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A Békés megyei önkormányzatok múltja1 

1. A tanulságok levonása mellett a köztörténet idevágó szeleteiből próbálok néhányat 
kinagyítani és ennek keretében, miután elválaszthatatlan Békés megye és ezen belül a Békés 
megyei önkormányzatok múltjától a nemzetiségi önkormányzat is, a megfelelő pontokban 
beleágyazva fogok róla szólni. Mindenekelőtt a sokféleségre szeretném irányítani a figyel-
met, amelyet bárki tapasztal, aki az önkormányzatok történetével foglalkozik. Itt, az 
Alföldnek ezen a részén, ahol viszonylag nagy lélekszámú települések az uralkodók, 
nyilvánvaló, hogy teljesen más képet mutatot t és mutat az élet, és ezen belül az önkormány-
zat, az igazgatás, egyáltalán az élet szervezése, mint az országnak az aprófalvas területein. 
Bármilyen ko rban az önkormányzat legfontosabb előfeltétele a szűkebb vagy tágabb 
közösség. Ezt örökösen hangsúlyoznunk kell, bár alaptételnek látszik. Ezzel kapcsolatban 
fölmerüía kérdés, hogy van-e sajátos, Békés megyei tuaat? Van-e olyan „békésiség" érzete és 
ehhez kapcsolódó büszkeség, mint példának okáért a „somogyiság"? Meg kell vallanunk 
egészen őszintén, hogy ilyen nincs. Azért nincs, mert alapjában véve nem is volt a szónak 
abban az értelmében, ahogy az ország számos megyéjében vagy kistáján, Békés megyében 
csak nyomokban és helyenként mutatkozik. Ennek - a mai állapotokat figyelembe véve - két 
lényeges oka van, természetesen mind a kettő történeti . Az egyik, hogy a fejlődés során (ezt 
a mostani Békés megyére vonatkoztatom, de a régire is vonatkoztat tak és nagyon okosan le 
is írták a múlt század végén) Békés megyének olyan értelmű kisugárzó, erőteljes, mondhat -
nám, hogy a jellegét meghatározó központja , mint Somogynak - vagy szaporíthatnánk még 
a példákat az ország más részéről - alapjában véve nem volt. A múlt század végén Gaál Jenő 
jeles közgazdász, egyetemi tanár írta le először, hogy Békés megyében a jelentősebb 
települések a maguk vonzáskörzetével, vidékével egy-egy külön kis egységet képviselnek és 
a megyét teljes egészében átfogó központ nincs. Ezt írja 1892-ben. A helyzet azóta nagyon 
sok tekintetben változott, de - véleményem szerint - még ma sem jutot tunk el odáig,nogy 
egy településsel, teszem azt Békéscsabával, meghatározható legyen a megye egésze. Még 
nehezebben határozható meg, mint 1892-ben lett volna Gyulával. Ehhez döntően hozzájá-
rult az 1950-es megyekialakítás, amikor a megye határait megváltoztatták. Az eredeti Békés 
megye területéhez, ami durván hetven százalékát jelenti a mai megye területének, hozzácsa-
toltak törzsökös, jellegzetes területeket Bihar megyéből, a hajcfani nagy Biharországból, 
aminek a nagyobb részét a trianoni határ levágta és a csonka Bihar megye maradt itt, de a 
bihari tudatot mégiscsak hordozta . Onnan idecsatoltak egy járásnyi területet: a volt sarkadi 
járást. Ahol azért a bihariságnak egyfajta érzése mindmáig jelen van. Másfelől Csanád 
megyének, az ország egyik legkisebb megyéjének a kétfelé vágásával a megye keleti részét 
ugyancsak Békés megyéhez csatolták, de ide került Dévaványa is Szolnok megyéből. Ezt 
csak a teljesség kedvéért mondom. Ilyenképpen kerekítették ki 1950-ben a mai napig is 
érvényes Békés megyét. Ez az összerakás, ami az igazgatásszervezés meg a valóságos 
gazdasági, kulturális és más kapcsolatok oldaláról túlnyomórészt reális volt, összességében 
jól fungálhatott volna mint közigazgatási egység, de nem fungálhatott jól, és ma sem fungál 
jól mint tudati egység. Ez ugyanis nosszabb idő kérdése. Az 1950 előtti Békés megyéhez 
képest, ami a Körösök mentét meg Orosházát , Tótkomlóst jelentette, voltaképpen a bilíari és 
csanádi területekkel, meg a bizonyos értelemben a nagykunsági jelleg egy-két vonását 
hordozó Dévaványával itt többarcú vidék, a többféle hagyományokkal egy kicsit gondolko-
dásban is eltérő népesség, hagyományban többféle jellegű vidék rakódott össze abban a 
területben, amit most Békés megyének nevezünk. 
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2. A mostani Békés megye területének az új fejezete 1695 januáriával kezdődik, amikor a 
török kivonul Gyula várából, viszonylag hosszú idő után megkezdődik a megye új élete. A 
középkorra való visszautalás érdekes lehetne, de tekintsünk el tőle. Az újratelepülésnek a 
lehetséges útjai, módjai , formái rendkívül érdekesek, mert a sokféleséget hozzák magukkal. 
Voltak visszatelepülő magyarok, akik a várostrom idején elmentek. O k olyan háromezren 
lehettek az akkori Békés megyében. A szervezett telepítéssel bekerülő lakosság jelentette a 
legnagyobb tömeget: eltérő nyelvű, vallású, kü lönböző területekről származó lakosság. S 
végül a folyamatos, nem szervezett betelepülés, beszivárgás. Ezek voltak alapjában véve a 
három fő forrás, amiből az elnéptelenedett terület ú jból népesedett. 

Mi volt az államhatalom egyik lényeges lépése? A megyei keretek visszaállítása, ami 
hordoz bizonyos nagyon szűk, majdnemhogy jelképes önkormányzat i elemeket is. Békés 
megye parasztsága a visszaszivárgásokkal, betelepüléssel kezdett növekedni. Ez a lakosság 
azonban nem volt alkalmas hivatalviselésre. A nemesi vármegye időszakában hivatalképesek 
csak azok lehettek, akik nemesek voltak. Békés megye abba a tragikus helyzetbe került, nogy 
1715-ben az országgyűlés megfelelő törvényével az újra felállított, visszaállított megyék 
sorába került, hivatalviselésre alkalmas nemessége azonban nem volt. Mindössze nénány 
család akadt olyan, akiről a neoacquistica commissio2 félig-meddig elismerte, hogy ő már a 
középkorban is bir tokos volt. N e m is tudták igazolni nagyobbrészt . Importáltak tehát az 
írástudókat, úgy-ahogy. Kisebb mértékben importálni lenetett Bihar megyéből, ami az 
1600-as évek végén Nagyvárad központtal újraalakult, a legnagyobb számban azonban a 
felvidéki hivatalkereső nemességből. Ez azt jelenti, hogy birtoktalan, később aztán némi kis 
birtokocskákat szerző nemességből tudták verbuválni az első tisztikart. És aztán ezeknek a 
leszármazottai ülték meg - valójában 1944—45-ig - Békés megye vezetését. Közben persze 
polgári elemek is szép számmal bekerültek. Erdei Ferenc mondja a Viharsarokról szólva 
általában, hogy a török után Békés megye, Csanád megye, Csongrád megye soha nem lettek 
többet földesúri megyék olyan értelemben, mint a középkorban. Ez azt jelenti, hogy 
voltaképpen a jobbágyság, illetve a parasztság, meg az őket közigazgatásilag kiszolgáló 
tanultabb emberek alkottak ezeket a megyéket. 

Az újratelepülés 1711 után gyorsult fel a tervezett telepítések keretében. Olyan lépésekre 
került sor, mint 1718-ban Békéscsaba, 1722-ben pedig Szarvas szlovák evangélikusokkal való 
újratelepítése, Békés, Szeghalom, Körösladány magyar reformátusokkal való feldúsulása. A 
Kunságból is jönnek vissza, Szabolcsból is, akkor Szabolcs megye a későbbi Ha jdú megye 
területét is magába foglalta. Biharból református magyarok jöttek. Orosházára 1744-ben a 
Dunántúlról evangélikus magyarok. 1746-ban Tótkomlósra szlovák evangélikusok, tehát 
alapjában véve nagy telepítési hullámról beszélhetünk egészen a XVIII . század közepéig. 
Békéscsaba, Szarvas, Szeghalom, Körösladány, Tarcsa, Orosháza, Gyoma, Tótkomlós , 
Dévaványa - és sorolhatnám tovább - korábban protestáns vallású és társadalmilag 
lényegében homogén összetételű jobbágyságból álló települések voltak. Ennek a protestáns 
tradíciónak nagyon fontos önkormányzat i vonatkozása van túl azon, hogy a protestáns 
egyházakban közismerten erőteljes belső demokrat izmus uralkodott . A presbitériumok 
részleteiben is meghatározták nemcsak az egyházközségnek, hanem az egyháztagoknak is az 
életét, magatartását. Különösen a reformátusoknál, de az evangélikusoknál is, ismeretesek az 
egyházon belüli fegyelmezés erőteljes és hathatós formái. Az 1760-as évek vége tájáig (ez 
településenként változik) a világi és az egyházi önkormányzat élesen nem is válik szét, sőt 
jelentős mértékben azonos ezeken a protestáns településeken. Annyira , hogy ha nincs jó 
írástudója, jegyzője a településnek, akkor a lelkész vezeti a jegyzőkönyvet, vagy jegyzi fel az 
alapvető dolgokat. A bíró helyett, mint írástudó ember. Vagy nagyon sok esetben a tanító. 

Erős összekovácsoló tényező volt II. József türelmi rendeletéig, hogy a protestáns lakos-
ság a jobbágyi alávetettségen túl egyházközségi jogi szempontból is az államhatalom 
folyamatos korlátozásának volt kitéve. Ez mai szemmel is nagyon jól megérthető. A türelmi 
rendelet megjelenése előtt a protestánsok nem építhettek tartós anyagból templomot, nem 
építhettek tornyot a templomhoz. Építészettörténetileg ez az egyik tragédiája ennek a 

'Újszerzeményi Bizottság. Lényegében 1690-től 1709-ig működöt t , s „tevékenységében az 
vezette, hogy minél kevesebb birtok kerüljön vissza a köznemesség kezére. Oklevéllel kellett 
igazolni a jogot, és a birtok értékének 10%-ára rúgó fegyverváltságot követelt. Engedékenyebb 
volt a császárhű arisztokráciával és a katolikus egyházzal szemben." Magyar Történelmi 
Fogalomtár II. Bp. 1989. 59-60. old. 



vidéknek, hogy az 1730-as, 1740-es évekből általában nem maradhattak protestáns épületek, 
mert nem építhettek maradandót. Vert falú vagy tapasztott falú épületeket csináltak. De még 
ezeknek a lerombolása is gyakran veszedelmet hozott , mert amikor a vármegye a helytartóta-
nács parancsára le akarta romboltatni a templomokat, akkor az összegyűlt hívek körülvették 
a templomot, vagy a templomba bevonultak és ott a papjuk, tanítójuk vezetésével énekelték 
az egyházi énekeket. Ez nagy erkölcsi ellenállás, s valahol itt gyökerezik az, hogy az egyházi 
és a világi önkormányzatnak hitele, súlya és támogatottsága van a lakosság körében. 

Természetesen a valóságban nem ilyen egyértelmű a kép, és helyenként több a veszekedés 
azokon a településeken (ez nem csak 1848-ig érvényes, hanem később is), ahol többnyelvű, 
többvallású a lakosság. Egy római katolikus vallású települést véve mondok erre példát. 
Gyula városában 1857-ig létezik külön magyar Gyula, ahol magyar református, magyar 
római katolikus és görögkeleti román lakosság van. És van egy német Gyula, ahol római 
katolikus németek vannak és 15-20%-ban görögkeleti románok. A megosztásnak, a belső 
huzakodásnak a veszélyeit nem mindig tudták kikerülni. Érdekes módon Magyar-Gyulán a 
veszekedések során elsősorban a földesúr, de bizonyos értelemben a megye is a római 
katolikusokra és a görögkeletiekre támaszkodott . 

Ez nem jelenti azt, hogy a római katolikus egyház ne tett volna fontos kulturális vagy 
gazdasági jellegű stabilizáló lépéseket. Éppen az akkoriban gyakorlatilag szinte teljesen 
német lakosságú, szintén telepített, akkor Arad megyébe eső Elek a példa, ahol ezt a római 
katolikus egyház ki tűnően csinálta. O k o s , képzett papokkal össze tudták fogni a lakosságot. 
Gyulához hasonló, többféle oldalról kifejlődő, az 1870-1890-es évekig elhúzódó ellentét 
jelentkezik a hajdan Csanád megyei Battonyán, amit a görögkeleti szerbek uralnak. A szerb 
településre görögkeleti románok települnek az 1770-es évekig kisebb számban, majd 
magyarokat próbál bevinni a kincstár, Battonya földesura. Jó részüket azonban elüldözik a 
szerbek, utóbb szlovákok kerülnek oda elég jelentős számban az 1850-es években. így 
Battonya önkormányzatának az élete folyamatos küzdelem azért, hogy ne kizárólag a 
szerbek legyenek diktálok, ö k voltak a legvagyonosabbak, s bizonyos értelemben a képzett 
emberek is közülük kerültek ki. Végül a többnyelvű, többvallású települések harmonikus 
együttélésének a legjobb Békés megyei példáját említem, ez pedig Mezőberény, ahol 1723-tól 
kezdve nagyjából tíz év alatt a lakosság törzse betelepült. Itt német és szlovák evangélikusok, 
valamint magyar reformátusok vannak jelen, később egyre növekvő számban római 
katolikus magyarok is kerültek oda, de soha többségre nem jutottak. Mindenesetre úgy 
látszik, hogy a protestantizmus jegyében sikerült ez a fajta béke. Az önkormányzaton belül 
is kialakult b izonyos váltógazdálkodást kifejező szerepmegosztás a nemzetiségek között és 
ez a település javára vált. 

Ily módon a maidnem egységes betelepülők között jelentős különbségek alakultak ki, ami 
nemcsak a településeken belül jelentett differenciálódást, de közöt tük is magával hozot t 
b izonyos szerepmódosulást. Hiszen a lélekszámmal nem arányos maga a fejlettség, illetve az 
önkormányzat érdekvédelmi tevékenysége. Kettőt szeretnék kiemelni. Békés megyében 
Szarvas és Békéscsaba jutott el 1848 előtt odáig, hogy aláírt, és a végrehajtás folyamatába 
került örökváltsági szerződést kötöt t a földesuraival. Tehát a jobbágyság akkora gazdasági 
erőre tett szert, és eljutott olyan öntudatig, hogy önként , saját pénzén megváltotta magát a 
földesuraitól. Érre egyébként rendkívül súlyosan „ráfizettek", mert a váltságot ki kellett 
fizetni, attól függetlenül, hogy jött a '48-as jobbágyfelszabadítás. De azt is kibírták, és ez a 
nagy dolog, mutat ja nemcsak az öntudatot , hanem a gazdasági erőt és fejlettséget is. 
Feltétlenül a jobbágyviszonyok közöt t kialakított, a földesúrral szembeni önkormányzat i 
érdekvédelemnek, másrészt a jobbágyság hangadó, szervezett rétegeinek az erejét, tudatossá-
gát, képzettségét mutat ja a tény, hogy erre egyáltalán sor kerülhetett. 

Egy-két mondato t még a volt csanádi területekről, mivel mondtam, hogy térben és 
minőségben eltérő területek vannak itt egymás mellett és ez nagyon erőteljesen befolyásolta 
az önkormányzato t is. Kelet-Csanádban, Battonyán, és a sajátos helyzetű Mezőhegyesen 
kívül, a XVIII. században nincs település. Puszta volt, ahol az örmény bérlők legeltetik 
tízezren felüli számban a marhákat és utána szépen elhajtják Bécsbe. N o , a kincstár is rájön, 
hogy hasznosítani kellene ezt a területet, ezért bérbe adja, s megindul a dohánykertész 
községek telepítése. Ezek a dohánykertészek hallatlan nehézségek árán tartják fenn magukat, 
mert szerződéses települések, s a pusztabérlők a szerződés lejártakor azt mondhat ják, hogy 
befejeztük a dohánytermesztést , búcsúzzunk el egymástól és a falut szétverhetik. A többi 
Békés megyei jobbágytelepülésnél ez nem fordulhatott elő. Ezeknél a szerződéses kertészte-
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lepüléseknél azonban egy sajátos antiszociális állapot jött létre. Ilyen bérlőtelepítés, 
magánföldesúri telepítés volt Mezőkovácsháza, Csanáaapáca, Újkígyós, Gádoros, Nagyszé-
nás, Békéssámson. Csak az 1860-as években jutnak el odáig, hogy valóságos községként 
elismerik őket. Ez rendkívül hátrányos jogi helyzetet jelentett, mert az örökváltságot 1950 
tájáig kellett volna fizetniük, ha a dolgok másként nem alakulnak. Battonya kivétel volt, mint 
említettem, teljes jogú mezőváros. A másik pedig az egész Alföldön sajátosan egyedülálló 
település, mégpedig az 1785-ben telepített Mezőhegyes, amely egy katonai ménesbirtok, ahol 
a német nyelv uralkodott . 1872-ben jut el Mezőhegyes odáig, hogy politikai községgé 
alakulhat, addig csak egy nagy katonai telep, ahol mezőgazdasági termelés is folyik, a pap 
pedig tábori lelkész a római katolikus templomban. Tehát az 1848-ig tartó időszakban 

azdaságilag, társadalmilag és jogállás tekintetében nagyjából minden megalapozódott , ami a 
ésőbbi fejlődésnek a ki indulópontja lehet. 
3. Az 1848. évi 23. törvény rendelkezett a minket közvetlenül érintő, elsősorban a 

mezővárosi és városi terület lehetőségeiről, jogosítványairól, jogállásáról. A polgári jog-
egyenlőség elveit - persze szűkítettebb kö rben - érintő törvény nagy előrelépést jelentett. De 
a jogtörténeti irodalom arra is rámutat, hogy az 1843-1844-es országgyűlés városi törvényé-
nek hosszas tárgyalásaihoz és igen alapos kimunkálásaihoz képest túl gyorsan született, és 
nem akarom a 48-as törvényeket ezzel a jelzővel illetni, de nem tudok mást mondani , mint 
hogy összecsapott törvény volt. Az 1848-as törvény a polgári választójog bevezetésével 
lehetővé tette, hogy a három kategóriába osztott városok önkormányzata működni 
kezdhessen. A 48-as választójog bizonyos vagyonhoz és iskolai végzettséghez stb.-hez volt 
kötve, de az önkormányzatok tekintetében a polgári jogállásra érdemes parasztság részére 
lehetővé tette a közvetlen részvételt az önkormányzatban. A korábbinál sokkal szélesebb 
hatáskörrel ellátott és a vármegyétől függetlenített irányítást és igazgatást tett lehetővé. 
Sajnos a forradalom és a szabadságharc időszaka rövid ideig tartott. II. József után a 
Bach-korszak az, amikor újra visszatér a centrális kormányzás, a birodalmi centralizáció 
igénye és gyakorlati megvalósítása. Egy olyan mértékű teljes centralizáció valósul meg 1850 
és 1860 közöt t , amire a magyar történelemben csak száz évvel később van példa. Ord í tó 
hasonlatosságok vannak a Bach-korszaki közigazgatás szervezése és a gyakorlati végrehajtá-
sa, valamint az ötvenes évekre jellemző közigazgatás-szervezés között . Csábító volna et>be 
belebocsátkozni, de nem teszem. Az osztrák polgári igazgatási rendszer - színvonalát 
tekintve - kétségkívül jelentős fejlődést hozhato t t volna Magyarországon akkor, ha a polgári 
szabadságjogok biztosításával együtt történik. De hát erről távo írói sem lehetett szó, 
kinevezett elöljáróságok, kinevezett polgármesterek működtek és a legközvetlenebb politi-
kai és igazgatási irányítás valósult meg. A Bach-korszak fő problémája a mi szempontunkból 
az, hogy igyekeztek kerülni az önkormányzat i valóságos érdekérvényesítést. Ezt azonban 
még ez a nagyon centralizált rendszer sem tudta teljesen megvalósítani, mint ahogy a 
Rákosi-rendszer sem tudta. Nevezetesen arról volt szó, hogy egy megye még csak 
elirányítható volt centrálisán, de egy város vagy község már semmiképpen nem volt úgy 
irányítható, hogy a helyi vagyonos, hangadó réteg érdekeit valamilyen módon bele ne 
kombinálták volna, tehát érdekeltté ne tettek volna az irányításban. Ennek megnyilvánulása, 
hogy a kinevezett elöljáróságok után, 1851-től majd 1854-től ilyen - hogy úgy mondjam: 
előzetes - káderfelmérés alapján kijelölt tagokból álló, mégiscsak képviselő-testületeket 
hoztak létre, kifejezetten azért, hogy egy-egy településen a legvagyonosabb hangadó rétegek, 
az egyházak véleménye valamelyest érvényesülhessen. Nagyon sok helyi érdekű vagyonjogi 
kérdés volt. Minden településnek voltak a volt földesurával rendezetlen vagyonjogi dolgai, 
ahol az állam egyszerűen nem merte vállalni az állásfoglalást, inkább rábízta a helyi -
úgymond — érdekképviseletre. 

1867-ben a kiegyezés előkészítésének meg életbeléptetésének szakaszában fantasztikus 
reménység töltötte el Magyarország lakosságát. Az nevezetesen, hogy itt a kiegyezés, 
visszakapjuk a szabadságot, most majd olyan önkormányzatokat fogunk csinálni a polgári 
szabadság, egyenlőség, testvériség jegyében, amilyen még sohasem volt Magyarországon. 
Ezt komolyan gondolták az ún. alsó rétegek is, és a maguk módján komolyan gondolták a 
korábbi vezető rétegek is. Többesztendős, kemény, súlyos küzdelem során dőlt el 1872-re, 
még inkább 1875-re, hogy a kis vagyonú vagy vagyontalan rétegek részéről csak álmodozás 
az, hogy közvetlen beleszólásuk legyen egy-egy település önkormányzatának irányításába. 
Ez itt a mi vidékünkön szinte minden nagyobb településen végigküzdött, erőteljes 
összecsapás volt, és megalapozta, illetve megerősítette azt a mentalitást, amiről már 
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beszéltem a XVIII . századból, és aminek a továbbélése a 48-as függetlenségi gondolatnak az 
erőteljes támogatásában és egyfajta folytonos ellenzékiségben megnyilvánult, ami aztán 
átcsapott a különböző agrárszocialista mozgalmakba. De ennek a demokratikus irányítású 
protestáns egyházakban is megvolt a nagyon kemény lecsapódása. 

Tehát volt az emberekben hit és komolyan vették, amit a poli t ikusok mondtak, hogy most 
majd meg lehet valósítani egy olyan ideálisnak tartott önkormányzat i rendszert, ami a nép 
által is igazságosnak érzett gyakorlatot folytatja. N o , ez az időszak, de későbbi időszakok is 
megmutatják - és ezt ne vegyék tőlem pesszimizmusnak - , hogy azt hiszem, azt az abszolút 
ideális önkormányzato t , amit az alapelvekben a klasszikusok már a XVIII . században, sőt azt 
megelőzően és azóta is leírtak, meg amit a legjobb szándékok mellett a törvényalkotók is 
megpróbálnak megvalósítani, azt végül is a maga teljességében keresztülvinni talán lehet, de 
Magyarországon még nem sikerült. 

Röviden utalnom kell az 1871. évi és az 1886. évi községi törvényekre, amelyek a kisebb 
városokat is rendezték. És itt a mi vidékünkön elsősorban erről van szó. Milyen érdekek 
ütköztek? Ütközö t t bizonyos kormányérdek, ü tközöt t a megyei érdek és ütköztek bizonyos 
szakmai érdekek, a helyi önkormányzat i érdekekkel. N e m lenet sohasem azt mondani , hogy 
csak egyféle igazság van. A kormány igen hamar rájött arra - különösen az ellenzéki 
beállítottságú megyék és városok, községek láttán hogy ez nem szolgálja az ő érdekeit, 
annyiban, hogy nem tudja az akaratát végrehajtani még azokban a kérdésekben sem, amelyek 
közérdeket szolgálnának. N a , ennek kivédésére érvényben tartotta az 1848 előtt Magyaror-
szágon már gyakorlatban volt főispáni rendszert. A főispán a mindenkori kormánynak a 
megbízottja volt a megyében, valamint a törvényhatósági jogú, megyei jogú városokra nézve. 
Ha a kormány bukott , a főispán is vette a kalapját. Ezzelszemben a megye élén álló választott 
alispán, ha a kormány megbukot t , attól függetlenül a funkciójában maradt. Ö volt a stabil 
egyéniség. A főispán politikai ellenőr és irányító személyiség volt, eléggé széles jogosítvá-
nyokkal. Rendelkezhetett , rákérdezhetett , vizsgálatot kezdeményezhetet t stb. 

A kiegyezés utáni önkormányzat i rendszer egyik sajátossága volt tehát a főispáni 
intézmény meghagyása. A másik az 1876-os évtől kezdve a megyei közgyűlésekkel nem 
szemben, elvileg azokkal szoros összefüggésben, de nem alárendelve az ún. közigazgatási 
bizottságnak a megszervezése volt, amiben együtt volt az önkormányza t és az állami szervek 
képviselete. Ez egy kisebb létszámú, elég mozgékony és könnyen összehívható testület, és 
benne voltak a megyében m ű k ö d ő különböző allami szervek képviselői, a szakhivatalnokok 
képviselői a főispán elnökletével. Itt pedig azon a címen, hogy egyeztetni kell az 
önkormányzatnak az érdekeit az állami érdeket képviselő hivatalok szempontjaival, valójá-
ban a megyei önkormányzat egyfajta korlátozását jelentette. Ez a korlátozás elsősorban 
pénzügyi, gazdálkodási tekintetben érvényesült. Ugyanis a magyar királyi pénzügyigazgató-
ságok megszervezésével és az adóbeszedés magasabb szintjének az állami kézben tartásával, 
valamint az állami számvevőszékek megszervezésével az államnak megvolt a közvetlen 
beavatkozási, ellenőrzési lehetősége a községek, városok költségvetése és annak felhasználása 
felett, sőt, ez eljutott a századforduló táján odáig, hogy mond juk az állami számvevőség 
pontosan tudta, hogy a megyei tisztviselők közü lk inek mennyi volt az útiszámlája, mikor, 
nova utazott , mert na a számvevőszék nem láttamozta, akkor nem lehetett kifizetni. A 
sokféle érdekütköztetésből tehát a szakszerűséget is erőteljesen képviseltetve, voltaképpen 
egyre inkább a centrális érdekek kerültek ki győztesen. Ezt azonban nem lehet egyszerűen 
negatív tényezőként felfogni, mert tulajdonképpen olyan szaktevékenységeket centralizál-
tak, amelyeket az önkormányzatok nem tudtak volna ellátni, nem is volt várható tőlük, hogy 
szakszerűen ellássák. Másfelől pedig szükség volt a kormány regionális szakszerveire, mert 
egy-egy önkormányzatnak nem állt érdekében az adott szaktevékenység ellátása. Ilyen volt 
például a folyammérnöki hivatalok szervezése. Már 1848 előtt bebizonyosodott , hogy ha a 
városokra, községekre bízzák az adott folyószakaszok szabályozását és karbantartását, 
akkor az árvíz állandóan elvisz valamit, mert nem egyformán csinálják. Ez olyan dolog volt, 
amit nem lehetett kiadni állami kézből. De ilyen volt a vasút, ilyen volt a posta, ilyen volt az 
ún. államépítészeti hivatalok hálózata, amely a szakmaiság egyidejű képviseletével szoros 
befolyást gyakorolt mindenféle önkormányzat i beruházás felett. Később, az első világhá-
ború alatti, majd az azt követő események - például Trianon hatása - feltétlenül az állami 
centralizációt erősítették és a megyei, városi önkormányzatok korlátozását hozták maguk-
kal. Erre töménytelen példát lehetne hozni a tisztviselők kinevezésével, bérével, besorolásá-
val, elbírálásával kapcsolatban. 
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Visszatérve a dualizmus korára, néhány sajátosságra vagy ellentmondásra akarok rávilágí-
tani, amelyek a mai önkormányzatok szempontiából sem lényegtelenek. Azt mondja az 
1886-os 22-es törvény, az ún. községi törvény, nogy az állam „bizonyos kötelezettségek 
ellenében közigazgatási önkormányzat i jogot biztosít". Ebben nagyon fontos jogi alapelvek 
vannak. Bizonyos mértékig benne van a népfelség elve, amelyet megtestesít az állam, és az 
állam ad kötelezettségvállalások fejében közigazgatási, önkormányzat i jogot . Ez egy olyan 
alapelv, amit különösen a művelődés tekintetében ma rettenetesen fontosnak tartok és 
érvényesítését b izonyos értelemben a mai napig hiányolom. Ebbe a gondolkozásba tartozott 
bele az Eötvös-féle népoktatási törvény is. Az 1886. évi törvény szerint: község csak akkor 
lehet egy terület és annak a lakossága, na községháza van, ha szakember tisztviselője van, ha 
vagy az egyház, vagy a község, vagy a lakosság gondoskodik az iskola fenntartásáról és 
gondoskodik az alapvető egészségügyi ellátásról stt). H a ezek közül az állami előírásoknak 
valamelyikéről nem tud gondoskodni, akkor nem község, megszüntetik az önállóságát és 
hozzácsapják egy másikhoz. Ez bölcs elv volt, mert azt jelentette, hogy vége a kupaktanács-
nak, nincs tovább bírói fizetés stb. Rendkívül fontos , ma sem elvetendő elv, legalábbis 
szakmai vonatkozásokban. 

A kiegyezés utáni és egészen a tanácsrendszerig érvényben lévő törvényi szabályozások-
nak az összeállítása során kellő gondot fordítottak arra, nogy a nemzetiségi önkormányzat 
érvényre jusson. Egy olyan településen, mint például Szarvas vagy Békéscsaba, amelynek a 
nagy többsége szlovák anyanyelvű volt, elő sem kellett írni semmit, hiszen a virilis jogon, 
tehát a legfőbb adófizetők jogán érvényesült a nemzetiségi érdek. Köztudot t , hogy az 
1886-os törvény értelmében a képviselő-testület fele a legfőbb adófizetőkből, a másik fele 
meg a választott tagokból állt. Senki se válogatta, egyedül a befizetett adó mértéke határozta 
meg, hogy ki kerül a legfőbb adófizetők közé és ott nem lehetett semmiféle nemzetiségi 
korlátozást alkalmazni. Egy ilyen településen, mint Békéscsaba, választás esetében sem 
lehetett, mert akik végrehajtották volna, azok is szlovákok voltak. Egy Békéscsaba vagy 
Békés megye esetében, ahol még a megyei vezetés jelentős része is szlovák származásúakból 
állt - persze, akik kitűnően megtanultak magyarul, egyetemet végeztek, meg kétnyelvűek 
voltak - , a kétnyelvűség megszüntetésére vonatkozó állami sugallatokat nem lehetett 
végrehajtani. De nemcsak ezt a mozzanatot akarom feleleveníteni, hanem a nemzetiségi 
települések önkormányzatának azt a nagyon helyes gyakorlatát is, amikor szabályosan 
megállapodtak abban, hogy a három legfőbb tisztség, - községekről lévén szó, a bíró, a 
törvénybíró és a községgazda - melyik nemzetiségből kerül ki. Ennek a váltógazdálkodásnak 
legszebb példája a már említett Mezőberény, ahol tudták, hogy ha a bíró német, akkor a 
törvénybírónak szlováknak kell lennie, a községgazdának magyarnak. Aztán megfelelő 
periódusonként fordítot tak rajta. Ez tökéletes békét jelentett. Másfelől pedig megkívánták a 
közigazgatási tisztviselőktől, hogy a településen használt nyelveket ismerjék. Ez azt 
jelentette, hogy a jegyző szlovákul vagy németül hallgatta meg a kérvényezőt, majd magyarul 
megcsinálta a jegyzőkönyvet. Én ezt az adott körülmények között a kétnyelvűség megvaló-
sítható lehetőségének tartom. 

A továbbiakban néhány, a mi tájunkra jellemző mozzanatot szeretnék még érinteni. Az 
egyik a városi jogállások ügye. Az 1867-es kiegyezés utáni első községi törvény idején 
minden mezővárosnak, illetve településnek nyilatkoznia kellett, hogy város vagy község 
akart-e lenni. Minden település nagyközség volt, ha képes volt önmagát fenntartani és a kis 
községeket szervezték körjegyzőségekbe. Sajnos azt kell mondanom, nogy Békés megyében 
és Csanád megyében - szemben például a hajdú- , a nagykun városokkal, ak iskun városokkal 
- olyan gyenge volt a városi tudat, hogy nem érezték annak jelentőségét: városnak hívják őket 
vagy falunak. A városi címmel magasabb szintű, bonyolultabb, többe kerülő igazgatás járt 
volna, tehát nagyobb lett volna a helyi adó, ettől meg féltek. Emiatt a kiegyezés utáni első 
községi törvény idején Békés megyében az addigi nyolc mezővárossal szemben egyedül 
Gyula városa nyilatkozott úgy, hogy város akar maradni. A többi mind nagyközség akart 
lenni, mert akkor sokkal egyszerűbb apparátust kellett tartania. Mi a fenének - mondták -
kifizetni a tollforgató tintanyalóknak azt a sok pénzt? De nemcsak a községházi tisztviselők-
re, hanem a tanítókra, meg másmilyen kapa-kasza kerülőkre is vonatkoztat ták ezt az elvet 
eleink, ezt kár lenne tagadni. Csanád megyében is Makó volt az egyetlen, amelyik 
megyeszékhely létére fenntartotta a városi címet. De volt Magyarországon egy különleges 
megye, hogy egy kicsit messzebb menjünk : Ugocsa a legkisebb megyéje volt Magyarország-
nak, s Nagyszőlős volt a székhelye, de lemondott a városi rangról, úgyhogy Ugocsa volt az 
egyetlen olyan megye, amelynek nem volt városa, még a székhelye is község volt. A városi, a 
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mezővárosi címről való lemondás annyira csábító volt, hogy Kunszentmárton még utóbb, 
1896-ban is követte, mondva: olcsóbb (esz így az igazgatás. Gyula meg Makó is sokat törte a 
fejét, hogy iobb lenne nagyközségnek lenni, mert akkor kevesebb tisztviselőt kellene tartani. 
De nem volt ennek különösebb jelentősége, úgy látszik, az embereket sem nagyon izgatta. A 
jelentősége a századvégtől kezdve nőt t meg, amikor a gazdasági élet, a közlekedés stb. 
fejlődése során állami beruházások, intézménytelepítések formájában nagyon is fontos volt, 
hogy melyik település város és melyik nem. Csakhogy addigra megváltozott az állam 
alapállása és rettenetesen keserves, hosszú eljárás után sem adták meg a városi címet. Ennek 
Békéscsaba a tipikus példája. Itt a századforduló után megindult a küzdelem, hogy legyünk 
város. Csaba 1918-ban kapta vissza a városi jogát, amiről oly könnyedén lemondott . 1946-tól 
kezdve a roi vidékünkön ezért voltak gyakoriak a várossá alakítások, majd még inkább az 
1980-as években, amikor országosan is tömeges várossá nyilvánítások történtek. 

Szabó Ferenc 

Oroszlánszobor a csatamezőn 
A történelem néha megfeledkezik hőseiről, áldozatairól és csak a hadtörténelmi irattárak-

ban maradnak róluk feljegyzések. A véres „nagyvezekényi" csatáról is keveset olvashatunk, 
pedig egyike volt azon kevés ütközetnek, amelyből a magyar sereg került ki győztesen és a 
törökök megfutamodtak. 

A magyar sereg 1652. augusztus 26-án a Bars megyei Verebélytől Északra, Nagyvezekény 
és Nemcsény határában várta be a török hadat. Érdekes módon nem a verebélyi földvár 
sáncainak védelmében vállalkoztak Forgách Ádám harcosai az ütközetre, hanem sík vidéken 
1300 magyar állt szemben a többszörös fölényben (4000 harcos) lévő törökkel. 

A magyarok oldalán az Eszterházyak közül hatan is harcoltak elszántan, ám az Eszterházy 
dinasztia keserves árat fizetett, négy fivér: Ferenc, László és Tamás maradt holtan a 
csatamezőn; a legenda szerint Gáspár sebesülten is üldözte a tö rökö t egészen Verebély 
határáig, mígnem végkimerülésben holtan esett le lováról. A történethez tartozik még, hogy 
néhány esztendővel később, 1699-ben Gáspár emlékére az Eszterházy család kápolnát 
emeltetett a Cseresznye utca végén, amely még az 1970-es évek legelején is az utca ékessége 
volt. Ám az új lakótelep építésénél a túlfűtött tervezők mindenképpen úgy sáfárkodtak, hogy 
a kápolna el tűnjön a föld színéről. A kápolnával együtt eltűnt a Cseresznye utca is, ahol régi 
parasztházak, a Zsitva völgye jellegzetes népi emlékei álltak. 

A nagyvezekényi ütközetnek 550 magyar áldozata volt, a törökök 800 harcosa maradt a 
vérmezőn. Tehát súlyos veszteség érte a magyar sereget, nagy árat fizettek, de a véres csata 
után a török többé már nem riogatta Zsitva völgye felső vidékét. . . 

A csata és a négy Eszterházy emlékére gróf Eszterházy Imre nyitrai nagyprépost 1734-ben 
oszlopot állíttatott a vérmezőn, amely egészen a millenniumi ünnepségekig őrködöt t a vidék 
felett. Akkor az Eszterházy család úgy döntött , hogy méltóbb, kifejezőbb emlékművel róiák 
le kegyeletüket és állítanak emléket az elesett hősöknek. A család és a vármegye megbízásából 
épült a lépcsős talapzaton álló hatalmas bronz oroszlánszobor, amint töri a törökŐK zászlaját 
s harci díszeit. A talapzaton latin szöveg hirdeti a csata eseményeit és a homlokzatát a 
jellegzetes Eszterházy-címer díszíti, a koronán álló koronás griff, amely felemelt jobbjában 
görbe kardot, baljában három rózsát tart. (Lásd az első borítón.) 

Az oroszlánszobor elkészítésével a fiatal Markup Béla szobrászművészt bízták meg, 
akinek legismertebb díszítő szobra a Parlament főbejáratát őrző két oroszlán. Markup 
Béláról Lyka Károly más vonatkozásban ugyan, a következőket írta: „Jóval mérsékeltebb a 
részletezés Markup Béla kis bronzán, amelynek az egyszerű Genre nevet adta, voltaképpen 
pásztoridill: a juhasz szamárhátra segítette kisfiát. Markup egész sor kis bronzot állított ki, 
sokszor állatokat, emberrel kombinálva." Az idézettel csak azt szerettük volna alátámaszta-
ni, hogy a szobrász különösen állatfiguráival tűnt ki. Tehát nem volt véletlen, amikor alig 
huszonhárom évesen megkapta a felkerést a nagyvezekényi oroszlánszobor elkészítésére. 

A hatalmas oroszlánszobrot a főúttól néhány száz méterre, mezei bekötőúton lehet 
megközelíteni. A malonyai arboré tumot vagy a kistapolcsányi vadászkastélyt és bölényre-
zervátumot látogató országjárók szívesen szakítanak néhány pillanatot a vezekényi emlékmű 
megtekintésére, amely hirdeti a törökkel harcoló, heroikus csatát vívott magyar sereg 
nemezetiségi összetételének sokrétűségét is. 

Motesíky Árpád 
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