rendelkezési állapotban eltöltött idő 
nem növeli jelentősen a nyugdíjba beszámítható szolgálati idő mennyiségét. A 
Schmerling-provizórium (1861. november 5.) bevezetésének értelmezésénél en
nek az érdeknek az érvényesítését is figyelembe kell venni.

És miért az októberi diploma után?
A kulcsszó a Révai Nagylexikonban is leírt “szervezeti változás”. A diploma 

ugyanis a neoabszolutizmus (1849-1867) első részének, nevezetesen a Bach- 
korszaknak (1849-1860) közjogi lezárását jelentette. A diploma kiadására a fran
cia—olasz—osztrák háborúban elszenvedett vereség és a rendszerrel szemben 
egyre növekvő társadalmi elégedetlenség kényszerítette Ferenc Józsefet. Új, 
oktrojált alkotmányt vezetett be tehát, felszámolva a császári alapelvekben (szil
veszteri pátens, 1851. december 31.) meghirdetett abszolút monarchiát. Magyar- 
országon ez mindenekelőtt az 1848 előtti igazgatási struktúra visszaállítását hozta 
magával. Ismét működésbe léptek a régi alkotmányos hatóságok (udvari kancel
lária, helytartótanács, megyegyűlések választotta tisztikar által irányított megyei
gazgatás, stb.). Érvénytelenítették a Bach-rendszer megyei területrendezéseit és a 
császári tisztviselőket eltávolították a közigazgatási hivatalokból.4 így kerültek 
rendelkezési állományba, lett belőlük — a korabeli szóhasználattal élve — 
“rendelkezhetés alatti cs. kir. hivatalnok”.

Az elemzés forrását a bécsi pénzügyi levéltárban fellelt összeírás képezi.5 Az 
összeírás a rendelkezési állományba került összes magyarországi közigazgatási 
tisztviselő ún. “minősítési táblázatait” tartalmazza (az erdélyiekét nem, a vajdasá
giakét igen). Ezek tulajdonképpen összesített személyzeti lapok, amelyekből a 
kormányszervek minden számukra fontos értesüléshez hozzájuthattak a hivatal
noki gárdáról. Személyi adatokként a néven kívül a születési hely (tartománnyal) 
és az életkor (ill. születési dátum), á családi állapot és az esetleges gyermekek 
száma, néhányuk esetében a vallás szerepel. A továbbiakban a részletes pályafutás

3 Révai Nagy Lexikona. Az ismeretek enciklopédiája. 21 k. Budapest, 1911-1935. 16. k. 158.o.
4 Sashegyi OsxMr. Az abszolutizmuskori levéltár. Budapest, 1965. {továbbiakban Sashegyi 1965.) 73-79.o.
5 Az összeírásra, hosszas keresés után, 1992-ben Bécsben bukkant rá Benedek Gábor egyetemi 

adjunktus. Az irategyüttes jelzete: Fínanzarchiv, Bancale ZL 21313 ex 1861
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(az addigi szolgálati állomások helye és az ott betöltött szolgálati rang) az eltöltött 
szolgálati idővel, az iskolai képesítések és a nyelvismeret, valamint a politikai 
magatartás minősítése, esetleges különös alkalmazási tulajdonságok vannak fel
tüntetve.

A  minősítési táblázatok története aXVIII. századig, főleg II. József korára nyúlik 
vissza. Korszakunkban a definitívum (1853) óta vezették minden állami szolgálat
ba lépőről négy példányban. Ezekből a közvetlen főnökön kívül a felettes 
hatóságoknak is meg kellett küldeni egy példányt, valamint a szolgálat folyamán 
a változtatásokról is értesíteni kellett minden hatóságot, hogy a táblázatba azt 
bevezessék.6

Az összeírást minden központi hatóságnak megküldték (1861 őszén több, mint 
harminc példány készült).7 A pénzügyigazgatóságoknak főként azért, hogy a 
folyósítandó összegről pontos adatokkal rendelkezzenek, a többi szervnek pedig 
az esetleges újraalkalmazáshoz jelentett segítséget, hogy az egész rendelkezési 
állományról képet alkothattak.

Az 1850-es évekről szóló történetírás egyik problémája, hogy éppen periférikus 
helyzetéből adódóan (a történészek vagy a szabadságharccal, vagy a kiegyezéssel 
foglalkoztak) kevés feldolgozás született a korszakról.

Az első, pozitivista alaposságú mű aneoabszolutizmus koráról Berzeviczy Albert 
tollából jelent meg a két világháború között. A mű a politikatörténeti vonatkozá
soknak szenteli a legnagyobb figyelmet.8 Ezt kővetően jelentős könyv csak 1965- 
ben került kiadásra, szerzője Sashegyi Oszkár, aki a bevezetésben a korszak 
részletes kormányzattörténetí elemzését nyújtja, és a későbbiekben is számos 
alapvető ismeretet közöl.9 Mindenképpen őt tekintettem az első számú kútfőnek, 
és úgy láttam, ezzel nem vagyok egyedül, hiszen a hetvenes és a nyolcvanas 
években az ő munkáit alapul véve kezdődtek el a megyei levéltárakban a,neoab
szolutizmuskori kutatások. Ezeknek a megyetörténeti munkáknak azonban sajná
latos hiányossága, hogy a feldolgozások egyelőre csak a definitívumigjutottak el,10

6 1855. március 17-i min. rend- 13. és 28.§-ai. Magyarországot illető Országra Kormánylap (továbbiakban 
MOKL) 1855.évf. 137,140-141. o.

7 MÓL Dl 9 1 1I1.R 9066.SZ.
8 Berzeviczy Albert: Az absolutizmus kora Magyarországon (1848-65). 4 k. Budapest, 1921-1937. 

(továbbiakban Berzeviczy)
9 Sashegyi 1965, valamint Oskar Sashegyi: Ungams politische Verwaltung in dér Ára Bach 1849-60. Graz, 

1979. (továbbiakban Sashegyi 1979.) és Sashegyi Oszkár: A neoabszolutizmus rendszere 1849-1867. 
In: szerk.: Pölőshei Ferenc—Rdnki György: A magyarországi polgári államrendszerek (Tanulmánykö
tet). Budapest, 1981. (továbbiakban Sashegyi 1981.) 81-139.o.

10 Géczi Lajos: Csanád megye igazgatásának átszervezése a neoabszolutizmus első éveiben 1849-1854. 
In: szerk.: Blazovich László: Tanulmányok Csongrád megye történetéből X. Szeged, 1986. 63-92.o. 
(továbbiakban: Tanulmányok Csongrád megye történetéből), Halász Imre-. Az önkényuralmi közigazga
tás kiépülése Zala megyében 1849-1854. (továbbiakban Halász) In: Levéltári Közlemények 57. 
(1986/1.) 87-126.0, Labdái Lajos: Csongrád megye neoabszolutísta közigazgatásának kialakítása 
(1849-1854). In: Tanulmányok Csongrád megye történetéből 103-129.o . Szita János: Baranya megye 
közigazgatása a neoabszolutizmus idején (I.). In: Baranyai helytörténetírás 1980. Pécs, 1981. 383-
422.0. és Szila János: Baranya megye közigazgatása a neoabszolutizmus idején (II.). In: Baranyai 
helylörténetirás 1983/84. Pécs, 1985. 43-72.o.
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vagy ha a dolgozat felöleli az egész korszakot, akkor aránytalanul kevés helyet 
szentel az 1853-1860-ig terjedő periódusnak.11 Ebből adódóan éppen azt a kérdést 
hagyták megválaszolatlanul, hogy a definiüVum kezdetétől milyen mértékű volt a 
lajtántúli tisztviselők beáramlása. Ezt a történeti irodalom főként az irodalmi 
művekre és néhány regionális felmérésre alapozva válaszolta meg,1'3 habár Sashe
gyi óva int az irodalmi emlékek túlértékelésétől.13

A cseh-morva és osztrák “beamterek” beáramlását a germanizáció, valamint a 
centralizáció egyfajta mutatójaként értékeli a történeti irodalom. A minősítési 
táblázatok tartalma lehetővé teszi egy társadalomtörténeti elemzés, illetve egy 
empirikus vizsgálat elvégzését, aminek nyomán pontosabb képet kaphatunk az 
ötvenes évek közigazgatásának személyzeti állományáról, legalábbis a szolgabírói 
hivatal fogalmazási hivatalnokainak szintjén, országos (az öt kerületet érintő) 
méretekben.14

A kérdés az volt, hogy igazolódik-e a történeti elemzésekben megfogalmazott 
tétel a lajtántúli tisztviselők “nagymértékű beáramlásáról”. Valójában milyen 
arányt jelent a “beözönlés”, a “hivatalok megszállása”? Kik is voltak a Lajlántúlról 
érkezett hivatalnokok, mikor kerültek Magyarországra, mely tartományokból 
jöttek, milyen pálya állt mögöttük, milyen képesítéssel rendelkeztek, milyen 
nyelven beszéltek, az országnak mely részein szolgáltak? Ezekre a kérdésekre 
szeretném a válaszokat megtalálni.

2. A szolgabírói hivatal az 1850-es években

A neoabszolutizmus idején15 teremtették meg az alsófokú állami politikai 
igazgatást. A járás lett a közigazgatás legkisebb területi egysége.16 Minderről a

11 Dobai András: Somogy vármegye politikai igazgatása az önkényuralom korában (1849 január—1865
szeptember). Kaposvár, 1989., Horváth Árpád: Tolna megye igazgatása a neoabszolutizmus idejé
ben. In: szerk.: K. Balog János: Tanulmányok Tolna megye történetéből X. Szekszárd, 1983. 169-
221.0. Ezekre, valamint a 10. jegyzetben megadott művekre “Megyetörténeti tanulmányok” 
összefoglaló néven utalok.

12 Miskolczy Gyula: A Bach-korszak cseh Beamter-e, In: Emlékkönyv Károlyi Árpád születése nyolcva
nadik fordulójának ünnepére. Budapest, 1933. (továbbiakban Miskolczy) 388-401 .o,

13 Sashegyi 1965. 63.o.
14 A minősítési táblázatok tartalmát számítógépen rögzítettem és DBASE adatbázis-kezelő programot 

használtam.
15 Sashegyi 1965. ll-124.o. A neoabszolutizmus korszaka a következő részekre bomlik (a szakaszhatá

rokat a kormányzattörténeti változások jelölték ki):
A, A birodalmi centralizmus kora

1. Windisehgrátz Alfréd kormányzata (1849.jan.-~ápr.)
2. A Bach-rendszer (1849.jún—1860.jún.)

a, A katonai kormányzat időszaka (1849.jún—1850-dec.)
b, A provizórium időszaka (1851 jan ,—1853.ápr.)
c, A definitívum időszaka (1853.máj—1860.jún.)

3. Benedek Lajos kormányzata (1860.júl.—oki.)
B, Az Októberi diploma kora

1. Az autonóm rendszer (1860.okt.20.—1861.nov.5.)
2. ASchmerling-provizóriuin (1861.nov.5—1865.jún.8.)
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Bach-féle közigazgatási reform rendelkezett (1849. június 26., valamint Magyaror
szágot illetően az 1850. szeptember 13-i szervező rendelet), amely legelőször is 
kijelölte a birodalomban a járások és a megyék határait az egységesítés és a 
központosítás jegyében. E szempontok mellett Magyarországon különös tekintet
tel kellett lenni a nemzetiségekre. Egyenjogúságuk biztosítása érdekében le
hetőleg nemzetiségi járásokat kellett kialakítani.16 17 18 Eme területi egységek irányítá
sára és a földesúri hatóságok pótlására állították fel a járási (Bezirks-Haupt- 
mannschaft), illetve Magyarországon a szolgabírói hivatalokat (Stuhlrichteramt). 
A hivatal élére az ügyvitelért egyszemélyben felelős, kinevezett vezető került, akit 
az örökös tartományokban járásbeli biztosnak (Bezirks-Kommissár), Magyaror
szágon pedig “igazgató szoIgabíró”-nak (administrierender Stuhlrichter) neveztek.16

A megfelelő ügyintézés érdekében minimális létszámú segédszemélyzetet ren
deltek a biztosok/szolgabírók alá. A hivatali személyzet Magyarországon a szolga- 
bírósegéd(ek)ből (Stuhlrichteramts-Adjunkt), a tollnok(ok)ból (Stuhlrichteramts- 
Actuar), az írnok(ok)ból (Stuhlrichleramts-Kanzlist), a hivatalszolgá{k)ból (Stuhl- 
richteramtsdiener), valamint a hivatalszolgasegéd(ek)ből (Stuhlrichteramtsdie- 
ner-Gehilfe) állt. A személyzet nagysága az ügyintézés volumenétől függött.

A korabeli osztályozás szerint a tisztviselőket három csoportra osztották: a felső 
kategóriába tartozott a szolgabíró, a segéd és a tollnok, ezt a csoportot összefoglaló 
néven fogalmazási hivatalnokoknak (Conceptsbeamten) nevezték. Az alattuk álló 
segédszemélyzetet (írnokok) hívták irodistáknak, irodai hivatalnokoknak vagy 
kezelési személyzetnek (Kanzleibeamten vagy Manipulationsbeamten). A legalsó 
réteget a szolgaszemélyzet jelen tette (Diener). Ennél egyszerűbb, csak két kategó
riába való besorolás is elképzelhető, ahogy az a Helytartótanács irataiban szerepel: 
ebben “hivatalnoki és szolgai személyzet”-et (vagyis “Beamten” és “Diener”) 
különböztetnek meg.19

16 MOKL 1854-évf. 17ü-182.o., Sashegyi 1965.321-339.0.
A középfokú igazgatást a megyék, a felsőfokút a helytartótanácsi osztályok által irányított kerületek 
jelentették a definítivum idején. Az ország 5 kerületből és 43 megyéből állt, melyek a következők 
voltak:
Budai kerületben: Borsod, Csongrád, Esztergom, Fejér, Heves, Pest-Pilis, Pest-Solt, Szolnok megyék 
és Jászkun-kerüle t;
Pozsonyi kerületben: Alsó-Nyitra, Árva-Turóc, Bars, Felső-Nyitra, Hont, Komárom, Liptó, Nógrád, 
Pozsony, Trencsén és Zólyom megyék;
Soproni kerületben: Baranya, Győr, Moson, Somogy, Sopron, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyék; 
Kassai kerületben: Abaúj-Torna, Bereg-Ugocsa, Gömör, Máramaros, Sáros, Szepes, Ung és Zemplén 
megyék;
Nagyváradi kerületben; Arad, Békés-Csanád, DéFBihar, Észak-Bihar. Szabolcs és Szatmár megyék.

17 Sashegyi 1965. 35.o. Az 1850-es népszámlálás célja éppen az volt, hogy képet kapjanak a nemzetiségi 
arányokról. Ennek az összeírásnak az eredményeit is figyelembe vették a járások kialakításánál, 
bár kétségtelen, hogy a területi rendezésnél a politikai megfontolások domináltak, (Sashegyi 1965,
41.o.)

18 Sashegyi 1965. 31-35.o., 40-43.o„ Sashegyi 1981. 112-llS.o.
19 MÓL D191 III.R 10 060.sz. és ld. az első fejezet bevezető idézetét.
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“A szolgabírói hivatalok szerkezetét és hatáskörét az 1853. január I9-i kormány- 
rendelet szabályozta. A szolgabírói hivatal volt a járásban közigazgatási és igazság
szolgáltatási ügyekben a legalsóbb országfejedelmi hatóság. Mint ilyen, a felsőbb 
politikai, bírósági ill. adóhatóság alá volt rendelve. A hivatal működését a 
szolgabíró irányította és ellenőrizte.

A politikai közigazgatás tekintetében a szolgabírói hivatal hatásköréhez tarto
zott a törvények foganatosítása, a biztonság fönntartása, a közcsend és rend, s a 
közjóiét előmozdítása. Ennek érdekében intézte területén a rendőri igazgatás 
ügyeit, felügyelt a sajté)- és hírlapügyre és az egyletekre, őrködött az idegenek 
fölött, ő adta ki az utazási okmányokat és vándorkönyveket, első fokú bíróságként 
intézkedett bizonyos földművelési ügyekben, kereskedelmi és iparüzletijogosítvá- 
nyokat adott ki, közreműködött bizonyos katonai ügyekben: az összeírásnál és 
újoncozásnál, ellátta az elófogati és beszállásolási ügyeket. Gondoskodott a 
szegényekről, megtette az egészségüggyel kapcsolatban szükséges intézkedéseket, 
őrködött a cselédügy, a mesterlegények és gyári munkások fölött. Építési engedé
lyeket adott ki, gondoskodott a tűzrendészetről, a vásári és ipari rendészetről, 
felügyelt a céhekre és testületekre. Megvizsgálta a panaszos ügyeket, felügyelt a 
községekre, az egyházi és világi alapítványokra, az iskolákra stb.

A szolgabírói hivatal nemcsak közigazgatási ügyekben intézkedett, hanem mint 
bíróság első folyamodást büntető törvényhatóság volt, végül hatásköre kiterjedt 
bizonyos adó, számadási és pénztári eljárások teljesítésére.”2fl

Sashegyi leírásából kitűnik, milyen szerteágazóak voltak a szolgabíró teendői. 
“Tulajdonképpen mindazoknak a feladatoknak a végrehajtását, melyekre a me
gyefőnök felügyelő-ellenőrző jogkört kapott, a szolgabíró feladatává tették. Szoro
san véve a megyefőnöki döntési jogkörbe utalt ügyeket is ide sorolhatjuk, mert a 
szolgabírónak kellett felterjeszteni ezeket is, amit aztán a megyefőnök általában 
változtatás nélkül jóváhagyott.”20 21

A bel- és igazságügyminiszter 1855. március 17-én kelt rendelete — a fejezetcí
mek alapján — a következőkről rendelkezik: a szolgálati állomások betöltéséről és 
megürüléséről, a járási (szolgabírói) hivatali személyzet hivatali kötelességéről, a 
járási (szolgabírói) hivatalok ügyrendtartásáról és ezen belül a benyújtványi jegyző- 
(iktató-) könyvről, az ügykezelésről általában, s az ügydarabok kiosztásáról és 
kidolgozásáról, az elintézések letisztázásáról, kiadványozásáról és kézbesítéséről, 
valamint az irattárról.22 “Megszabta a hivatalos időt napi hét órában, továbbá 
elrendelte, hogy vasárnap és ünnepnapokon délutánonként is legyen ügyelet 
a szotgabírói hivatalokban esetleges sürgős intézkedés megtételére.”23

20 Sashegyi 1965. 350-351.o., bővebben ld. 43-52.o.
21 Halász 121.o.
22 MOKL 1855.évf. 134-172-0. “A’ bel- és igazságügyi ministereknek 1855. mártzius 17. kelt rendelete. 

Hivatalutasítás a’ vegyes és politikai járási és szolgabírói hivatalok számára”
2$ Halász 123.0.
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Azt hiszem, Halász értékelése világít rá legjobban a lényegre: “Állíthatjuk, hogy 
a közigazgatási szervezet legtöbbet dolgozó hivatalnoka a szolgabíró volt.”24 25

3. Származás

Az az 1861-es összeírás, amelyet a következőkben vizsgálok, a korabeli közigaz
gatásból egy 848 főből álló részt hasít ki. Ennek megoszlása — földrajzi és rendi 
származás alapján — a következő:

1. grafikon: A rendelkezési állományba került tisztviselők származása

magyar nem nemes 
49%

idegen nem nemes 
20%

A földrajzi származást minden esetben a minősítési táblázat “születési hely” 
rovata alapján állapítottam meg. Adatliiány miatt 9 főt nem tudtam osztályozni. 
Ezek közül azonban csak egy ciszlajtániai eredete valószínűsíthető (Franz Matzner 
esetében, akinél születési helyként Laschan szerepel) a pályakép, a tanulmányok 
típusai és a nyelvismeret alapján. Nyolcán valószínűleg magyarországiak, illetve 
magyarok (Móritz von Asztalos, Moritz Gokesch, Alexander Görgey, Josef Krancz, 
Johann Reinhardt, Emerich Spergely, Adolf Szedressy és johann von Talabér), 
Minősítési táblázataikból csak a rendelkezési állapotba kerülésük helye derül ki, 
emellett néhányuknál képzettségükről is szerepel adat.

A tisztségek alapján 226 szolgabírót, 271 segédet és 351 tollnokot különböztet
hetünk meg. A tisztségen belüli felosztás a fizetési rangosztályba való besorolást 
jelenti (szolgabírók: VIII. fizetési kategória 1-2-3. osztály, 1260-1155-1050 forint; 
szolgabírósági segédek: IX. fizetési kategória 1-2. osztály, 840-735 forint; tollno-

24 Halász 121.o.
25 h'iinnz) J(osepk) Schopf: Dér kaiserlieh-österreichische Civil-Staats-Diensl und damit verbundenen 

Pflichten, auch Rechte und Vorzüge dér k.k. Staatsbearoten. Pest, 1855. 884.o.
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kok: XI.fizetési kategória 1-2. osztály, 525-420 forint25). A szolgabírók urdlctrjJ 
helye mind ismert, a segédek közül 3, a tollnokok közül 6 fő származási helye ̂ 
ismeretlen.

L táblázat
A rendelkezési állapotba került 

Iajtántúli hivatalnokok száma 1861-ben (Kivonat)

1861 idegen nemes idegen nem nemes idegen

Szb.l. 2 8 10
Szb.2. 1 19 20
Szb.3. 4 24 28
Sjsb, . .... .. i  . m  . 58
Sgd.l. 4 21 25
Sgd.2. 1 28 29
*>*?<*♦ ' 5 W ~ ' 54
m i. 2 17 19
TU.2. 5 52 57
f i k . 7 m  . _ 76
Összesen 19 169 Í88

(Bővebben Id.: Függelék 1. táblázat!)

A Lajtán túlról érkezett 58 szolgabíró, 54 segéd és 76 tollnok, összesen tehát 188 
tisztviselő. Ezen tisztviselők kategóriák közötti eloszlása viszonylag egyenletes. A 
kategóriákon belüli eloszlásnál azonban észrevehetjük, hogy mindig az alacso
nyabb osztályban vannak többen. Ez a különbség csak a segédeknél mutat kevésbé 
markáns eltérést.

A mintában a lajtántűliak aránya átlagosan 22 százalékos. Legkevesebb a 
részesedésük az elsőosztályú tollnokoknál (Tll.l.~l 1%), legmagasabb a harma
dosztályú szolgabírók kategóriájában (Szb.3.=33%).

A 188 fő között 19 nemest találtam. Közismert, hogy a Lajtán túlon a nemesség 
számaránya a népességen belül 2 ezrelék körül volt.26 A XVIII. század folyamán az 
örökös tartományokban a polgári származású rétegek előtt is lehetővé vált a 
hivatali pályákra való bejutás, amit II. József idején már udvari rendeletben 
erősítettek meg.27 Emiatt ezt a 10 százalékos értéket magasnak tartom.

26 Ratpk Melvilte: Az osztrák földbirtok és a cseh nemesség a Vormarz idején. In: Világtörténet 1980 
1. 41.o. “A tizenhét éven felüli nemesek száma 1846-ban Csehországban 2275, Morvaországban 
pedig 1100. Ez azt jelenti, hogy a nemesség aránya az összlakossághoz viszonyítva 0,1%. A 
főhercegségekben és az Alpokban fekvő tartományokban legalább kétszer ekkora ez a szám, 
Galíciában kb. tízszerese, Magyarországban és Erdélyben pedig több mint 100 000 nemes volt, 
arányuk 5%, azaz ötvenszerese a csehországinak.”

27Ja n  Havrdneh: Az osztrák bürokrácia és a csehek: csehek az osztrák bürokráciában, In: Történelmi 
Szemle 30. (1987-88/1.) 24.o.
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/V következő diagram a ciszlajtániai hivatalnokok földrajzi megoszlását illuszt
rálja:

2. grafikon: A lajtántúli tisztviselők megoszlása tartományok szerint

(Bővebben ld:. Függelék 2. táblázat!)

A grafikon alapján igazolható a történeti irodalom állítása a cseh-morva és 
osztrák hivatalnokok túlsúlyáról a beáramlók között. A 188 tisztviselő közül 73 
született Csehországban, 37 Morvaországban és 8 Sziléziában. Az osztrák tartomá
nyokból (Alsó- és Felsó'Ausztria, Stájerország, Tirol, Krajna, Karintia) 46-an 
származnak. Ez azt jelenti, hogy a 188 fő közül 164 jö tt “cseh-morva” és “osztrák” 
területről. Huszonketten “lengyelek” (Galíciából 19 fő, Bukovinából 3 fő), és 
bekerült a mintába egy Partvidéken és egy Velencében született személy is.

Á nemesek főként Galíciából és Alsó-Ausztriából (5-5 fő) származnak. Csehor
szágból hárman, Sziléziából ketten érkeztek, egy-egy pedig Bukovinából, Felső- 
Ausztriából, Kxajnából és Tirolból, Figyelemre méltó, hogy Morvaországból és 
Stájerországból nem került be nemes a mintába.

A teljes népességhez viszonyítva európai mértékben is kimagasló nagyságú 
lengyel nemességről az általános iskola óta vannak elképzeléseink, ezért az 5 
galíciai nemes-hivatalnokon nem is lepődünk meg, de az ausztriai érték méltán 
kelti fel figyelmünket. A nevek ismeretében már nem csodálkozunk annyira: 
Raimund Ritter von Ferro, nemes Keresztessy József, csik-tapolczai Lázár Imre, 
nemes Paulovich Béla, és nytra-zerdahelyi Zerdahelyi Adolf. Amint látható, az első 
kivételével valamennyien Bécsben született magyar nemesek. Emiatt olyan magas 
az alsó-ausztriai nemesek száma. A családok szerepelnek a nemesi kézikönyvekben 
— a Lázár, a Paulovich és a Zerdahelyi családok régi, hivatalviselő familiák voltak.28

28 Nagy Jván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. 12 k. és pótlékk. Pest, 
1857-1868. (Reprint: 8k. Budapest, 1988.) 6.k. 222.o., 7. k. 72.o„ 9. k. 164-167.0., 12. k. 354-36Ü.O., 
Rempelen Béla: Magyar nemes családok. 11 k- Budapest, 1911-1932.5. k. 451-452.o., 6. k. 355-356.o., 
8. k. 216-218.0, 11. k. 176.o.
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Tovább elemezve az adatokat, a 188 személy 150 helyen született. A születési 
hely rovatban 136 település csak egyszer fordul elő, 14 hely pedig kétszer vagy még 
többször. A 150 település harmada valamilyen szintű politikai igazgatási központ 
(járási, kerületi vagy tartományi székhely).29 Éppen ezekben a központokban 
fordulnak elő az isméüődések (Bécs 12, Prága 9, Cilii 4, Brünn, Königgrátz, 
Olmütz, Troppau 3, Hohenstadt, Landskron, Laun, Lemberg, Neuhaus, Prerau, 
Wildenschwert 2).

4. Életkor

A legidősebb személy meglepő módon nem egy első osztályú szolgabíró, hanem 
egy segéd, névszerint Franz Vokaun.

Franz Vokaun 1801-ben született a stájerországi Cilii városában és csak 47 évesen állt 
hivatali szolgálatba. 1848-ban került Magyarországra, a  ‘hazájával" határos soproni helytar
tóság] osztály területéhez tartozó szentgotthárdi járásba, mint kiküldött járási biztos. 1854-ben 
rendelkezési állományú hivatalnok egy éven keresztül, majd szolgabírósegédnek nevezték ki, 
innen kerül 1861-ben ismételten rendelkezési állományba. Az 1859-es címtárban Sáros 
megye szvidniki járásában találtam rá. Jogászi végzettséggel és bírói vizsgával rendelkezik, 
nyelvismerete a németre és a szlávra terjed ki.

Miért olyan meglepő ez? Egy ideális és minden szempontból homogén tisztvi
selői csoport esetében a fizetési osztályok egyben korosztályokat is kijelölnének. 
Ebben a mintában az átlagéletkor 1861-ben a szolgabíróknál 42 (34-56 évesig), a 
segédeknél 37 (28-60 évesig), a tollnokoknál 33 év (26-52 évesig) volt. Ha az 
átlagokat egybevetjük a zárójelben szereplő szélsőértékekkel, akkor azt láthatjuk, 
hogy az nem esik egybe a számtani középpel. Néhány idős tisztviselő jelenléte 
növeli az átlagéletkort, a fiatalok jóval többen vannak.

A nagy szóródásból adódik a kérdés, hogy “ifjú titánokról” és “öreg bútordara
bokról” van-e szó az átlagtól eltérők esetében? Tehátjóval lassabb, illetve gyorsabb 
rangemelkedésről a pályafutás során, vagy az átlagtól idősebbek esetében késői 
szolgálatba állásról, mint azt például Vokaun pályaképében is láthattuk. Ennek a 
kérdésnek a megválaszolására szolgál a következő táblázat, amelyben azt vizsgál
tam, hány éves volt a tisztviselő az első szolgálatba lépésekor:

29 Emest Mayerhofer. Handbuch für den politischen Verwaltungsdienst bei den Landes-, Kreis- und 
Bezirksbehörden im Kaiserthum Oesterreich. Wien, 1856. (továbbiakban Mayerhofer} 33-63.0.
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3. táblázat
A lajtántúli hivatalnokok életkora pályafutásuk kezdetén (Kivonat)

------ 4 8 4 7  184841 185244 185847 1858- 1824-1889

“ 20 év alatt 20 0 1 0 0 21
21-31 év 44 46 23 43 3 159

(22-26 év 29 33 17 29 1 109)
31 év fölött 1 5 1 1 0 8

1247 é r 51 25 44 B 1®8

A tisztviselők több mint a fele 22 és 26 év közötti volt, amikor első hivatalát 
elvállalta. A mintában szereplők legyakrabban huszonévesen kezdték pályafutásu
kat (159 fő), és csak csekély számban képviseltetik magukat a idősebbek (8 fő). 
Valamivel többen vannak a 20 évnél Fiatalabbak (21 fő), utóbbiaknak a fele 18 év 
alatti.

Ha az abszolút skála (történelmi idő) felől vizsgáljuk a csoportot, akkor azt 
láthatjuk, hogy két olyan intervallum van a belépések folyamán, amikor kiugróan 
magas a munkába állók száma: az első az 18484851-ig tartó szakasz, a második 
pedig az 1855-57-ig terjedő periódus. Az utóbbi csúcs egyértelműen az életkorhoz 
köthető: alapvetően a mintaegyharmadát kitevő tollnokok munkába állásáról van 
szó. Az 1848 utáni hirtelen emelkedés szintén egybeesik az egyik korcsoport, a 
segédek indulásával, ez a növekedés valószínűleg a megváltozott igazgatási szerke
zet fokozott munkaerő-szükségletéről árulkodik.

Ez az a pont, ahol már nem pusztán az életkorról van szó, ahol csak ennek 
ismerete nem vezethet el a teljes megfejtésig. A cső port alkoltást az tette lehetővé, 
hogy ezek a korcsoportok egybeesnek két másik vizsgálat csoportjaival is, amelyek 
az iskolai végzettséget és a pályafutást rendezték ugyanilyen táblázatba. Pontosab
ban ez a táblázat adta az ötletet, hogy a számokat az iskolai végzettség, vagy az első 
szolgálati állomás adataival helyettesítsem be. így derük fény jónéhány összefüg
gésre, többek között arra is, hogy a fiatal munkavállalók (20 év alatt) egyben az 
alulképzettek csoportját is jelentik, vagyis azokét, akik nem rendelkeznek felső
fokú végzettséggel (azért itt húztam meg a határt, mert a filozófiát50 végzettek nem 
alkotnak külön csoportot, mind a belépéseket, mind az életkorokat illetően teljesen 
elszórva helyezkednek el a mintában). Az alulképzettek bekerülése a mintába 
1845-ben lezárult (kivétel itt is akad Kari Hlawa személyében, aki 1853-ban állt 
szolgálatba és 7 gimnáziumi osztályt végzett). 30

30 A filozófiai stúdiumok (vagy másként bölcseleti osztályok) 1848 előtt a középszintű oktatás szerves 
részét képezték és egyben az egyetemi előtanulmányoknak is megfeleltek. Akét évfolyam elvégzése 
után nyílt lehetőség a szakképzettséget biztosító jogi, orvosi vagy teológiai fakultás látogatására. 
(Mészáros István Középszintű iskoláink kronológiája és topográfiája 996-1948, Budapest, 1988.)
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A pályafutással való összevetésnél pedig az derült ki, hogy az egyetemi végzett
séggel nem rendelkezők csoportjának a fele az uradalmi igazgatásban kezdett 
illetve végig ott szolgált. Ebbe a csoportba tartozik az összes katona (is), pályájuk 
későbbi alakulását szolgálati idejük illetve elvégzett tanulmányaik befolyásolták. A 
katonák polgári alkalmazásáról külön törvényben rendelkeztek,31 amelyben az 
átlépést mindenkor a megjutalmazás eszközének tekintik. A rendelet l.§-aszerint 
kizárólag katonák számára fenntartott helynek minősülnek a “szolgai és kezelési 
állomások minden országfejedelmi hivataloknál és a végrehajtó alsóbb szolgálat
hoz tartozó állomások (álladalmi vaspályák, posta- és távíró intézetek, stb.) 
melyekhez olvasás, írás és számolás tudásán kívül csak a különös szolgálati 
működésekben! gyakorlatijártasság szükséges”. A 3.§ körülnja a kedvezményezet
tek körét: őrmester, káplár, altiszt, sérvvitéz. Valamennyien meghatározottsrregődési 
idővel kellett, hogy rendelkezzenek. Ezek a katonák, mint az az l.§-bói kiderült, 
csak az alacsonyabb posztokat tölthet ték be, a fogalmazási hivatalnokok közé nem 
emelkedhettek. A mintában szereplő, a katonaságból átlépett hivatalnokok mind 
al-, illetve főhadnagyi ranggal rendelkeznek, de rangemelkedésüket tanulmányi 
végzettségükhöz kötötték.32 Kivétel a 25 szolgálati év alatt a kapitányi (liaupt- 
mann) rangig eljutó, galíciai Rudolf Hauser, aki gimnáziumi végzettséggel szolga
bíróként került rendelkezési állományba. Ö az egyetlen a csoportban, aki ilyen 
magas katonai ranggal és ilyen hosszú szol-gálati idővel rendelkezik.

Másfelől azt is látnunk kell, hogy az alulképzett húsz év fölöttiek esetében 
szintén a negyvenes évek elején zárulnak be a közigazgatási szolgálat kapui. Vagyis 
helyesen megfogalmazva a tétel így szól: aki nem végez egyetemi tanulmányokat, 
az többnyire a földesúri igazgatásban kezdi pályafutását (vagy beáll katonának). 
Megfordítva viszont már nem igaz: a földesúri igazgatásra nem jellemző a szaksze
rűtlenség, a patrimoniális hatóságoknál jogilag képzett tisztviselők töltötték be az 
igazgatás és bíráskodás fontosabb állásait, a mintába került egykori földesúri 
tisztviselők végzettségi adatai alapján.

Arra, hogy a felső fokú végzettség megszerzése milyen fontos volt már a 
negyvenes években, álljon itt példának néhány tisztviselő életrajza. A közös 
bennük az, hogy valamennyien 1834-ben kezdték pályafutásukat és mindannyian 
megismerkedtek a földesúri igazgatással.

Kari Schneider a csehországi Castolovicében születeti 1816. május 26-án. 1834-ben vállalt 
a prágai ügyészi hivatalban irodai gyakornoki állást. Tíz év múlva Morvaországban teiekköny- 
vez, majd egy uradalom jogásza (“juszticíáriusa”). 1850-ben Blumenau járásban bírósági

SÍ MOKL 1853.évf. 1114.o. “1853-diki december 19-kén kelt császári rendelet, a’ szolgált altisztek és 
közlegényeknek polgári alkalmazásokba átlépése iránt” és MOKL 1855.évf. 136.o. A katonák 
számára fenntartott szolgálati állomások pályázati úton nem voltak meghirdethetőek, az állomások 
betöltéséről miniszteri kinevezésekkel gondoskodtak (1855. március 17-i min. rend. 11.3. bekez
dés).

32 Ld, felmentések és korlátozások a 4. táblázatban.
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segéd és négy év múlva kinevezik Rimabrezó szolgabírájává. Jogi egyetemet végzett és bírói 
vizsgával rendelkezik, csehül és németül beszél.

Szintén 1816-ban született Alsó-Ausztriában (Neusiedl an dér Zaya) Gustav Egger. Ő  
először az artstetteni, majd a ráckevei koronauradalomban szolgált különböző minőségben. 
1852-ben a bécsi rendőrigazgatósághoz kerül mint fogalmazó-segéd. Egy évre rá Kassán 
rendőrbiztos, majd 1856-ban Sátoraljaújhelyre irányítják szolgabírónak. 0  is jogi egyetemet 
végzett és ő is megszerezte a gyakorlati bírói vizsgát. Németül beszél, magyarul is tud valamit.

Eduard Breíer (1820) a csehországi Neustadt an dér Mettau szülötte. Tizennégy évesen állt 
be földesúri szolgálatba. 1849-ben a Trencsén vármegyei kataszteri adóbecslő-biztos, 1852- 
ben a pozsonyi helytartósági osztályon és a szervezési bizottságban dijnok, majd két év múlva 
Érsekújváron szolgabírósági segéd. Nincsen iskolai végzettsége, viszont bírói és ügyviteli 
vizsgával rendelkezik. Németül és csehül beszél.

A morvaországi Neuwiesdlitzben 1817-ben született Jákob Duda 16 évet tevékenykedett 
patrimoniális és magánszolgálatban. 1850-ben kinevezték a Pozsony megyei Szentjános 
ideiglenes járási biztosának. Innen kerül az ózólyomi szolgabíróságra segédnek 1854-ben. A 
büntetőtörvénykönyvből levizsgázott, szakirányú tanulmányokkal azonban nem rendelkezik. 
Németül és csehül beszél.

Az életrajzok alapján úgy tűnik, hogy Schneider és Egger előrejutásának 
magyarázata az abszolvált jogi stúdiumok mögött rejlik. Sőt, valószínűleg a 
munkába állás után szerezték be a szükséges jogosítványokat, amit Breier és Duda 
nem tett meg (további, érdekes kérdés, vajon a lehetőségük hiányzott-e hozzá vagy 
egyszerűen nem volt rá szükségük), habár a szolgálat ideje alatt ők is eleget tettek 
a gyakorlati vizsgák támasztotta követelményeknek. A két páros közötti kereseti 
különbség azonban az ötvenes évek második felére így is mintegy évi 200-300 
forintot tett ki (egy szolgabírósági hivatalszolga évente 230-260 forintot keresett).

De azonos képzettséggel is egészen más pályák futhatók be. Itt van például 
Rotter és Wünsch esete, mindketten bölcsészeti osztályokat végeztek, majd 
letették a nemesi bírói vizsgát és képesítést szereztek a büntető törvénykönyv 
második részéből, valamint telekkönyv-vezetésbő],

Anton Rotter1806. április 25-én született Csehországban, Landskronban. Tizennyolc éves, 
amikor írnokként egy ügyvéd mellet dolgozni kezd. Tíz év múlva számvevőszéki ellenőr, rá egy 
évre a Janovits család birtokán dolgozik, az igazgatásban hivatali írnok. Tizenöt évet tölt el a 
földesúri igazgatásban, nemcsak Csehországban, hanem Alsó-Ausztriában is megfordul. 
1850-ben a morvaországi Schönberg járási hivatalában fogalmazó napidrjas, 1852-ben a 
Nyitra vármegyéhez tartozó Nádas (járási) biztosa, A defiritívum kezdetekor a nagyszombati 
politikai járás szolgabírájává nevezik ki. Németül és csehül beszél, minősítése alapján nagyon 
rutinos és szorgalmas hivatalnok.

Az 1817-ben a csehországi Pakomeczitzben született Eduard Wünsch húsz évet töltött el 
patrimoniális és magánszolgálatban. 1856-ban a gölnicbányai szolgabírói hivatalban fogalma
zó napidíjas és 1860-ban nevezik ki tollnoknak a szepesolaszi járásba. Németül és csehül 
beszél.
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Pusztán az életkor okozná azt a jelentős különbséget kettejük között, ami 1861- 
re egyiküket elsőosztályú szolgabíróvá, másikukat csak másodosztályú tollnokká 
tette? Vagy az eltöltött szolgálati idő tenné, hiszen tanulmányi végzettségük 
ugyanaz? Úgy gondolom, hogy az alapvető eltérés pályájukban az, hogy Rotter már 
1850-ben állami szolgálatba lépett. Wünsch jóval később követte, és emiatt alakult 
egész másként a pályája — valószínű, hogy teljesen más feltételek szabályozták az 
állami szolgálatba állás feltételeit az 1850-es évek második felében, mint korábban. 
A vizsgálat egyik további iránya tehát a képzettséget, a másik pedig a pályafutást 
kell, hogy megvizsgálja.

5. Képzettség

Mielőtt a vizsgálatba kezdenénk, érdemes megismerkedni néhány rendelkezés
sel és utasítással, melyek az ötvenes évek tisztviselőinek munkáját szabályoztak.

Az 1850-es években az egész birodalomra éivényes császári rendeletek szabá
lyozták az állami hivatalhoz jutás feltételeit. Az egyik legfontosabb rendelet, a 
Thun-féle oktatási reformhoz kapcsolódva, az államvizsgák szabályozásáról szüle
tett (1850. július 29-30.).33 “Mindenkinek, aki egyetemi tanulmányainak elvégzése 
után állami szolgálatba akart lépni olyan beosztásban, amelyben a jog- és államtu
dományi végzettséget megkívánták, előbb elméleti államvizsgát kellett tennie, 
majd — meghatározott szolgálati idő eltelte után — a gyakorlati államvizsgán az 
illető szolgálati ágban szükséges ismeretek elsajátítását kérték tőle számon” — írja 
Sashegyi.34 A rendelet első fejezete foglalkozott a bevezetendő államvizsgára való 
jelentkezés feltételeiről és lebonyolításáról, második fejezete a közhivatalra jelent
kezők alkalmazását illető “különös határozatokat” tartalmazta. Az elméleti állam
vizsga három részből állt: egy általános és két speciális (egy közjogi-közigazgatási 
és egy bírói) vizsgából.35 A vizsgáztatás lebonyolítására birodátomszerte “cs, kir. 
álladalmi vizsgálati bizottmányokat” állítottak fel. Ezek a bizottságok az 1851. 
tanévtől kezdve működtek. Az új rendszer bevezetésének nehézségeit érzékelteti, 
hogy a kezdeti időszakban egyre újabb és újabb engedményekre kényszerültek, 
valószínűleg a jó l képzett hivatalnokok iránt megnövekedett igény miatt. Ahogy 
azt a Magyarországra vonatkozó szakasz írja: “A1 bírósági és közigazgatási rendezés 
következtében ezen koronaországokban már jelenleg is, de még inkább a’ 
legközelebbijövőben a’ közszolgálatra megkíván tató jogtudós jeleitekre való nagy

33 MOKL 185I.évf. 120-133.O. “A’ vallás és közoktatási ministeriumnak 1850. július 30-kán kelt 
rendelete, mellyel, az 1850.ki július 29-kén kelt legfelsőbb határozvány folytán, a’jog- és államtudo- 
mányokat tanulók számára az elméleti álladalrni vizsgálatok szerkezetét tárgyazó szabály tétetik 
közhírré"

34 Sashegyi 1965. 246-247.o.
35 Az általános vizsga tárgyai: jogbölcselet (1854-ben eltörlik), közigazgatástan, nemzetgazdaságtan, 

pénzügytan, általános és osztrák statisztika, világtörténelem és az osztrák történelem vázlata. A 
közjogi-közigazgatási vizsga tárgyai: osztrák közjog, egyházjog, közigazgatási és pénzügyi anyagi jog. 
A bírói vizsga tárgyai: osztrák büntetőjog és büntető eljárás, polgári jog, kereskedelmi és váltójog, 
perbeli és perenkívüli bírói eljárás. {Sashegyi 1965, 247.o.)
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szükségnél fogva, ezeknek az elméleti vizsgálatok letétele tekintetében külön
féle kedvezményeket biztosítanak.36 Ezekben a kedvezményre jogosultak körét az 
egyetemet legkésőbb 1850 nyaráig elvégzőknél állapították meg, és esetükben is 
meglehetős szigorúsággal (65.§). A második fejezet 66.§~a az igazgatás minisztéri
umai számára is biztosította a kedvezmények megadásának lehetőségét: “Ha 
valamelly koronaországban vagy valamelly szolgálatágban a’jog- és államtudomá
nyi tanulmányokat igénylő közhivatalok számára kivántató jeleiteknek nagyobb 
szüksége mutatkoznék, akkor az illető ministeriumok által az is rendeltethetik, 
hogy a’jeleltek, gyakorlatba lépésök előtt csupán a’ különös áiladalmi vizsgálato
kat vagy ennek egyikét állják ki, vagy hogy a’ gyakorlatban csupán tanulmányi 
awagy iskolalátogatási bizonyítványok alapján, elméleti áiladalmi vizsgálatok 
nélkül is felvétethessenek. Azonban az első esetben az illy vizsgálati bizonyítvá
nyok pusztán az illető koronaországra vagy a különös szolgálatágra nézve érvénye
sek.”37 A következő években a könnyítéseket pótlólagos utasításokban kényszerül
tek kiteijeszteni az 1851-ben, majd az 1852-53-ban végzőkre is.38

További fontos intézkedés volt az 1854. október 10-én kelt császári rendelet, 
“melly által a’ politikai ügyviteli 's a’ bírói hivatali gyakorlat, nemkülönben a’ 
politikai és bírói hivatali gyakorlati vizsgálatok iránt uj törvényes határozatok” 
hozattak.39 Ez a rendelet szabályozta a közigazgatási, illetve a bírói pályára 
készülők szolgálatba állásának, valamint a gyakorlati idő letöltése után teendő 
gyakorlati vizsgák megszerzésének feltételeit (e két gyakorlati vizsga nem tévesz
tendő össze az államvizsga két “különös” elméleti vizsgájával). A sikeres elméleti 
államvizsga utáni próbaidőt minimum 6 hétben és maximum 3 hónapban állapí
totta meg. Ha a jelölt megfelelt és állami alkalmazásba került, akkor 3 év 
felkészülési idő állt rendelkezésére, hogy ennek lejárta után gyakorlati vizsgán 
adjon számot képzettségéről. A sikeres gyakorlati vizsga volt a feltétele a további 
alkalmazásnak. Ezeken túl megfeleltette a régi képesítéseket az újonnan bevezet- 
teknek, így például az 1850 előtti polgári és büntetőbírói vizsgát az új gyakorlati 
bírói vizsgának. Főként erre az 1854-es rendeletre utalnak később azok az 
előírások, amelyek a tisztviselők alkalmazásának feltételeire kívánnak hivat
kozni.40

36 Az államvizsga-rendelet 50.§-a. (MOKL 1851.évf. 130.O.)
37 MOKL 1851,évf. 133,0.
38 MOKL 1851.évf, 170-171.O. “A' vallás és közoktatásügyi ministeriumnak 1851-ki január 21-kén kelt 

rendelete, melly által a* többi ministeriumokkal cgyeiértőleg, az elméleti áiladalmi vizsgálatok 
tárgyában I850-ki július 30-kán kelt ideiglenes törvény 66-ik §-nak, a’ törvényes tanulmányi 
pályájokat 1850-1851-dik iskolaévben végzett joghallgatókra való alkalmazás iránt hozott határoza
tok közhírré tétetnek”, valamint MOKL 1852-évf, 362.0. “Az igazságügyi ministeriúmnak 1852-diki 
sept. 13. kelt kibocsátványa, melly által a’ vallás és közoktatási ministeriummal egyetértőleg, ezen 
utóbbinak 1851-diki január 2 1-kén kelt kibocsátványa által az elméleti áiladalmi vizsgalatokra nézve 
adott kedvezmények, a1 tanulmányi ríojöket 1852-1853 tanévben végzett joghallgatókra is kiterjesz
tetnek”

30 MOKL 1854.évf. 630-638.O.
40 Többek között a szolgabírói hivatal állásainak betöltéséről szóló 1855. március 17-i rendelet 8.§-a 

(MOKL 1855.évf. 135.o.)
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Érdemes tehát megvizsgálni, milyen összhang volt a hivatalos követelmények és 
a hivatalnoki képesítések között. A minősítési táblázatok “Tanulmányok” rovatá
ból állítottam össze a következő, képzettséget vizsgáló táblázatot:

4. táblázat
A lajtántúli tisztviselők legmagasabb iskolai végzettsége (Kivonat)

Jog i végzettséggel rendelkezik 163
Felsőfokú végzettséggel rendelkezik (filozófia, katonai akadémia) 7
Középfokú végzettséggel rendelkezik (gimnázium, reál) 6
Alsófokú végzettséggel rendelkezik (elemi) 1
Hiányzik az igazolás, felmentve ill. eltekintenek a tanulmányoktól41 7 
Szakirányú végzettséggel nem rendelkezik (csak gyakorlati vizsgák) 4

Ősssses 188

A táblázatból az derül ki, hogy követelmények és teljesítmények meglehetős 
szinkronban voltak egymással. A 188 hivatalnok közül 163 rendelkezik jogi 
egyetemi végzettséggel. Ők alkotják azt a tömeget, amely huszonévesen kezdi 
pályafutását (ld. előző fejezetet). Közülük 34 felel meg maradéktalanul (nevezzük 
őket “ideálisnak”) az ötvenes évek rendeletéi által támasztott elvárásoknak: a jogi 
végzettségen felül mind a gyakorlati politikai igazgatásból, mind a gyakorlati bírói 
képességükről “tanúbizonyságot tettek” (ld. az 1854-es rendeletet fentebb). Raj
tuk kívül tizenhatan rendelkeznek a gyakorlati politikai ügyvitel képesítésével, és 
további 73 tisztviselő vizsgázott bíró. Á harmadosztályú szolgabírók kivételével a 
többi kategóriában találhatóak hiányos végzettségűek is. Legtöbb a tollnokoknál: 
egyötödüknek nincsen jogi végzettsége (itt találkozhatunk újra azokkal a fiatalon 
vagy katonának állókkal, vagy uradalomban munkát vállalókkal, akikről az előző 
fejezetben többször is szó esett). Ezek alapján tehát úgy tűnik, a tollnokok 
kategóriájánál kell meghúznunk ajogi végzettség, mint az alkalmazás nélkülözhe
tetlen feltételének határát. Ez az a szint, amely a végső szűrőt alkotja a fogalmazási 
kar felsőbb rétegeibe való bejutásnál, vagyis a rangemelkedéshez el kell végezni a 
jogi egyetemet. Ezt a szabályt erősítik a kivételek: 4 segéd és 5 szolgabíró esetében 
ajogi tanulmányokat a sokévi szolgálati gyakorlat pótolta.

A harmadosztályú szolgabírák valamennyien jogi egyetemet végeztek, és hu
szonnyolcuk közül mindössze egy tisztviselőnek nincs semmiféle gyakorlati vizs
gája. Huszonhármán a bírói vizsgát szerezték meg, a fennmaradó négy pedig

41 A felmentés ill. a jogi stúdiumoktól való eltekintés némely esetben határozott korlátozással jár, 
ami azt jelenti, hogy csak a másodosztályú tollnoki állás betöltésére jogosít fel és a hivatalbeli 
továbblépés feltételéül szabja a jogi végzettség megszerzését. Itt 3 személynél: Anton Enderle, 
Anton Gellich és Johann Pollak esetében. Gellich a katonaságtól lépett át, Enderle és Pollak 
uradalmakban szolgált.
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mindkét vizsgával rendelkezik. Életkorukból adódóan e kategória tagjai a negyve
nes évek második felében kezdik a pályájukat (az első nagy hullámban, 1848-51 
között a kétharmaduk) és már az ötvenes évek előírásai szabályozzák előrejutásu
kat. S nemcsak az övékét, hanem az utánukjövőkét is. A fent említett 34 “ideális” 
tisztviselőből 25 a segédek közül kerül ki.

Vegyük észre azonban, hogy a generációs különbségek és képzettségbeli eltéré
sek egyben történelmi korszakok különböző elvárásait is tükrözik, illetve magát a 
korszakot minősítik! A szolgabírók többnyire csak bírói vizsgával rendelkeznek és 
annak is a régebbi típusaival. Az első törvénykezéssel kapcsolatos képesítési vizsga, 
ami a mintába került tisztviselők minősítési táblázataiban szerepelt, a “Prüfung aus 
dem II. Theile des Strafgesetzbuches” volt. Ez a vizsga — az adatokból legalábbis 
ez derült ki — a negyvenes évek elejéig volt érvényben és a negyvenes évek 
folyamán váltotta fel a “Civil- und Strafriehteramts-Prüfung”, amit 1854 után a 
“praktische Richteramtsprüfung” követett.

A segédek természetesen ezt a legújabb vizsgát szerezték meg, és emellett még 
a politikai ügyvitel vizsgáját (“praktische politische Prüfung”) is abszolválták. Az 
ötvenes évek igazgatási elvárásait ugyanis velük szemben kezdték el érvényesíteni, 
szem előtt tartva azt az elvet, amely a modern polgári igazgatásra jellemző: a 
hatalmi ágak szétválasztásának elvét. A provizórium időszaka alatt megvalósították 
a bíráskodás és a közigazgatás teljes szétválasztását (járási bíróság és járási hivatal 
alsófokon) egy rövid időre, de az abszolutista alapelvek kinyilvánítása (1851. 
december 31.) után alsófokon az igazságszolgáltatást ismét egyesítették a politikai 
igazgatással. Ez egyfelől jobban megfelelt a centralista modellnek (alsófokon egy 
hivatalnok képviselte a politikai irányítást és látta el a bíráskodás teendőit a 
szolgabíró személyében), másfelől a különválasztás óta a bírói hatalmától megfosz
tott, csak a közigazgatási feladatokat ellátó járási biztosnak nem voltak eszközei a 
rendelkezések betartatására, illetve közvetlen szankcionálására.42 A hatalmi ága
kat egyesítették tehát, de ez nem jelen tette egyben az ügyvitel egy kézbe kerülését. 
Gyakorlatilag hivatalon belül vált szét a kétfajta tevékenység: aki bírói vizsgával 
rendelkezett, az látta el a jogszolgáltatást, míg a másikuk irányította a közigazga
tást.43 A presztízs-viták elkerülése érdekében jobb volt, ha a szolgabíró látta el a 
bírói funkciót, és ez a már 1848 előtt is hasonló tevékenységet folytató tisztviselők 
esetében nyilván nem okozott gondot. Ha ez mégsem így történt, akkor “azon 
járási (szolgabírói) hivataloknál, mellyeknek főnökei a’ bírói hivatalra! képesítés
sel nem bírnak, a’ bírósági ügyvitel az ezen szolgálatágra képesített ’s az annak 
kezelésére rendelt segéd által önállólag és saját felelőssége alatt látandó e l . ... Az 
igazságszolgáltatásnak a’ vegyes járási (szoígabírói) hivatalnál a' segéd általi önálló 
ellátása, minden egyes esetben csak múlólagos intézkedésnek tekintendő, melly 
megszűnik, mihelyt a’ meg nem vizsgált főnök helyébe olly főnök jő , ki a’ bírói

42 Saskegyi 1965. 54-57.o.
43 Csizmadia Andor. A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig. 

Budapest, 1976, (továbbiakban Csizmadia) 90.o., Sashegyi 1979. 97.o., Sashegyi 1981. 113.0.
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hivatalrai képesítéssel bír. ”u  Az idézetből kiviláglik, hogy a törvényhozók tisztábar, 
voltak a munkamegosztás okozhatta gondokkal, mert a következő paragrafus 
kifejezett tiltást tartalmaz a szolgabíró és segédje közötti esetleges presztízsharco
kat illetően: “A’ bírói hivatalra nem képesített főnöknek ’s a’ birókép működé 
segédnek szigorú felelősség alatt különös kötelességükké tétetik, miszerint a’ 
hivatalos összeütközéseket gondosan kerüljék, az egymás közötti gyűlöletességet 
vagy féltékenységet lábra kapni ne engedjék, ’s átalában a’ legfelsőbb szolgálat 
javát háborítatlan egyetértésben ’s kölcsönös közrehatásban mozdítsák elő,"44 45 Ez 
a magyarázat arra, hogy a szolgabírók miért inkább a bírói, és kevésbé a gyakorlati 
igazgatási vizsgával rendelkeznek, valamint, hogy a gyakorlati igazgatásból vizsga* 
zottak miért a segédek közül kerülnek ki a legtöbben. A szolgabírók számára mind 
életkoruk, mind az ötvenes évek elejére megszerzett képesítéseik lehetővé tették 
kinevezésüket erre a posztra és az utánuk jövő generációra hárult a közigazgatási 
gyakorlatból előírt vizsga megszerzése. Ennek ellenére egy olyan segéd sincs, 
akinek csak a politikai ügyviteli vizsgája tenne meg. Vagy bírói vizsgával, vagy 
mindkettővel rendelkeznek. Ennek magyarázata talán a 8.§-ban rejlik: “Minden 
járási főnök (szolgabiró) számára a’ politikai ügyvitelre! képesítés, ’s a’ vegyes járási 
és szolgabirói hivatalok főnökei számára rendszerint (55.§) a’ bírói hivatalrai 
képesítés is szükséges. Azon időpontig, mellyben ezen kettős képesítés a’ vegyes 
hivatalok elöljáróira nézve kivétel nélkül meg fog kivántatni, a’ teljes képesség 
birtoka különös figyelembevétel alapjául tekintendő. ”46Jó  darabig előnyt jelentett 
tehát mindkét vizsga birtoklása. A tollnokokra, különösen a másodosztályüakra, 
már teljes mértékben az 1854-es előírások vonatkoztak.

5. A Lajtántúl politikai igazgatása 1848  előtt és után

A 188 tisztviselő pályája alapvetően két részre osztható. Ami bennünket jobban 
érdekel, az a magyarországi pályafutásuk, a másik — nem kevésbé izgalmas rész — 
az örökös tartományokbeli szolgálatuk.

Mayerhofer a következőket íija az Osztrák Császárság 1848 előtti szerkezeti 
felépítéséről.47 A birodalom alapvetően két félre különül. Az elsőt a német, cseh, 
galíciai, olasz és dalmát országrészek, a másodikat—az 1850-es évek közigazgatását 
véve alapul — Magyarország, a Szerb Vajdaság és Temesi Bánság, Erdély, Horvát
ország és Szlavónia képezik (a Katonai Határőrvidék egyik csoporthoz sem 
hasonlítható igazgatás tulajdonképpen egy harmadik részt jelent).

Az első országcsoport politikai irányításának csúcsát az egyesített cs. kir. Udvari 
Kancellária, mint legfőbb politikai hatóság foglalja el. A XIX. század elején 
megszervezték a rendészettel, cenzúrával, közoktatással, stb. foglalkozó udvari 
bizottságokat is.

44 1855. március 17-i min. rend- 55.§-a (MOKL 1855. évf. 147-148.o.)
45 Uo. 148.0.
46 Uo. 135-136.0.
47 Mayerhofer 2-7.o.
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A 12 tartomány (Alsó-Ausztria, Felső-Ausztria, Stájerország, Tirol VoraJberggel, 
Karintia és Krajna, Partvidék, Csehország, Morvaország és Szilézia, Galícia és 
Bukovina, Velence, Lombardia, Dalmácia) élén tartományi kormányzat (Landes- 
regierung) vagy kormányzóság (Gubernium) állt. A tartományokat kisebb területi 
egységek alkották, melyeket Alsó-Ausztriában negyedeknek (Viertel), az olasz 
részben provinciáknak (1815 óta képviseleti körzetnek), a legtöbb kormányzóság
ban 1753-tól kerületnek (Kreis) neveztek.

Ezzel jutottunk el arra a szintre, amelynek vizsgálatával a dolgozat foglalkozik: 
“A politikai ügyek alsófokú kezelésére a tartomány körzetekre vagy uradalmakra, 
és községekre oszlott. Az igazgatást a körzetekben vagy uradalmakon részben 
országfejedelmi, részben földesúri szervekre bízták. Csehországban, Morvaor
szágban, Galíciában és Alsó-Ausztriában, valamint Felső-Ausztria, Karintia, Kraj
na és Stájerország egy részében az alsófokú politikai igazgatás a földesúri szervek 
(patrimoniális hatóságok) kezében volt.”48

Az uradalmak (Domínium) két fajtáját különböztették meg: “Herrschaft” alatt 
egy nagy birtokot (ein groBes Gut) értettek, ami kb. 30 faluból állt (1749. május 
9-i pátens), egyébként csak birtokról (Gut) beszéltek. A megnevezés pontosságát 
azonban már a korabeli jogászok is vitatták.

A földesúri szervek elnevezése tartományonként változó volt. Alegelteijedtebb 
megnevezés Alsó-Ausztriában a " Wirtschaftsamt" volt. Ennek igazgatását II. József 
1788. augusztus 21-i rendelete szabályozta. Számuk Cseh- és Morvaországban 
ezer, Alsó-Ausztriában és Galíciában két és fél ezer körül volt. Különböző 
kiváltságaik alapján további osztályozás vált lehetővé.

A legalsó irányítási szintet — választott vagy örökös bírójával — a község alkotta.
Végül Mayerhofer megemlíti még a szabad városokat és a mezővárosokat (freie 

Stádte und Márkte), melyek elöljárósága (Magistrate) a politikai és gazdasági 
vezetéssel, valamint részben az igazságszolgáltatás irányításával is rendelkezett, 
ugyanúgy, ahogy a földesúri szervek.

A következő táblázatokat Mayerhofer szavainak illusztrálására állítottam össze. 
Vessünk egy pillantást az elsőre, amely azokról a hivatalnokokról készült, akik már 
1848 előtt is hivatalt vállaltak a Lajtántúlonl Természetesen ezen hivatalnokok 
pályafutásának csak az első része az 1848 előtti tisztségük.

48 “Für die untere Administration in politischen Angelegenheiten war das Land in Beárke oder 
Dominien.undinCemeindenabgetheilt. DieVerwahunginden Beűrketi oder Dominien war theils 
landesfürstlichen Behörden, theils herrschaftlichen Organen anveitraut. In Böhmen, Máhren, 
Calizien, Unterösterreich, einen Theile von Oberösterreich, Kárnthen, Kratn, und in Steíermark 
war die ímtere politische Verwaltuug in den Hinden herrschaítlicher Qrgane (Patrimoniat 
behörden).” (Mayerhofer .5-6.0.)
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5. táblázat
Milyen szolgálatban kezdték pályájukat azok a lajtántúli hivatalnokok, 

akik 1848 előtt vállaltak először hivatalt (Kivonat)

Központi igazgatás (kamara, megye)
Kiváltságos városi igazgatás (magisztrátus) 
Földesúri igazgatás49 (uradalmak, hivatal, város) 
Katona
Egyéb szolgálat (privát, káptalan, ügyvéd, stb.) 

(Igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó állás

11
21
25

5
9

35)

A 188 tisztviselő közül 70 már 1848 előtt is hivatalt vállalt. Közülük legtöbben 
(25 fő) a földesúri igazgatás alá tartozó hivatalokban kezdték pályafutásukat. Alig 
marad el ezektől a magisztrátus! tisztviselők csoportja (21 fő). Az adatok azt 
valószínűsítik, hogy ez az alsó szint volt a tisztviselők legnagyobb “fogyasztója” (ld. 
Mayerhofer). Jóval kevesebben vannak a központi igazgatásban szolgálók (11 fő), 
akik a kamarai és a megyei igazgatást ellátó hatóságok kötelékébe tartoztak. Az 
előző három kategóriába be nem sorolhatók közé a katonák (5 fő) és a máshol 
hivatalnokoskodók kerültek (9 fő). Visszatérve az alsószintű igazgatáshoz: az 
igazságszolgáltatásban szolgálatot teljesítő tisztviselők szinte kivétel nélkül ebből 
a csoportból kerülnek ki, a fennmaradó hivatalnokok a birtok-, illetve a városigaz
gatásban dolgoztak. A csoport közel kétharmadát a szolgabírók, a fennmaradó 
egyharmad nagyobb részét az alulképzett tollnokok teszik ki.50 51 Érdemes megnéz
ni, hogyan alakul ennek a csoportnak a további pályafutása 1848 után:

6. táblázat
Milyen szolgálatra nevezték ki 1648 után azokat a lajtántúli hivatalnokokat, 

akik 1848 előtt kezdték pályájukat (Kivonat)

Központi igazgatás (helytartóság, megye, ügyészség, stb.) 
Járási igazgatás 
Földesúri igazgatás 
Egyéb szolgálat

(Igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó állás

10
44

2
2

38)

~58

49 Azokat soroltam a földesúri igazgatásba, akiknek a minősítési táblázataiban “DouiiniaT, “Herrschaft*
vagy “Patríinoniai” jelző szerepelt, valamint akik “Amt”-ban (vagyis hivatalban) vág}' “Stadt^-ban 
(tehát kiváltság nélküli városban) szolgálták.

50 Ld. az előző fejezetekben is.
51 Az előző 70 hivatalnok közül 58-nak változott meg az állomása 1849 után, ezért szerepel csak ennyi 

ebben a táblázatban. A kimaradók is két csoportra oszlanak: az egyik a katonák és az uradalmiak 
csoportja, akik 1841-ig kerültek utolsó Lajtán túli állomáshelyükre, a másik csoport kinevezése pedig 
az 1848 körüli évekre esik. Tulajdonképp egy külön kategóriát is alkothatna azoknak a csoportja, 
akiket az 1848-50 közötti időszakban neveztek ki. Erre a periódusra az átmenetiség jellemző, tnég 
kerülnek hivatalnokok uradalmi igazgatásba, és már neveznek ki tisztviselőket járást hivatalokba.



lói látható, hogy a földesúri és magisztrátusi tisztviselők eltűntek, és helyüket a 
"rásí hivatalnokok foglalták el. A változás mögött az oktrojált alkotmány (1849. 
március 4.) áll. Az alaptörvény kinyilvánítása után megkezdték a koronatartomá- 
iiyok politikai igazgatásának újjászervezését (1849. június 26-i császári határozat, 
az ún. Bach-féle közigazgatási reform). Többek között ekkor hozták létre az 
állainigazgatás ajsófokú szerveit, ajárásokat(1849. november 13-i utasítás és 1850. 
szeptember 13-i szervező rendelet).52 További rendeletek nyomán épült fel a 
szakigazgatás is (pl. egy 1850. január 9-i rendelet felállította a tartományok 
pénzügyigazgatóságait, egy 1851-es az adóhatóságot, 1849-50-es években az isko
lai, építészeti, orvosi szervezeteket).53 54 Mayerhofer az olmützi alkotmány je 
lentőségét részben éppen abban látta, hogy felszámolva a földesúri viszonyokat 
megszűnt az országfejedelmi és a földesúri hatóságok közötti különbség.34

A rendeleteknek megfelelően az új hivatalok 1850-ben kezdtek el működni. A 
legtöbb kinevezés (58-ból 32) erre az évre esik. Az új polgári igazgatás (legalábbis 
a provizórium időszakában) alsófokon is elválasztotta egymástól a közigazgatást és 
a bíráskodást, ennek megfelelően a járási szinten szolgálók egy része a járási 
hivatalba, másik része a jár ási bíróságra került. (Mintánkban az igazgatásban 
mindössze heten vannak, a törvényszékiek csoportját pedig 25 hivatalnok képvi
seli.) Ez megerősíti Sashegyinek azt a megállapítását, hogy a járási igazgatás a 
földesúri hatóságok személyi állományára épülve, azt magába olvasztva kezdte 
meg működését. Az igazságszolgáltatás továbbra is fontos szerepet tölt be az 
ágazati megoszlásban: az 58 tisztviselő közül 38 ebben dolgozott. A központi 
igazgatás hivatalai jóval többfélék, mint 1848 előtt: a megmaradt megyei hivatal 
mellett a kamarai igazgatás szakirányú hivatalokra bomlik. Megjelenik a helytar
tóság, a rendőrigazgatóság, az államügyészség, a tartományi törvényszék. Ezekben 
egy-egy tisztviselő szolgál.

Alegfontosabb ismereteink tehátaz 1848 előttkezdő csoportról akövetkezóek: 
főként szolgabírókról van szó, akik földesúri, illetve magisztrátusi, majd 1849 után 
ezeknek a helyébe lépő járási igazgatásban szolgáltak, zömmel a törvényszékekhez 
kapcsolódó állásokban.

Azt hiszem az eddigiekből kiderült, miért az 1848-as évnél kellett meghúzni a 
csoportalkotás határát: “teljesen megváltozott” igazgatás létezett 1848 előtt és 
után. Mindez persze kevésbé a személyi állományra értendő, mint inkább a hivatali 
struktúrára. De azok sem képeznek egységes csoportot, akik életkoruknál fogva 
1848 után léptek állami szolgálatba. Ennél a csoportnál területi megoszlás 
különítette el a tiszt viselőket, ami viszont nem volt mentes az életkori sajátosságok
tól sem, mint azt látni fogjuk.

52 Ld, a második fejezetben.
53 Mayerhofer 11-14.o.
54 Sasheg)! is ezt tekinti a Bach-féle reform lényeges újításának, de míg Mayerhofer tulajdonképpen a 

polgári jogok ki teljesítése felől nézve értékeli az földesúri igazgatás, mint a rendi megkülönböztetés 
felszámolását, addig Sashegyi a földesúri hatóságokjáiási hivatalba való beolvasztásáról beszél, tehát 
a kontinuitást hangsúlyozza. (Mayerhofer 12.o., Sashegyi 1965, 31.o.)
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Az egyik csoportot azok alkották, akik a Lajtántúí hivatalaiban kezdték pályafu
tásukat.

7. táblázat
Milyen szolgálatban kezdték pályájukat azok a lajtántúli hivatalnokok, 

akik 1848 után vállaltak először hivatalt a Lajtán túl (Kivonat)

Központi igazgatás55 (kamara, pénzügy, rendőr, helytartótanács, adó) 42 
Helyi igazgatás (magisztrátus, járás) 18
Egyéb 3

(Igazságszolgáltatáshoz kapcsolódé állás 32)

Akik 1848 után kezdték pályafutásukat, életkorukból adódóan, a segédek és a 
harmadosztályú szolgabírók közé tartoznak. A központi igazgatásban 42-en szol
gáltak. Ahogy az előzó fejezetben láttuk, ez a szakosodás jegyében sokféle hivatalt 
takar, fgy a pénzügyigazgatóságot (4 fő), a megyei és tartományi (fő)törvényszéke- 
két (12 fő), a legfőbb számszéki ellenőrző hatóságot (1 fő), a rendőrigazgatóságot 
(4 fő), a helytartóságokat (2 fő) és az adóhivatalt (1 fő), sőt 1849-50-es kinevezése
ket a kamarai hatóságokhoz (3 fő). Az igazságszolgáltatás ebben a csoportban is 
hasonlóan fontos szerepet játszik, mint az 1848 előtt kezdetieknél, de nem 
találkozunk azzal az aránytalansággal, amit az előző fejezetekben az alsófokú 
bíráskodásban résztvevők száma jelentett. Itt a járásoknál magasabb szintű tör
vényszéken dolgozók száma valamivel több a járási szinten dolgozókénál. Az 
alsófokú igazgatásban szintén vannak 1848 előtti és utáni hivatalok (magisztrátus 
és járás), mi több, egyik tisztviselő esetében pontosan tetten érhető az átmenet, a 
személyi folyamatosság az : Kari Schaurekjoggyakomok volt a leitmeritzi magisz- 
rátusnál, majd ajárási társas bíróságnál (“1849. Rechtspraktikant beim Magistrate 
8c Bezirks Kolleg. Ger. in Leitmeritz”). Több a járási hivatali, mint a járási 
törvényszéki alkalmazott. Úgy tűnik, az alsófokú bíróságok megszervezése csak a 
közigazgatási szervek felállítása után történt. Itt ugyanis az alsófokú bíráskodást az 
1848 előtt szokásos megnevezésű törvényszékek képviselik.56 Ha megnézzük 
ezeknek a tisztviselőknek a következő állásait, eltéréseket szinte csak itt találunk; 
eltűntek a régi elnevezések, és helyettük megjelentek a járási bíróságok. De 
nemcsak a régi bírósági elnevezések tűntek el, hanem majdnem teljes egészében 
a járási hivatali alkalmazottak is, akik a járási bíróságokon tűnnek fel. Az új 
hatóságok szervezésének megfelelően a legtöbb kinevezés az 1849-51 közötti 
időszakra esik.

55 Ld. 51. jegyzet.
56 Magisztrátus!, büntető, polgári és bűnügyi bíróságok.
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Az időpont is más azok esetében, akik magyarországi állomáson léptek először 
állami szolgálatba.

8. táblázat
Milyen szolgálatban kezdték pályájukat azok a lajtántúli hivatalnokok, 

pitik 1848 után vállaltak először hivatalt Magyarországon (Kivonat)

Központi igazgatás (helytartótanács, kerület, megye) 45
Helyi igazgatás (járás) 4

(Igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó állás 6)

Az 1850 után a jogi egyetemet végzett és állami alkalmazásba lépni kívánó 
jelöltek már a birodalom bármely részében lévő tisztséget megpályázhattak. Az 
1850. szeptember 13-í belügyminisztériumi rendelet ugyanis Magyarországon 
pályázati rendszert léptetett életbe az összes “politikai hivatali állásra”, ami 
lehetővé tette külhonos hivatalnokok Magyarországra kerülését.57 Főként 1854 
után nő meg azoknak a száma, akik Magyarországon kezdtek. Emlékezzünk vissza 
az 1854-es rendeletre, amely az államigazgatási (bel- és igazságügyi) hivatalokba 
való bejutást szabályozta.58 Ez már a definitívum időszaka, amikor a magyarországi 
állomásokra való bejutás lehetősége egyre több örökös tartományokból származó 
tisztviselő előtt nyűik meg. A központi igazgatás 44 tisztviselője közül 37 a 
helytartósági osztályokra került az 1855-57-es években. A mintában szereplő 
másodosztályú tollnokokról van itt szó, akiket az öt magyar helytartósági osztály 
(Buda, Pozsony, Sopron, Kassa, Nagyvárad) valamelyikén eltöltött gyakorlati idő 
után egy — többnyire ugyanabban a kerületben lévő — szolgabírói hivatalba 
neveztek ki.

Ha egymás mellé helyezzük az eddigi táblázatokat és most nem az állomások 
típusaira, hanem inkább az időpontokra figyelünk, akkor a következő grafikont 
kapjuk:

57 MOKL IBÖO.évf. 474478.0., Sashegyi 1965. 245.o.
58 Ld. a “Képzettség” című fejezetben.
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Amint a korábbi táblázatokból kiderült, az 1848 előtt kezdő tisztviselők zömmel 
szolgabíróként kerültek 1861-ben rendelkezési állományba. A pályafutást minde
nekelőtt a tanulmányok befolyásolták, ezért a kivételeket azok alkotják, akik nem 
rendelkeznek jogi végzettséggel. Ez a vegyes csoport képezi az 1840-es csúcsot, 
akiknek a fele szolgabíró lett (mert jogilag képzettek), a másik fele viszont csak a 
tollnokságig vitte (mert nem végeztek jogi egyetemet). A földesúri igazgatás 1848 
előtt az alsófokú igazgatás szerves részét képezte (ellentétben a Magyar Korona 
országaival), és mint az a számadatokból kiderült, az egyik legtöbb dsztviselőt 
foglalkoztató igazgatási forma volt. A rangemelkedés már az 1840-es években az 
abszolvált szakirányú stúdiumokhoz kötődött.59 Ennek következtében azok eseté
ben, akik már a Lajtántúlon is szolgálatot teljesítettek, az egyik legfontosabb 
alkalmazási terület mindvégig az igazságszolgáltatás, a bíráskodás szerveihez 
kapcsolódott. A következő csúcsban a segédek munkába állását várnánk, de a 
csoportnak majdnem a felét a harmadosztályú szolgabírók teszik ki. Úgy tűnik, 
hogy az oktrojált alkotmány által megindított szerkezeti átalakítás, a megnöveke
dett munkaerőigény tükröződik a nagyobb mértékű munkába állásban.60 Ebben 
a négy esztendőben (1848-1851) kezd a tisztviselők valamivel több mint egynegye
de. Az utolsó csúcs egyértelműen az életkor “rovására írható”. A csoport kéthar
madát a másodosztályú tollnokok képezik, saját kategóriájukban több mint a fele 
kezd ekkor. Arról a társaságról van itt szó, amelyik élete első állami szolgálatát egy 
magyarországi helytartótanácsi osztályon fogalmazó-gyakornokként töltötte.

6  Beáramlás Magyarországra

1861-ben egy vékony kis könyvjelent meg Lipcsében az Oehme kiadónál.61 Név 
nélküli szerzője egy rendelkezés alatt álló szolgabíró. Mint a cím is jelzi, ő is egyike 
volt azon tisztviselőknek, akiket a bécsi kormányzat rendelt egy magyarországi 
szolgálati állomásra.

Egy igazi Bach-huszárI
Történetéből megtudjuk, hogy egy “német-szláv” tartomány (a ciszlajtán terü

leteket, az örökös tartományokat nevezték így) törvényszékén szolgált fogalmazó
ként 1852 végéig.62 1853 júliusában, az igazságügyminiszter rendeletére egy

59 Ld. a “Életkor” című fejezetben.
60 Magyarországon például kétszer annyi hivatalnok állt szolgálatban 1848 után, mint előtte. “A rendi 

világ közigazgatását mintegy 7600 tisztviselő látta el, kiknek legnagyobb része nyugdíjra való igény 
nélkül szerény liszteletdíjat kapott, addig a Bach-rendszer közel 18 000 rendszeresen fizetett s 
nyugdíjra igényi tartó hivatalnokot alkalmazott, kiknek az ellenőrzése is roppant apparátust 
igényelt.” (Csizmadia 93.o.) Az ezután közölt hatékonyság-vizsgálat nem túl meggyőző, habár az 
elhatalmasodott bürokrácia jellemzésére kétségkívül kitűnő. De ha vesszük a fáradságot és a közölt 
adatokkal elvégezzük a számításokat, akkor az derül ki, hogy a Bach-rendszer háromszor annyi 
tisztviselővel minimum ötször annyi aktát intézett el, mint az 1848 előtti rendi igazgatás.

61 Acht Jahre Amtsleben in Ungam. Von einem k.k. Stuhlrichter in Disponibiiitat. Leipzig, 1861. 
(továbbiakban Acht Jahre ...)

62 “Es war zu Ende desjahres 1852, als ich bei einem Gerichtshofe in dem deutsch-slavischen Kronlande
... als Assessor bedienstet und (AchtJahre ... l.o .)

26



felvidéki{?) bíróságra került. Felsorolja azokat az állásokat is, amelyekre őt és 
sorstársait kinevezték: “részben járásbírósági segéd, társasbírósági fogalmazó és 
országos törvényszéki ülnök, részben főtörvényszéki kisegítő-előadó.”63 

Álljunk itt meg, mert máris rengeteg értesülést szereztünk a laj tán túli hivatal- 
nok(ok)róI, amit ellenőrizhetünk az adatbázisban. Először vizsgáljuk meg azt, 
melyik évben nevezték ki az örökös tartományokbeli tisztviselőket a magyarorszá
gi állomásra, mennyire általános az 1853-as kinevezés.

9. táblázat
Melyik évben érkeztek Magyarországra a lajtántúli hivatalnokok (Kivonat)

§zb. Égd. Összes

1828-1849 5 4 9
1850 3 3 2 8
1851-1852 1 3 4
1853 32 11 3 46
1854 17 24 10 51
1855 8 12 20
1856 4 21 25
1857-1859 25 25

1828-1859 m u n 188

Jól látszik, hogy — az életkortól szinte függetlenül — mikor történtek a tömeges 
kinevezések. Az 1853-54-es években, tehát mindössze két esztendő leforgása alatt 
97 hivatalnokot rendeltek Magyarországra, az egész társaságnak valamivel több 
mint a felét, és ekkortól válik folyamatossá a “beözönlés”.

De ugyanúgy, ahogy az előbbi fejezetekben, itt is indokolt az 1848-as határ 
meghúzása, hiszen a rendi korszak megyei igazgatásában nem vehetett részt 
idegen származású hivatalnok.64 Ezért érdekes, kik is azok, akik már 1848 előtt 
Magyarországra érkeztek. Mint a “Származás” című fejezetben már kiderült, a 
születési hely alapján történő mechanikus meghatározás a Béqshez kötődő magyar 
nemeseket nem különböztette meg a valóban idegen származásúaktól. A “bécsi 
magyaroknak” feltételezhető családi kapcsolataik és/vagy birtokaik teremtettek 
lehetőséget a magyarországi szolgálatra (Keresztessy 1830-tól birtokigazgató több 
uradalomban is, Lázár 1844-ben Szatmár megyében, majd az erdélyi királyi 
táblánál írnok, Zerdahelyi az udvari kancellárián fogalmazó-gyakornok). Arra, 
hogy idegen származással milyen módon lehetett Magyarországra kerülni, az
63 theils als Bezirksgerichts-Adjunkten,Collegialgerichts-AssessorenundLandesgerichts-Beisitzer, 

theils als obergerichtliche Aushilfs-Referenten ...” (Achtjahre ... l.o.)
64 Szeik. Dr. Márkus Dezső: Magyar Törvénytár. Corpus Juris Hungarici 1000-1895. Millenniumi 

etnlékkiadás. 1740-1835. évi törvényczikkek. Budapest, 1901.163.o. l?90:XVI.tc.: “Hogy nyilvános 
ügyek intézésére idegen nyelv ne használtassak, a magyar nyelv pedig megtartassék”, illetve a 
rendelkezési állományba helyezés kapcsán hivatkozik rá Sashegyi. (Sashegyi 1965. 78.o., Sashegyi 
1981. 128.o.)
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1828-ban ideérkezett morvaországi Franz Schwoy a példa: egy földesúri nagybir
tok igazgatásában tevékenykedett, pontosabban a Hunyadiak “somogyországi* 
birtokán volt gazdatiszt és szám tartó. Másik csoportot alkotnak azok, akik 1848 
49-ben vállaltak hivatalt. Ők valószínűleg a megszálló osztrák katonai hatóságok 
kinevezettjei (Breier, Knappich.Vokaun, Wiesner). Megint mások azok, akik a 
már említett pályázati rendszer nyomán nyertek alkalmazást 1850-ben Magyaro- 
szágon.65 Mint a táblázatból kiderül, a rendelet hatása meglehetősen korlátozott 
volt, mert maga “Geringer nem szívesen látott Magyarországon idegen, más 
tartományokból behozott hivatalnokokat”.66 A provizórium idején (1851. január— 
1853. április) még erőteyes kontinuitás volt az 1848 előtti megyeigazgatás és a 
provizórium rendszerének tisztviselői között, idegen hivatalnokokat a járási 
szinteken alig találunk. A zárt, helyi ismeretségekre épülő, és éppen ezért a 
szembenállást mindig potenciálisan magában hordozó megyerendszer szétzilálá
sa ekkor még nem történt meg, ennek megvalósítására csak 1854 után tettek 
kísérletet, többek között a személyi állomány lecserélésével.67 Mint a történeti 
irodalomból ismeretes, 1853. május 1-től a definitívum időszaka köszöntött 
Magyarországra, amely az államapparátus különböző ágazataiban a ciszlajtániai 
hivatalnokok fokozott igénybevételével remélte az igazgatás hatékonyságának 
növelését, és ezáltal a magyarországi viszonyok gyors konszolidációját.68 A magyar 
közvélemény megnyugtatása miatt csak kiválóan képzett hivatalnokokat69 nevez
tek ki, akikkel — a terv szerint — Magyarországon mintaszerű közigazgatást 
létesíthetnek.70

Az eddigi feldolgozások is a definitívum kezdetét jelölték meg a személyi 
állomány cseréjének időpontjaként.71 Mint az ismeretlen szolgabíró történetében 
is olvasható, nem a pályázati rendszer, hanem kinevezések útján töltötték be az 
állásokat.72 Ebben is különböznek az 1853-54-es évek a korábbi (és valószínűleg a 
későbbi) évektől. A fiatal generáció, a másodosztályú tollnokok “beáramlása” csak 
valamivel később, 1856-57-ben éri el a csúcspontot.73

65 Berzeviay 1. k. 267.o. Ld. az előző Fejezetet is.
66 Berzeviay 1 k. 266-0-, Sashegyi 1965. 37.o.
67Ld. 1855.március 17-imin.rend.7., 12. és 23.§-ai, amelyek a rokoni kapcsolatok tilalmát tartalmazzák 

alkalmazás esetére (MOKL 1855.évf. 135-136.0., 139.o.)
68 Sashegyi 1965. 58-63.0.
69 Ezt cáfolja Miskolczy (393.0.), kutatásaira hivatkozva, másfelől viszont érdekes az ismeretlen 

szolgabíró örökös tartományokban maradt barátjának levele, melyben azt állítja, hogy az otthon 
maradottak megbecsülése a lakosság szemében nagyot zuhant, mert csökkent képességűeknek 
tarják őket amiatt, hogy nem őket nevezték ki Magyarországra. (Acht lahre ... 12.o.)

70 Sashegyi 1965. 58.o.
71 Berzeviay 1. k. 33Q.O., Miskolczy 392,o., Sashegyi 1965. 6Ö-6 I.0., Megyetörténed tanulmányok
72 Berzeviay 1. k. 33Ö.o., Sashegyi 1979. 95.o., Acht Jahre ... l.o ., valamint 13.o.: a szerző egy évvel 

Magyarországra érkezése után nem szolgabíró szeretne lenni, hanem hazatérne, ha ennek nem 
lennének súlyos következményei: “Allé, die íhre neuen Posten anzutreten sich weigem, einfach mit 
dér Versichenmg aus dem Staatsdienste zu entlaCen, daB sie nie rnehr eine Hofinung auf 
Wiederanstellung, nicht eínmal als Tagschreiber, habén.” (Achtjahre ... 15.o.)

73 Ld. a ‘ Életkor’  című fejezetben.
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A fejezet elején idézett memoárból származó másik másik értesülés az volt, hogy 
bírósági hivatalokra történnek kinevezések. A következő táblázatok azt ábrázolják, 
hogy a kinevezettek milyen állomásokat foglaltak el ideérkezésükkor. Három nagy 
csoport keletkezett (törvényszékiek, szolgabíróságiak, helytartótanácsiak74), 
amely az egész mintának a 80%-át képezi.

A 10. táblázat alapján is igazoltnak látszik az ismeretlen szolgabíró állítása az 
1853-as évről. Ebben az évben az összes belépő száma 46 volt (ld. 9. táblázat), ezek 
közül 35-en törvényszéki alkalmazásba kerültek, méghozzá 26-an az általa említett 
posztokra.75

10. táblázat
Mely években nevezték ki a lajtántúK tisztviselőket magyarországi 

törvényszékekre (Kivonat)

1850 1853 1854 1858 1858 1850*58

járásbírósági segéd 1 17 2 20
társasbírósági ülnök 8 8
főtörvényszéki

kisegítő előadó 1 1
1 9 4 4 l 19

összes f 35 6 4 1 4á

Talán nem is véleden, hogy az egyik csoport éppen a bíróságokon szolgálóké. 
Emlékezzünk vissza a tisztviselők Lajtán túli múltjára. Ottani pályájuk is főként az 
igazságszolgáltatás szerveihez kötődött.76 Természetesen az időpont sem tet
szőleges. Észreveheyük, hogy az 1853-as, kiemelkedő év után már csak ketten 
érkeznek a járási bírósághoz. Ennek az az oka, hogy a definitívum alsófokon 
megszüntette a végrehajtó hatalom és az igazságszolgáltatás különválasztását. A 
járásbíróságok helyébe az ún. “vegyes szolgabírói hivatalok” (gemischte Stuhlrich- 
terámter) léptek (1854. április 29-től), amelyek a közigazgatás irányítása mellett az 
elsőfokú bírói hivatal szerepkörét is ellátták.77 Ez egyben azt is jelentette, hogy a 
szolgabíró vagy a segédje bírói képesítéssel kellett, hogy rendelkezzen.78

74 A helytartótanáesiak csoportjáról más öss/.efüggcstien már szó esett (ld. az előző fejezetet).
75 Ld. az előző fejezetben.
76 Ld. az előző fejezetben.
77 Sashegyi 1965, 60.o.
78 Csizmadia 90.o., Sashegyi 1981. 113.o. és ld. a "Képzettség” című fejezetben.
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1 1 .táblázat
Mely években nevezték ki a lajtántúli tisztviselőket 

magyarországi szolgabírói hivatalokba (Kivonat)

1848 1850 M l 1855 1856 1857 1858 1859

Sz.bíró 13 13
Sgd. 10 4 1 15
TU. 1 15 2 3 2 23

1 1 4 3 9

#S8*8S 1 1 1 SS 6 5  3 3 t m

Éppen ezért alkotja a másik nagy csoportot az a társaság, amelyik a szolgabíró
ságokon kezdte működését. A törvényszéki állások számának megcsappanása (a 
járásbíróságok felszámolásával), illetve ezen állások szolgabírói hivatalba való 
bekebelezése után a “beözönlőket" a szolgabíróságokra nevezik ki. Ezért olyan 
magas 1854-ben, az átalkítás évében a járási hivatalok szolgálatába lépők száma.

Szintén az 1854. évhez kapcsolódik a harmadik csoport kialakulása is.

1 2 .táblázat
Mely években nevezték ki a lajtántúli tisztviselőket 

magyarországi helytartótanácsi osztályokra

1853 1854 1855 1856 1857 18B8 18591853-59

"járulnok” 1 1
fogalmazó gyakornok 2 4 10 16 11 2 1 46

Összes 2 4 11 16 a  2 1 47

Az 1854. október 10-i császári rendelet miatt válik szükségszerűvé, hogy a 
helytartósági osztályon kezdenek.179 A rendelet értelmében a közigazgatási pályára 
való bejutás első lépcsőfoka volt a valamelyik helytartóságon fogalmazógyakor
nokként letöltött próba- és gyakorlati idő. A gyakorlati idő leteltével és a sikeres 
gyakorlati vizsga letétele után lehetett megpályázni valamelyik államigazgatási 
állást a birodalomban.79 80 Ez a rendelet szabályozza még a jogi pályára való bejutást 
is, az első feltételként a joggyakornoki vagy ügyhallgatói elhelyezkedést egy 
tartományi törvényszéken ír elő- Ehhez annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a 
szakirodalom főleg a törvényszékek “elcsehesítésérőr beszél,81 aminek egyik 
magyarázata talán szintén ebben a rendelkezésben rejlik.

79 MOKL 1854,évf. 630-638.O.
80 Sashegyi 1965. 246-248.0, és ld. az előző fejezetben.
81 Misholczy 398-399.0.
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Egy kinevezési utasítás, a fentebb vizsgált adatokon kívül, még egy információt 
kell, hogy tartalmazzon: a helyet, ahova szól. Az ismeretlen szolgabíró a helységne
veket mindenkor csak pontokkal jelölte, de körülményei és környezete leírásából 
úgy tűnt, valahol a Felvidéken szolgálhatott.82 A következő lépés azt megvizsgálni, 
hogy Magyarország mely részeire szóltak akinevezések, illetve, hogy akinevezettek 
Magyarország mely részein teljesítettek a későbbiekben szolgálatot.83

1 3 .táblázat
Alajtántúli hivatalnokok magyarországi állomáshelye 1861-ben helytartóság! 
osztályi kerület szerint, zárójelben az összes betöltött hely száma84 (Kivonat)

Kerület Sah. Összes

Budai kerület 2 (39) 2(46) 4(56) 8 (141)
Pozsonyi kerület 17(56) 15(60) 30(69) 62 (185)
Soproni kerület 15 (49) 16 (65) 14(71) 45 (185)
Kassai kerület 22(49) 17(51) 23 (81) 62 (181)
Nagyváradi kerület 2 (32) 4 (46) 5(67) 11(145)

(Ld. bővebben: Függelék!)

A táblázat alapján úgy tűnik, az öt kerületből álló országnak csak a “nem magyar” 
részét “szállták meg” az idegen hivatalnokok. A népszámlálás eredményei szerint 
a nemzetiségek csak a két felvidéki kerületben élveztek abszolút többséget, de 
mind a soproni, mind a nagyváradi helytartótanácsi osztályhoz tartozó terület 
számottevő német, illetve román nemzetiséget is magába foglalt.

A táblázat adatait vizsgálva a budai és a nagyváradi kerületben jelentéktelen 
ciszlajtán résztvételt regisztrálhatunk. A két “magyar” kerület mintában szereplő 
71 járásában (egy járásban átlagosan 4 fogalmazói állás van) összesen 19 lajtántúli 
tisztviselő szerepel. A budaiban elszórtan helyezkednek el a lajtántűliak. A 
nagyváradi kerület 11 tisztviselője közül 9 — a nemzetiségi megoszlásnak megfe
lelően — Dél-3ihar és Arad vármegyékben szolgált, ahol a román lakosság száma 
jóval meghaladta a magyarok létszámát. Ugyanakkor az északi kerületekben 
(pozsonyi, kassai) és valamivel kisebb mértékben a Dunántúlon igen jelentős volt 
a szolgabírói hivatalok fogalmazási karába kinevezettek aránya (a Felvidéken az 
egyharmadot is elérte).

A Dunántúlon a kerület nyugati, határmentí megyéibe, valamint a baranyai és 
tolnai németek által lakott vidékekre szóltak a kinevezések. A nyugati megyék 
(Moson, Sopron, Vas) területén nem egyenlően helyezkedtek el a “megszállók”,
89 Achtjahre .. l.o., 2-o-, 13.o.
83 A vizsgálat során kiderült, hogy a lajtántűliak magyarországi pályafutása soránjelentős eltérések nem

mutatkoztak területi elhelyezkedésüket illetően.
84 Két személynél a szolgálati állomás helye 1861-ben nem volt azonosítható.
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Míg Mosonban, ahol a 45 ezres létszámú németség mellett tíz-tízezres magyar és 
szláv népesség élt, minden járásban megtalálhatóak a lajtántúli tisztviselők, addig 
Sopron és Vas megyékben csak közvetlenül a határszélen elterülő, német nemze
tiségűek által lakott járásokban (Felsőpulya, Kismarton, Nagymarton, Sopron, 
valamint Felsőőr, Németújvár, Szentgotthárd), tulajdonképpen a mai Burgenland 
vidékén létesítettek szolgálatot, a szolgabírói hivatal fogalmazói személyzetének 
nagyobb részét adva. A dunántúli másik csoportot azok alkották, akiket Baranya 
és Tolna megye Mohács, Pécsvárad, Hőgyész és Bonyhád járásaiba rendeltek. Ha 
megnézzük a címtár nemzetiségi adatait, kiderül, hogy a két megyének ezek azok 
a járásai, amelyekben az ott élő svábok a lakosság túlnyomó részét képezik. A 
kerületbe vezényeltek többsége az osztrák hercegségekből származott.

A Felvidéken, ahogy Fentebb utaltam már rá, alapvetően más nemzetiségi 
arányok voltak, mint a többi kerületben. Ez tette lehetővé nagyobb számú lajtántúli 
tisztviselő szolgabírói hivatalokban való alkalmazását. A legtöbben Felső-Nyitrába 
és Trencsénbe, valamint Szepesbe és Zemplénbe szóló kinevezést kaptak kézhez. 
Az összes külhonos hivatalnok kétharmada szolgált az északi megyékben. Éppen 
ezért nem megy ritkaság számba, ha a szolgabírói hivatal fogalmazási tisztviselőinek 
felét adják (lejárásban), vagy ha ők alkotják a többséget (14járásban). Kivételes 
esetként előfordul, hogy a fogalmazási kar kizárólag ciszlajtán hivatalnokból áll: 
Selmecbányán idegen a szolgabíró és a tollnok, (A szolgabírói hivatalok egy része, 
amelyek megyeszékhelyen, vagy “önálló” igazgatással bíró városban voltak, általá
ban mindössze két személyt foglalkoztatott, a szolgabírót és a tollnokot.) Mindkét 
kerületben — a címtár tanúsága szerint — csak két-két megye van, amelyikben a 
magyar elem dominál: a pozsonyiban Komárom és Nógrád (az előbbiben tíz 
százalék alatt van a “szlávok” és a németek együttes aránya, az utóbbiban a lakosság 
harmada vallotta magát nem magyarnak), a kassaiban Abaúj-Torna és Gömör. 
Ezekben a megyékben 34, illetve 49 százalékos a nemzetiségek aránya. A négy 
megye közül egyedül Gömörben fordultak elő nagyobb számban (7 fő) lajtántúliak, 
és a megyén belül az északi, szlovákok lakta járásokban teljesítettek szolgálatot 
(Nagyrőce, Rimabrezó). Ugyanazt tapasztaljuk tehát, mint a Dunántúlon. A vegyes 
lakosságú megyéken belül a nemzetiségi területekre szóltak a kinevezések. Az 
északi—észak-nyugati megyékbe rendelt lajtántúliak nagyrészt “csehek” voltak. Az 
észak-keleti részen szép számmal találunk galíciaiakat is.

Az 1850-es szervezési rendeletben tükröződő kormányzati elgondolás a budai 
és a nagyváradi kerületeket magyar dominanciájának, a sopronit németnek, a 
pozsonyi és a kassai kerületeket pedig szlovák jellegűnek szánta.85 A szándék és a 
beáramlás az öt kerület szolgabírói hivatalaiba megdöbbentő egybeesést mutatott. 
Máshogy fogalmazva: a lajtántúli tisztviselők állomáshelye és a magyarországi 
nemzetiségek (németek, szlovákok, rutének, románok) területi elhelyezkedése 
fedte egymást.

85 Sashegyi 1965. 41.o., valamint Id. a második fejezetet
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A területi einelyezKedéssel összefüggésben merül fel a kérdés, hogy az idegen 
hivatalnokok hogyan kommunikáltak a lakossággal. Az ismeretlen szolgabíró 
kinevezése évében magyarul tanul.86 Vajon általában mennyire volt jellemző a 
magyar nyelv ismerete?

14. táblázat
A lajtántúli tisztviselők nyelvismerete (Kivonat)

Német 16
Német, cseh, (egyéb) 70
Német, szláv, (egyéb) 30
Német, lengyel, (egyéb) 18
Német, magyar, (egyéb) 14
Német, egyéb, (egyéb) 38
Nincs adat 2

Összes m

Ami első ránézésre szembetűnő a táblázatban, az a két-, illetve többnyelvűség 
elterjedtsége. A mintában a tíz százalékot sem éri el azoknak az aránya, akik csak 
egy nyelvet beszélnek. Az egynyelvűek (a csak németül tudók) az “osztrák” 
hercegségekből és a cseh koronatartományok valószínűleg német nemzetiségű 
részeiből jöttek. A többnyelvűek a németet (kivétel nélkül mindenki beszél 
németül) és elsősorban a tartományi nyelvet beszélik. A származási megoszlásnak 
megfelelően87—második nyelvként—csehül tudnak a legtöbben, de sok tisztviselő 
a “szlávot” írta a nyelvismeret rovatba, ami csehet, szlovákot, lengyelt, rutént vagy 
valamelyik délszláv (horvát, szerb, szlovén) nyelvet egyaránt jelenthette. A szakiro
dalomban az álláspontok megoszlanak a lajtántűliak nyelvismeretét illetően. Ezzel 
összefüggésben a “szláv” nyelvtudás értelmezése az egyik legproblematikusabb 
terület. Berzeviczy Geringer véleményét ismertetve azt állítja, hogy “a cseh vagy 
morva nyelv ismerete a tót megyékben nem elegendő, ezeket az idiómákat a mi 
tótjaink meg nem értik”.88 89 Miskokzy tovább megy: “A cseh hivatalnok ugyanis, 
tudván, hogy a kormány sürgeti a nép nyelvének megtanulását, rendesen úgy 
jegyezte be a minősítési ívébe a nyelvtudását, hogy az kiteljed a «német és a szláv» 
nyelvekre. Számított arra, ... hogy Becsben szláv-tót-cseh identikus fogalmat 
jelentenek.”85 Sashegyi velük ellentétben arra a megállapításra jut, hogy “ezek a

86 Csak az első szolgálati állomásán tanult magyarul, és mellékesen megjegyzi, hogy a szlovák nyelvet
rövid idő alatt elsajátította: um 1 Uhr erschien mein ungarischen Sprachlehrer, nrn mich — die
slovakische Sprache hatte ich mir bereits in kürzester Zeit eigen gemacht — in die sehwer 
zuganglichen GeheimniBe dér ungarischen Sprache einzuweihen.” (Achtjahre ... 8.0.) A későbbi
ekben, szolgabírói kinevezése után sem panaszkodik nyelvi nehézségekre.

87 Ld, a “Származás" című fejezetben.
88 Berznnczy 1 k. 266.0.
89 Miskokzy 397. o.
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Csehországból, Morvaországból és Galíciából behozott hivatalnokok az új járásuk 
lakosságával különösebb nyelvi nehézségek nélkül megértették magukat, ...”.90 
Sót, szaktudásuk és tapasztalatuk mellett ez jelentette alkalmazásuk egyik előnyét. 
A kinevezéseknél tehát messzemenően figyelembe vették a tisztviselők származá
sából eredő nyelvi adottságokat, vagyis a Dunántúlra főként “osztrákokat” és 
német nemzetiségű cseheket, morvákat, sziléziaiakat rendeltek, a Felvidéken 
pedig Csehországból (számítva a “cseh-tót” azonosságra), míg Máramarosba és az 
észak-keleti részekre a szomszédos Galíciából és Bukovinából irányították át az 
ottani hivatalnokokat (rutén és román tudásuk, illetve e2en nyelvek gyors elsajá
títását lehetővé tevő származásuk miatt).

Bár a birodalom nyelvének számított az olasz, és anyanyelvként az olasz 
provinciákban (Lombardia, Velence), illetve a környezet (nemzetiség) nyelveként 
a szomszédos tartományokban (Tirol, Stájerország, Karínba, Krajna, Partvidék) 
beszélték, mégis jóval többen írták be a minősítési táblázatukba, mint amennyien 
ezekről a területekről származnak. A 29 olaszul tudó közül 11 született ezekben a 
tartományokban, a fennmaradó tizennyolcnak meg kellett tanulnia a nyelvet (a 
sziléziai Friedrich Ritler von Luxem talán katonaéveit töltötte Olaszföldön, innen 
nyelvtudása). Ugyanígy a tanult nyelvek közé tartozott a francia, amit jóval több 
tisztviselő ismert (az előző 18 helyett 26 fő). A két csoport összekapcsolódik, mert 
tizenegyen mindkét nyelvet bírták. Sőt, az a két hivatalnok, aki angolul is tudott 
(egy morva és egy galíciai), szintén ebből a csoportból került ki. A francia nyelv a 
csehek (6 fő), galíciaiak (5 fő), morvák (5 fő), alsó-ausztriaiak (6 fő, közülük 3 bécsi 
magyar nemes) között, az olasz nyelv főleg a morvák (9 fő) körében örvendett 
népszerűségnek. Mindegyik társaságban magas a nemesi részvétel: a franciául 
beszélők között 10 fő, az olaszul tudó csoportban 6 fő és az angolt ismerők egyike 
is nemes. Mindhárom jogi doktor beszél olaszul (egyikük parlvidéki, a másik kettő 
morva), és kelten közülük franciául is tudnak. Úgy tűnik tehát, hogy alapvetően 
a származás (rendi és földrajzi), illetve a képzettség, a műveltség azok a tényezők, 
amelyek a nyelvtanulási hajlamot befolyásolták.

A tisztviselők közül negyvenen beszéltek magyarul (beleszámítva a “bécsi 
magyarokat” és az 1848 előtt Magyarországra kérőiteket is), ebből tizenkilencen 
csak valamilyen szinten (“etwas; ein wenig; minder; ziemlich”) bírták a nyelvet. Az 
állomáshelyeket illetően a két “magyar” kerületben (budaiban és nagyváradiban) 
szolgáló lajtántúli hivatalnokok kétharmada beszélt magyarul (19-ből 12 fő). A 
soproni kerületben találhatók a “bécsi magyarok” és az 1848 előtt ide érkezettek 
(összesen 4 fő). Legkevesebben a pozsonyi, legtöbben a kassai kerületben voltak. 
Ugyanaz a mechanizmus működik, mint a “beáramláskor" a kinevezéseknél, csak 
fordított előjellel. Most is a járások nemzetiségi megoszlására érdemes figyelni:

90 „Diese aus Böhmen, Mahrcn und Galizien herbeigeholten Beamten körmien síeli mit dér Bev- 
őlkerung ihrcs neuen Bezirkes ohne besondere Sprachschwerigkeiten verstándigen, waren im 
östérrreichischen Recht wohl ausgebildet und mit den Regein dér bürokratischen Geschafts- 
fuhrung vertraut, lauter Vorteile, die bei ihren Vorgángern oft gcfehlt habén.” (Sashegyi 1979.97. 
o.) Ld. még a 86. jegyzetben az ismeretlen szolgabíró tapasztalatait

34



főként ott beszélik a magyar nyelvet, ahol a magyar nemzetiség többséget alkot 
vagy jelentős arányt képvisel a népesség körében (Pozsony, Hont, Nógrád, 
Zemplén, Gömör).

A ''Nyelvismeret” rovatból az derült ki, hogy a hivatalos nyelvet, a németet, 
azonkívül a birodalom egyik nyelvét mindannyian beszélik. Jópáran tanultak 
nyelveket, első helyen a franciát, aztán az olaszt, valószínűleg hagyományos 
preszízsnövelő szerepük miatt. Magyarul a minta ötödé beszél. Ez arányaiban nem 
sok, de miféle késztetésnek kellett volna érnie azt a hivatalnokot, aki egy nemze
tiségek {szlovákok, németek, románok, rutének) lakta járásban szolgált, hogy 
megtanuljon magyarul beszélni?

7. Összegzés

Az elemzés végére érve, vegyük számba újonnan szerzett ismereteinket a Bach- 
korszak oly’ sokat kárhoztatott ciszlajtániai hivatalnokairól. Legelőször is megtud
tuk, hogy a “hivatalok megszállása” a közigazgatás járási szintjein az állomások 
negyedét-ötödét érintette.91 Ez az arány jóval kisebb a történeti irodalom eddigi 
becsült értékeinél, de a tisztviselők aránytalan megoszlása az öt kerületben 
érhetővé teszi azt az irodalmi emlékekben és a köztudatban fennmaradt benyo
mást, hogy az osztrák önkény és zsarnokság, “a magyar elem háttérbe szorítása” 
történelmünk folyamán soha nem tapasztalt szintet ért el ebben az időszakban 
(amennyiben elfogadjuk, hogy a germanizáció, a centralizáció, az abszolút monar
chia mérőeszköze lehet az idegen hivatalnokok létszáma). A helyzet abszurditását 
kiválóan érzékelteti, hogy ehhez az érzéshez, valamint az új rendszer gyűlöletéhez 
nem feltédenül szükségeltettek lajtántúli hivatalnokok. A “Bach-huszárokat” az 
örökös tartományok “cseh” és “osztrák” nemzetiségű részeiből miniszteri utasítá
sokkal rendelték Magyarországra. 1853-ban főként bíróságokra, 1854-ben legin
kább szolgabírói hivatalokba nevezték ki őket, 1855-től pedig a megelőző évek 
szervezési rendeletéi által felépített és szabályozott rendszerben a közigazgatási 
pálya első állomását jelentő helytartótanácsi osztályokra szóltak a kinevezések. 
Szakképzettségük megfelelt a szigorú követelményeknek. Ennek előzményei a 
negyvenes, esetleg még korábbi évekre nyúltak vissza: valószínűleg ekkor vált a 
rangemelkedés egyik legfontosabb feltételévé a felsőfokú, szakirányú oklevéllel 
való rendelkezés, bár jónéhány példa akadt a sokéves gyakorlati tapasztalatot 
szintén felemelkedéssel honoráló eljárásra is. Jogászi végzettségük és többéves 
szolgálati tapasztalatuk ismeretében elfogadható az a nézet, hogy a bécsi kormány
zat eredeti szándékai szerint a lajtántúliak a provizórium időszakára, az 1852-ben 
bevezetett Osztrák Büntető Törvénykönyv gyakorlati használatára oktatták volna 
magyar kollégáikat. Másfelől viszont azon császári alapelv tartalmának ismereté
ben, mely nemcsak Magyarországon, hanem az egész birodalomban, tehát a

91 Benedek Gábor kutatásaira hivatkozva közölte, hogy a járási szint szolgai személyzetére szintén ez 
az arány jellemző.
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ciszlajtán tartományokban is a közigazgatás és az igazságszolgáltatás egyesítését 
írta elő alsófokon, felmerül a kétely, hogy nem ezzel az átirányítással akarták-e 
megoldani a definitívum bevezetése után óhatalanul kialakuló munkaerő-többlet 
elhelyezését. További ösztönzője lehetett ennek a megoldásnak, hogy a magyar- 
országi igazgatás hatékonyságát önmagukban az újonnan bevezetett intézkedések 
nem növelték, a megbízhatónak ítélt megyefőnökök irányítása alatt továbbra is 
ugyanaz a megyei nemesség látta el a közigazgatás és bíráskodás teendőit, amely 
1848 előtt is ezeket az állásokat birtokolta.92 Adva volt tehát minden, hogy a 
"hivatalok megszállásra kerüljenek”. És mégis, miniszteri utasítás, másfélszeres 
fizetés, a megelőző állás fenntartása és véglegesített státusz kellettek ahhoz, hogy 
meginduljon a lajtántúli hivatalnokok “áradata”.ss Az előnyök láttán nem csoda, 
hogy az 1849-től 1854-ig mindvégig csak ideiglenes alkalmazásban, ezért bizony
talan helyzetben lévő magyar hivatalnokok nem a tapasztaltabb kollégát látták 
Wizdalekben és társaiban. Lássuk tehát az ismereüenség leplébe bújt szolgabíró 
teljes pályaképét.94 Az Ő emlékei és benyomásai szolgáltatták az elemzés egy 
részének szempontjait:

Josef Wizdalek 1818. december 27-én született Prágában. Huszonkét évesen gyakornok 
a prágai büntető bíróságnál, majd többféle minőségben a Liechtenstein hercegi család 
uradalmaiban szolgál Cseh- és Morvaországban 1849-ig: gyakomoksegéd, jogi előadó, 
jogász és telekkönyv-vezető. 1850-ben a morvaországi Bozskowitzban járásbírósági ülnök, 
innen kerül Magyarországra 1853-ban, a szakolcai járás (Felső-Nyitra vm.) társasbiróságéra 
ülnöknek. 1854 tavaszán szolgabírónak az Árva-Turóc vármegyében fekvő Námesztóra 
nevezik ki, ahol 1861. január 11 -én adja át a hivatalt az autonóm rendszer tisztviselőjének. Jogi 
egyetemet végzett és a polgári és büntetőbírói hivatalra képesített. Németül és csehül beszél, 
minősítési lapja szerint minden ügyágazatban kitűnően képzett. 1861-ben rendelkezési 
állományba helyezik és megírja, majd névtelenül Lipcsében kiadatja a “Nyolc év hrvatalnokos- 
kodás Magyarországon" című könyvecskét, amelyben beszámol itteni viszontagságos éle
téről. Kedvezményi éveit rendre meghosszabítják és csak 1863-ban sikerül újra elhelyezked
nie a selcani járásban. Az 1876-tól rendszeresen megjelenő Hof- und Staats-Handbuchban 
még mindig szerepel. Továbbra is a csehországi Seican járási főnöke, majd 1878-ban átkerül 
Leitomischlbe ugyanebben a beosztásban. Az 1887-es címtár névmutatójában mór nem találni 
a nevét.

A megfejtés a számítógépes feldolgozásnak volt köszönhető, illetve az tette 
lehetővé, hogy Wizdalek nem fukarkodott a saját személyét illető adatok közlésé
vel.95 Pályaképe azoknak a szolgabíróknak tipikus életútja, akik egyetemi tanulmá-

92. Megyetörténeti tanulmányok
93. Acht Jahre ... l-2.o.
94. Benedek Gábor. Böhmische Beamten in Ungam in den 1850erjahren. (kézirat)
95. Achtjahre.., Szolgabíróként helyezték rendelkezési állományba (cím), német-szláv tartomány (l.o.) 

törvényszékén ülnök (l.o.), 1853-ban kerül Magyarországra (l.o.) ugyanebben a minőségben (1- 
2.o.), 1854-ben nevezték ki egy vegyes szoigabíróság élére (13-14.o.), házas (16.o.), ekkor 36 éves 
(28.0.).
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nyok után kezdték pályafutásukat 1848 előtt. Ezekből megismertük, hogy az 
uradalmi igazgatás (ellentétben a Magyar Korona országaival) milyen fontos 
szerepet töltött be a Lajtán túl politikai irányításában: a kiváltságos városok mellett 
az egyetlen színtere volt az alsófokú igazgatásnak. A forradalom után kihirdetett 
és soha be nem Vezetett olmützi alkotmány államigazgatási szerkezetre gyakorolt 
hatását tapasztaltuk az 184{F50-ben felállítottjárási hivatalok rendszerében, amely 
személyi állományát a korábbi alsófokú igazgatás tisztviselői karából merítette. Az 
új hivatalokba való korai átlépés, fontos eleme volt a gyors rangemelkedésnek, 
legalábbis azoknak az esetében, akik a definitívum kezdetekor Magyarorszagra 
kaptak kinevezést. A gyors váltás és a kinevezés volt az a két tényező, mely döntő 
szerepet játszott áz életút alakításában, de a sikeres révbe érést Solferino után az 
esedeges újrakezdés gyötrelmei váltották fel: rosszabb esetben a több évi rendel
kezési állományba helyezés, amihez az örökös tartományokban maradt kollégák 
csöppet sem együttérző magatartása járult.96 Míg a segédek sorsa a szolgabírók 
helyzetével sok hasonló vonást mutatott, addig a tollnokok már a rendeletek által 
pontosan meghatározott úton haladtak: ranglétrájuk a helytartótanácsi osztály 
fogalmazó-gyakornoki állásával kezdődött és a szolgabírói hivatal tollnoki, majd a 
segédi posztján keresztül vezethetett a csúcsot jelentő szolgabírói tisztségig. Az a 
hat esztendő, amely a szolgabírói hivatalok működését illető rendelet bevezeté
sétől a rendelkezési állapotba helyezésig eltelt, a tollnoki, néhjány szerencsés és jó l 
képzett esetében a segédi rangig való eljutást tette lehetővé. Az egész minta 
magyarországi elhelyezkedése a nemzetiségi vidékekhez volt köthető: a Felvidék 
és kisebb mértékben a Dunántúl határmenti megyéiben, valamint a foltokban 
elhelyezkedő németajkú népesség körében szolgálatot teljesítő lajtántúlí hivatal
nokoknak valószínűleg nem okozott gondot a lakossággal való kommunikáció, de 
kétségtelenül fájó szembesülés lehetett számukra a más szokásokkal és hagyomá
nyokkal rendelkező magyarországi társadalom elutasító, sok esetben gyűlöletet 
árasztó magatartása.97

A magyarországi tisztviselők adatainak kiértékelése és a két csoport összehason
lító elemzésének felvázolása még hátra van. Ezzel remélhetőleg további árnyala
tokkal gazdagíthatjuk a neoabszolutizmus közigazgatási hivatalnokairól kialakí
tott képet.

96. Achtjahrc ... VII-VHI.o.
97. Sashefgi 1979. 97-98.o.
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1. grafikon és táblázat

és magyarországi rendelkezési állományba került hivatalnokok száma (to>
1 8 6 1 idegen

nemes
magyar
nemes

összes közűt
nemes

idegen
nem

nemes

magyar
nem

nemes

összes közül 
nem nemes

idegen
összes

magyar
feszes ősszel

S z b l 2 3 8 4 0 s 2 2 3 0 10 6 0 70 '
S z b .2 1 25 2 6 19 2 7 4 6 20 5 2 72
Szb .3 . 4 2 9 33 2 4 27 51 2 8 5 6 8 4
Szb. 7 9 2 9 9 51 76 1 2 7 5 8 1 6 8 2 2 6
S ftd .l. 4 2 0 2 4 21 93 114 25 1 1 3 1 3 8
S g d 2 . 1 33 3 4 2 8 68 9 6 29 101 1 3 0
Sftd. 5 53 5 8 4 9 161 2 1 0 5 4 2 1 4 2 6 8
TU.1. 2 \ 54 5 6 17 94 111 19 1 4 8 1 6 7
TU.2 5 41 4 6 5 2 SO 1 3 2 5 7 121 1 7 8
n i 7 95 1 0 2 6 9 174 2 4 3 7 6 2 6 9 3 4 5

- 1 9 , 2 4 0 . ■ 2 5 9  ^ 1 6 9 - ,4 1 1 5 8 0 1 8 8 4 ,6 5 1 ■ 8 3 9  ■■■■.

rendelkezési állományba került hivatalnokok száma (százalék)
1 8 6 1

%

nemesek
közül
Idegen

nemesek
közül

magyar

összes közül 
nemes

nem
nemesek

közül
idegen

nem
nemesek

közül
magyar

összes közül 
nem nemes összes

Szb. 1. 5 95 5 7 2 7 73 4 3 1 0 0
S z b .2 . 4 96 3 6 41 59 6 4 1 0 0
Szb.3. 12 88 3 9 4 7 53 61 1 0 0
Szb. 7 93 4 4 4 0 6 0 5 6 1 0 0
S g d .l . 17 83 18 18 82 8 2 1 0 0
Sgd .2 . 3 9 7 2 5 2 9 71 75 1 0 0
Sgd •: , 9 91 2 1 23 77 79 1 0 0
T ll.1 . 4 9 6 3 4 15 85 6 6 1 0 0
TU.2. 11 89 2 6 3 9 6 1 7 4 1 0 0
n i . 7 93 , J 0 . 2 8 . - - . 7 2 7 0 1 0 0
x  ■ ,  4 . , " 7 : : 9 3 3 1 :? 2 9 •v. , 4 7 1 ~ 6 9  ■■■■■ 1 0 0  ■■■■■

Lajlántúli és magyarországi rendelkezési állományba került hivatalnokok száma (százalék)
1 8 6 1

%

idegenek
kőiül
nemes

idegenek 
közül nem 

nemes

Összes közül 
idegen

magyarok
közül
nemes

magyarok 
közül nem 

nemes

összes közül 
magyar össtes

Szb  1, 20 80 14 63 37 86 1 0 0
Szb .2 . 5 95 2 8 4 8 52 72 1 0 0
Szb .3 . 14 86 3 3 5 2 4 8 6 7 1 0 0
Szb. 12 88 2 6 55 " 45 74 100
S g d .l . 17 83 1 7 18 82 8 3 1 0 0
Sg d .2 . 4 9 6 2 2 32 6 8 78 1 0 0
Sgd 9 91 2 0 2 4 7 6 8 0 1 0 0
TU.1. 11 8 9 11 3 7 63 8 9 1 0 0
TU.2. 9 91 3 2 3 4 66 68 1 0 0
n i . 9 91 2 2 35 6 5 78 lo o
£  . 10 9 0 22 ■' 3 7 63 78 1 0 0
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13. táblázat
A lajtántúli hivatalnokok utolsőjTiagyarországi állomáshelye megyék szerint

i8 6 i  . ;  i Szb, s ffd. Összei
I. Csongrád 1 i 2
I. Fejér i i 2
I. Pest-Pilis 2 2
L Pest-Solt 1 í 2
Budai kerüle t , 2 r  2 4 8
n, Alsó-Nvitra l 2 2 5
U Árva-Turóc 3 2 5
II. Bars 2 1 4 7
II. Felső-Nyitra 3 2 6 11
II. Hont 1 2 3 6
H. Liptó 2 1 3 ól
II. Nógrád 1 1 2
II. Pozsony 1 2 2 5
n. Trencsén 3 2 5 10
n. Zólyom 1 2 2 S
Pozsonyi kerület 17 15 30 62
Hl. Baranya 1 2 1 4
ü l. Moson 1 3 2 6
m . Somogy 2 2
III Sopron 4 4 3 11
IÍI Tolna 4 3 7
in . Vas 4 4 5 13
IH. Zala 1 1 2
Sopi áru kerület 15 16 14 45
IV. Abaúj-Torna 1 1
IV. Bereg-Ugocsa 2 2 3 7
IV. Gömör 3 1 3 7
IV. Mármaros 2 2 4 8
IV. Sáros 4 3 2 9
IV. Szepes 4 4 8 16
IV. Ung 1 1
IV. Zemplén 6 5 2 13
Kassai kerület. 22 17 23 62
V. Arad 2 3 5
V. Békés-Csanád ^  I 1
V. Dél-Bihar 1 1 2 4
V. Szatmár 1 1
Nagyváradi kerület 2 4 5 J J
lVLw.'rorsz.4í»':' 5 3 - 76
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A lajtáhtúli tisztviselők legmagasabb iskolai végzettsége
ISKOLAI V E G Z E l'J'SE G Szb.l. Szb.2. Sd>.3. Sgd.l.- Sgd-2; m i . TI1.2.
jurpol 2 1 1 1 3 25 33
ju rpol0_ 1 1
jiirpol.3rechtsrig l 1
[un>oItadvcen 5 1 I 2
jurpol.c&rapr 1 1
iuipoLc&srapr 3 10 1 20
jujtjol.o&srapr.riT 1 5 3 9
niníol.c&írapr.UT.ptít 1 2 3
jurpol.c&srapr,llTrppsfíihr 2 1 3
jurpol.e&srapr, ÍIT.pkonzd 1 1
lurpol.c&srapr.IIT .selbstverwbezkoin 1 1
iurpol.c&srapr.lJT.stbczkom 1 1
iurpo!,c&sraprjDR 1 1
jurpol, e&sraprrncípr 1 1
jutpoi.C&sraprTpgk 1 1
jurpol,pgk 1 1
jurpoLprppr 6 10 16
jurpolprppr.c&srapr 3 3
iurpoI.prppr.c&sraprjDR 1 1
iurpol.prppr.UT 2 2
iurpoLpippr.rapr 1 11 13 4 29ÍI11 lH■

1D. L 1
jurpol,rapr 1 l 8 11 4 S 30
jurpol,rapr (krimj 1 1
Együtt jogi 8 17 28 23 27 14 46 163
phil 1 1 2
Bhil,stocatRSch,swpolizülr,aFdpAdm 1 1
phil,rapr 1 l
phil.rapr (adet),IIT,gbfpr 1 1 2
zöE1 WNmilak 1 1
Együtt felsőfokú J / 2 2 1 7
gyron 1 1
évim ANGBLabsolv^bfpr 1 1
líymokl(6}tIIT 1 1
gymnkl(7) 2 2
realsch(2),ökostud,prp5tud 1 1
Együtt középfokú 1 1 , ., 1 3 6
norm kl.pgk 1 ' . '1
shtdNNGW^wpolizütr aC streitsach.pbfpr 1 1
studDISP,Rymnkl{6) 1 1
studDISPsct.BESCHR.z0el WNmilak,prppr 1 1
itudNS.Kramkl.techn^ljL 1 1
studNSj>rppr , 1 1
itudNSact.BESCHR.rspr (adelj.gbfpr 1 1
studNS»ct.B6SCHR.realsch,rapr 1 1
Együtt felm entve 2 5 7
OHNE beretud,ÜT 1 1 I
OHNE berstud.UT.jnandpr 1 1
OHNE hptstud,rapr fadeD.lfT.pespfl 1 1
Együtt tanulm ányok nélkü l J 2 / 4
Összes 10 20 28 25 29 19 57 188
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A táblázatban szercplA rövidítések, feloldásuk és fordításuk
JMtvCTTlJ advokaten censur Ügyvédi vizsga

nFdpAdm befahigi fiír a llé  föchern dér poliüscben 
adm inistiarion

a politikai Igazgatás minden ágazatira képesített

c& ra p r c iv il- und richleram ts-prüfunK polgári- ts  bírái vizsga
c á s n p r ctvrt- und O xafrichteráni ts-orttfu ní polgári- és büntetőbírói vizsga

tb fp r grundbuchsfUhruiiks-prilfnii)! teltkkanvwezttH  vizsga
b ™ gvm nasjum gimnázium

o a iA K C B L it u lv inad blich  K ranaáaildassen  absotviert állítólag gimnáziumot végzett
B T profunk aus dem ü  tb eil des stiafsesetzbucfaes a  büntetőtörvénykönyv 2. részéből vizsgázott

JD R ju rist doctorat Jogi doktor
ju rp o l iurid iseh-rolíüsche stúdium 1 I i

k r ia talm inál büntető
DOrmhl nocm alklasse elemi osztály

w H or im tarprofung jegyzői vizsga
OH  N E bcrstv d ohae beruísstudien szakirányú tanulmányok nélkül
O H N E bgu tu d ohne hauptrtudieti tényleges tanulmányok nélkül

Skortud ökonom iscfee stúdium gazdasági tanulmányok
p ek p r politische jtesetzkuode prilfung politikai törvényismereti vizsga

pkonzd brfahiitt Air deu politischeu ronceptsdiepst politikai fogalmazási szolgálatra képes tett
PEK bpfl politische g ö cM flsp fk g e profunk politikai Ügykezelési vizsga

ptD plúfatopiusdhe studrum bölcsészeti tanulmányok
Pol poliúsch Igazgatási

p rp p r piaktische politische profim ^ gyakorlati ügyviteli vizsga
prpstud praklischc politische m idién gyakorlati Ügyviteli tanulmányok

tmp r (D raktuche) nthtemmtsprUfunK (gyakorlati) bírói vizsga
r w r  (ndef) a d d ig i richteram tsprüfujig nemesi bírói vizsga

ra o r  (k H a ) krim inél richieiaim sprOfunp büríte tó-bírói vizsga
rra ljc h rcabctiu le reáliskola, reáltanoda

•elintve rw b ed u in befahigt fiír  difi scibststándige verw&irung eiötó 
beziikA oaunissariaU

képesítés járási biztosság Önálló igazgatására

stbezkom beGlhigt filr d ie ste lk  ein es benrfcskom iuissárs képesítés járási biztos állására
stc& eate*ck stóuer- und caUátralgc&cháfte prilfung adó- és kataszteri ügyletek vizsgáló

rtcw insruír steuerirepector prilfung adóvizsgálói vizsga
•tud stúdium tanulmány

ítu d D ISP HÖDoi dispenjiCTt jogi tanulmányok aló1 fiimentve
•tudD LSPnct-BEXCH R jurpol cbspensieil m it dcr beschrim kung au f süe 

s te ü e c io ö  actuars
jogi tanulmányok alól felmentve és tollnoki állásra 
korlátozva

rtudNNGW jurpol n icfit nachgrw iescn nem Igazolt tagi tanulmányok
•tudNS nachsicht von dér jurpol jogi tanulmányoktól eltekintve

• tu d N SactB E SC H R uacbáehl von dér ju rpol m it derbeschrtnkung 
au f die steüe eines actuars

jogi tanulmányoktól eltekintve és tollnoki állásra 
korlátozva

tw p o liriitr schw ere polizeiübettretunf’

riii!SíI§!

tech n jsch t schnlc műszaki iskola
t d  WN M llak zOfibaj* dér w iener oegstid ter inílit&rakadeim e bécsújhelyi katonai akadémia növendéke
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