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Változások a főispáni kar személyi állományában 
a két világháború között

A főispánok sajátos pozíciót töltöttek be mind a politikában, mind a közigazgatás
ban. Kormánytisztviselők voltak, állásuk viszont egy-egy vidéki törvényhatósághoz 
kapcsolódott, azaz mintegy összekötő kapcsot képeztek a központi és helyi adminisz
tráció, valamint az országos politika és a helyi közélet között. Minden bizonnyal ez a 
„helyi jelleg” eredményezte, hogy még csak kísérletek sem történtek a főispáni kar 
önálló történeti feldolgozására. A tisztség fontossága, kulcsszerepe azonban az átfo
góbb jellegű közigazgatás- vagy politikatörténeti munkák alapján is megállapítható. 
Megfelelő kutatások hiányában természetesen nem lehet pontosan meghatározni, hogy 
a főispánok konkrét tevékenységében milyen részt foglalt el a bürokratikus és milyet 
a hatalmi-politikai aktivitás. Éppen ezért azt sem lehet tudni, hogy az egyes személy- 
cserékben, melyeknek természetesen számtalan egyedi oka lehetett, milyen mértékben 
játszott szerepet a kormányzat politikai bizalmának elvesztése és milyet az a tény, 
hogy az illető nem tudta megfelelően ellátni hivatali teendőit. A leváltások és kinevezé
sek számának alakulása azonban önmagában is kirajzol bizonyos tendenciákat, ame
lyek árnyaltabbá tehetik a Horthy-korszak kormányairól eddig meglévő ismereteinket.

A főispán a mindenkori kormány bizalmi embere és politikai irányzatának követője 
volt. Széles felügyeleti és ellenőrzési jogkörével biztosította a központi kormányzat 
befolyását a vármegyei és városi önkormányzatok felett. (Hozzátehetjük, hogy az ön
kormányzatiság a főispáni tisztség megítélésének csak egyik, de nem az egyetlen 
nézőpontja: a pozíciót az egész közigazgatási és politikai gépezet részeként szemlélve 
kiderül, hogy a főispáni hatalom a helyi autonómiák csorbulásának nem az oka, hanem 
annak - igaz, eléggé szembetűnő - megnyilvánulási formája volt.) A főispán tehát 
egyrészt közvetlenül a belügyminiszter alá rendelt tisztviselő volt, akinek a feladata 
és hatásköre jogszabályok által körül volt határolva.1 Magától értetődő, hogy egy 
modern polgári államgépezetben a törvényileg rögzített feladatkörrel rendelkező 
főispáni állás jellege, szerepe más volt, mint a mindennapi döntésektől, kicsinyes
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helyi pozícióharcoktól magát távoltartó főúri főispánoké, akiknek jogosítványait - 
Stipta István szavaival élve - csak „hiányos törvények és a bizonytalan értelmű 
alkotmányos szokásjog”2 szabályozta. A tisztség tulajdonképpen csak elnevezésében 
hordozta a régi főispáni méltóság tradícióját, egyébként sokkal inkább Metternich 
adminisztrátorainak és a Bach-korszak megyefőnökeinek hagyományait folytatta.3 
Ez a tisztviselői, bürokratikus jelleg természetesen a modem polgári kormányzat köve
telményeiből adódott.4 Az 1920-as és 1930-as években, amikor a kormányzati rendszer 
egészének közigazgatási-adminisztratív funkciója egyre hangsúlyosabbá vált5, a vég
rehajtó apparátusban a főispánok által betöltött kulcspozíció jelentősége tovább nőtt.

A főispán másrészről nem egyszerű hivatalnok, hanem - a miniszterekhez és a 
politikai államtitkárokhoz hasonlóan - politikai tisztviselő; ennek megfelelően pozíci
ójának betöltése nincs szakképesítéshez kötve, valamint abból bármikor felmenthető.6 
Állásával kapcsolatban nem - pontosabban nem csak - az adminisztratív szakszerűség, 
hanem a bizalmi jelleg dominált. A vármegyék, városok vezetése, a helyi hatalmi 
viszonyokban való tájékozódás szintén olyan tulajdonságok létét követelte meg, 
amelyek a puszta hivatalnok-jellegen túlmutattak. A mindenkori kormányzat is 
igyekezett védeni, őrizni a pozíció tekintélyét azokkal szemben, akik nem voltak 
kellően tisztában annak súlyával.7 A közigazgatási feladatok mellett ugyanis a 
főispánok jelentős politikai tevékenységet is folytattak. Ahogy Magyary Zoltán külön 
kihangsúlyozta: „sajátos szerepe a főispánnak, hogy mint politikai tisztviselőt, a 
kormány azzal a feladattal is megbízza, hogy a parlamenti többségét biztosító pártnak 
a vármegyében való szervezetét kiépítse és vezesse.”8 A képviselőválasztások mellett 
fontos szerepet játszottak a rendszer egészének működési mechanizmusában, elsősor
ban a kormány és a törvényhatóságok, illetve - tágabban értelmezve - a központi ha
talom és a helyi elittársaságok közötti kapcsolatban. Jelentős befolyásuk volt a kine
vezések, előléptetések terén is.9 Hatalmuk, befolyásuk sokszor túlmutatott a helyi 
viszonyokon, és az országos politikában is fontos szerepet kapott.10 Azaz nemcsak a 
végrehajtásban, hanem olykor a döntési folyamatokban is meghatározó volt a szerepük. 
Jelentőségüket növelte a Horthy-korszakban, illetve már azt megelőzően, a politikai 
váltógazdaság hiánya és általában a végrehajtó hatalom túlsúlya; ennek fenntartásában
- a választások irányításával, az ellenzék adminisztratív úton történő visszaszorításával
- maguk is fontos szerepet játszottak. Funkciójuk nemcsak kormányzati, hanem széle
sebb értelemben vett politikai is, különösen, ha figyelembe vesszük azt a befolyást, 
amivel a helyi társadalom felett rendelkeztek.

* * *
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A főispánnal, mint bizalmi emberrel szemben alapvető követelmény volt, hogy 
lojális legyen a mindenkori kormányzathoz. Ezt fejezte ki az a gesztus, hogy új minisz
terelnök vagy új belügyminiszter kinevezésekor a főispánok a kormány rendelkezésére 
bocsátották állásukat. A jogszabály ugyan ezt nem írta elő, a szokásjog azonban 
megkövetelte. Ehhez az aktushoz a kormányzat is ragaszkodott,11 még akkor is, ha 
merőben formális eljárásról volt szó, hiszen a főispánok az esetek döntő hányadában 
a helyükön maradtak, esetleges leváltásukra csak később, a kormányzat tájékozódása 
után kerülhetett sor. A kabinetváltások tehát nem jártak együtt feltétlenül és 
automatikusan a főispáni kar leváltásával, ami a rendszer működési mechanizmusának 
ismeretében nem meglepő. A húszas-harmincas években egyetlen újonnan kinevezett 
miniszterelnök (és belügyminisztere) sem volt abban a helyzetben, hogy szabadon 
alakítsa politikáját, tekintettel kellett lennie a hatalmi körök aktuális erőviszonyára. 
A személycserék száma tehát fontos információkat tartalmazhat arra nézve, hogy az 
egyes kormányok mikor és milyen mértékben tartották szükségesnek az elődöktől 
„örökölt” garnitúra átalakítását, illetve hogy milyen mértékben sikerült ezen politikai 
akaratnak érvényt szerezniük.

A főispáni karban lezajlott változásokat 1924 és 1939 között vizsgáltam. 1924- 
ben lépett életbe az 1923 : XXXV. te., amely a közigazgatási területrendezéssel tulaj
donképpen a korszak egészére érvényes kereteket hozott létre. (Pusztán technikai 
megfontolásokból - néhány üres poszt miatt - nem január 1-t, hanem július 1-t 
tekintettem a kiindulásnak.) A záróévet azjelölte ki, hogy a háború kitörésével - noha 
Magyarország nem volt kezdettől fogva hadban álló fél - a békeidőtől gyökeresen 
eltérő politikai helyzet állt elő, ami a politikai és a kormányzati élet működésének 
egészére, így a főispáni karra is hatással volt. (Ismét csak technikai okokból nem 
1939. szeptember 1 -t, hanem december 31 -t vettem a záró időpontnak.) 1924 januárja 
és 193 8 decembere között Magyarországon 25 vármegyei és 10 városi törvényhatóság 
állt fent. Ez - még az általam vizsgált korszakban - a Felvidék visszacsatolásával 6 
megyei és 3 városi törvényhatósággal bővült. (A Kárpátalján felállított közigazgatási 
kirendeltségekkel nem foglalkozom, azok külön jogállása - Budapesthez hasonlóan - 
nem teszi lehetővé az összevetést.) Mivel egy személy több vármegye (város) élén 
állhatott, illetve egyes főispáni állásokat - esetleg még főispáni hivatalt is - tartósan 
összevontak, évente 24-27 főből állt a főispáni kar, ami csak a felvidéki állások 
betöltése után emelkedett 30 fölé. Takarékossági szempontból többször felvetődött a 
főispáni állások számának nagymértékű csökkentése12, a kormány azonban ezt 
elvetette, hiszen „ahol személyi tekintetek és a helyi viszonyok megengedik”, ott már 
eddig is előfordult, hogy több hivatalt egy személy töltsön be. „Ez azonban csak 
ritkán vihető keresztül, s általános érvényesítése feltétlenül azoknak a feladatoknak 
rovására menne, amelyeknek ellátására a főispán hivatott.”13
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1924 és 1939 között-minden állást külön véve - 133 személycsere14 történt, ami 
- az 1924-es kart is beszámítva - azt jelenti, hogy az egyes törvényhatóságok élén 
ebben az időszakban átlagban körülbelül négy főispán váltotta egymást. A legkevesebb 
változás természetesen a Felvidéken történt, itt legfeljebb egy-egy Imrédy mellett 
túlságosan elkötelezett ember elmozdítására került sor. A trianoni területen a főispán 
személyét tekintve legstabilabb törvényhatóság Kecskemét, Borsod és Szatmár volt 
a korszakban, két-két főispánnal. Ezek elsősorban Fay István, Borbély-Maczky Emil 
valamint a Péchy-testvérek hosszú hivatali idejének köszönhették a relatív 
állandóságot. Szilárdnak tekinthetők ebből a szempontból azok a törvényhatóságok 
is, amelynek élén három-négy főispán állt ebben az időszakban. Ide főleg az ország 
közepén elterülő, illetve az északi és a nyugat-dunántúli vármegyék tartoztak. Az 
átlagnál valamivel több, öt főispán váltotta egymást Veszprém, Tolna és Baranya 
megyében illetve Pécsett. (Öt csere történt Pest megye élén is, főispáni székében 
azonban - Preszly kétszeri hivatalviselése miatt - csak négy személy fordult meg.) A 
legtöbb főispánt „elhasználó”, mondhatni a kormányzat számára a „legproblémásabb” 
törvényhatóságok - Somogy és Győr megyék valamint Győr város kivételével - az 
Alföldön helyezkedtek el. Elsősorban a Viharsarok megyéi sorolhatók ide, Csongrád 
nyolc, Bihar hét, Békés illetve Hódmezővásárhely hat-hat főispánnal; hozzájuk 
csatlakozik Szabolcs, Bács-Bodrog és Baja ugyancsak hattal-hattal.

Sokat mondó az a tény, hogy a főispán kiválasztásánál a legtöbb gondot a kormá
nyok számára az erőteljesen ellenzéki hangulatú délkeleti vármegyék jelentették. 
Feilitzsch Berthold például sem Biharban, sem pedig Békésben nem vált be. Egyik 
helyen sem sikerült jó  kapcsolatot kialakítania az alispánnal, utóbbi megyében pedig 
nyílt és állandó ellenségeskedés folyt közte és a törvényhatósági bizottság szociálde
mokrata és „liberális” többsége között.15 Nehézséget jelentettek a kormányzat számára 
a dél-dunántúli - jelentős német kisebbséggel rendelkező - megyék is.16 Talán nem 
véletlen, hogy itteni erélyes és hatékony működése hívta fel a figyelmet Keresztes- 
Fischer Ferencre,17 aki azután Károlyi Gyulától kezdve szinte minden kormányfőt 
szolgált belügyminiszterként. Feltűnő ugyanakkor, hogy a legitimista ellenzék fő 
bázisát adó nyugati megyékben (Fejér, Vas, Zala, Sopron) milyen kevés cserére került 
sor. Pedig amint azt Ostfíy Lajos megjegyezte: „Vasmegyei főispánnak lenni - senkivel 
össze nem veszni - az itteni klerikális ellenzéki ideológiát, a legitimista frazeológiát 
megtagadtatni, és az ezekkel telített közönséget a klérussal egy párton nem lévő, nem 
legitimista, nemzeti kormány mellé állítani nem könnyű dolog!”18 Különösen fontos 
lehetett a kormány számára, hogy „az ország első vármegyéje”, Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
élére megtalálja a megfelelő embert, ami Preszly Elemér személyében - úgy tűnik - 
sikerült is. Preszly 1920 májusától kormánybiztosként, szeptembertől pedig főispán
ként állt a megye élén 1935 márciusáig, amikor belügyi államtitkárnak nevezték ki. 
Másfél év múlva, 1936 novemberében visszatért Pest megye élére, ahonnan 1938.
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június 14-én mentették fel véglegesen. Nem lehetett véletlen, hogy a perifériális 
helyzetű, kisebb területű és kisebb jelentőségű megyék kevesebb gondot okoztak a 
kormányoknak, kevesebb figyelmet is fordítottak rájuk, főképpen ha az illető főispán 
jól tudott alkalmazkodni. így például Péchy Miklós Szabolcsnak, az előző évben 
kinevezett szatmári főispánnak a menesztéséről már 1932-ben szó volt,19 ennek ellenére 
helyén maradt 1940 novemberéig, Bereg megye élén pedig 1944 áprilisáig.

Mivel egy személy több állást is betölthetett, a változások ténylegesen kevesebb 
személyt érintettek: az általam vizsgált időszakban 107 csere történt. Ha a karon belüli 
mozgásokat, már hivatalban lévő személyek áthelyezését leszámítjuk, 85 új személy 
került a karba; pontosabban 81, mivel 4 főt ebben a periódusban két különböző 
időpontban is kineveztek. A tulajdonképpeni „homo novusok” még ennél is kevesebben 
szerepeltek, hiszen többen már voltak főispánok egy korábbi időszakban. Sokat sejtető 
az a tény, miszerint a 107 személycsere döntő többsége - kétharmada - a korszak 
második felére esett, míg a Bethlen- és a Károlyi-kormány időszakára csupán kevesebb 
mint 30%-a. Különösen az 1930-as évek második felében - 1935 és 1939 között - 
figyelhető meg nagy cserélődés: a változások több mint fele ekkor zajlott. 
(Természetesen nem hagyható figyelmen kívül, hogy a felvidéki törvényhatóságok 
megszervezése már önmagában is növelte a főispáni kinevezések számát.) Ezen 
általános irány mellett a változások számának alakulásában tapasztalható ingadozások 
részleteiben is jól rávilágítanak a korszak belpolitikai mozgásaira.

Az egymást követő kormányok 1919 őszétől az 1912: LXIII. te. alapján a tör
vényhatóságok élére kormánybiztos-főispánokat neveztek ki. A bizonytalan belpolitikai 
helyzetben azonban gyorsan cserélődtek a személyek. Növelte a zűrzavart az is, hogy 
a végleges határmegvonásig az egyes törvényhatóságok léte is kétséges volt. A 
békeszerződés aláírását követően - a konszolidáció egyik jeleként -1920 augusztusában 
és szeptemberében a kormánybiztosokat főispánok váltották fel, ami pusztán 
elnevezésbeli változást jelentett, hiszen jórészt ugyanazok a személyek maradtak 
hivatalban. Ám ezután is szinte havonta sor került változásokra, a kar személyi 
állomány csak lassan szilárdult meg. A Bethlen-kormány 1924-re az elődeitől átvett 
főispáni garnitúrát szinte teljes egészében lecserélte: mindössze 8 olyan személy volt 
ekkor hivatalban, akiket még korábban, Teleki Pál kormánya alatt helyeztek pozícióba, 
valamennyit még kormánybiztos-főispánként. Feltűnő, hogy mennyire nehezen találtak 
megfelelő embert Csongrád vármegye élére; Csúcs János halála (1924. szeptember) 
után Nagy Sándor alispán látta el a főispáni teendőket, majd - fél év múltán - tény
legesen is kinevezték. A megbízatást azonban csak átmenetileg vállalta, így fél év 
múlva helyére Madarassy Gábort állították; újabb év elteltével aztán őt is felmentették. 
Utóda, Farkas Béla - úgy tűnik - beváltotta a személyéhez fűzött reményeket, hiszen 
majdnem egy évtizedig állt a megye élén. Nagyobb arányú változásra került sor az 
1926-os belpolitikai mozgásokkal kapcsolatban, még ha ezek többsége nem is hozható
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közvetlen összefüggésbe az új belügyminiszter, Scitovszky Béla kinevezésével. 
Néhány idősebb főispán kikerülése mellett nyilvánvalóan politikai elégedetlenség 
játszott szerepet például Sárköz)' György somogyi főispán leváltásában: „A kormány 
politikai szempontból szükségesnek látja, hogy a kormányzatodra bízott törvény- 
hatóság további vezetésében személyi változást tegyen. Ennek folytán sajnálatomra 
kénytelen vagyok főispáni állásodtól való felmentésed iránt illetékes helyen lépéseket 
tenni. (...) Ez okból kérlek, hogy állásodról való lemondásodat bejelenteni szíves
kedjél.”20 Ez a belügyminiszteri levél arra utal, hogy a kabinet fontosnak tartotta azt a 
látszatot kelteni, miszerint itt önkéntes lemondásról van szó: a kormányzóhoz szóló 
felterjesztés már arra hivatkozik, hogy az illető „előrehaladott korára való hivatkozással 
ettől az állástól leendő felmentését kérte.”21 Alkalmatlansága miatt váltották le Nagy 
Pál fejér megyei főispánt is, aki Bethlen szerint „csak báb a különböző politikai irány
zatok kezében, és a kormány megbízottjának funkcióját nem tudja ellátni”.22 Mivel 
már az 1926. évi országgyűlési választásokat sem akarták rá bízni, helyére a „kormány 
- a nagyobb politikai rutinnal rendelkező és a vármegyei élet irányításában is tapasz
talatokkal rendelkező - Széchényi Viktor sárpentelei földbirtokost”23 nevezte ki.

1927-re a főispáni kar stabilizálódott. Jól mutatja ezt, hogy 1927 júniusa és 1929 
szeptembere között - azaz több mint két évig - semmiféle változás nem történt a tes
tületben. Ezt követően a Bethlen-kabinet évente csak 2-3 kinevezést hajtott végre, 
amit tulajdonképpen már a „természetes cserélődés” eredményének tarthatunk. A kon
szolidáció erősödését, a rendszerrel korábban részben ellenséges elemek integrálását 
mutatja, hogy ekkor nevezték ki főispánná a kormánypártba Gömbössel visszatérő 
Borbély-Maczky Emilt, a MOVE elnökét, vagy Feilitzsch Bertholdot, az Ex „vezér
intézőjét”.24 A számokat tekintve 1924 és 1931 augusztusa között 17 törvényhatóságban 
23 változás történt: 18 fő került ki és 20 fő került be, valamint 3 esetben már hivatalban 
lévő főispánt neveztek ki egy másik törvényhatóság élére. (A Bethlen-kormány lemon
dásakor tehát 27 főispán volt tisztségben.) A 18 leváltott személy közül 5 korábban 
ugyancsak ebben az időszakban került be, Soldos Béla pedig egy év elteltével vissza
került a karba. Mindez azt jelenti, hogy az 1924-es főispáni karnak csak kevesebb 
mint a felét érintették a változások. Ez a periódus a főispáni kar nyugalmi időszaka; a 
Bethlen-kabinet megtalálta a megfelelő embereit a vidéki törvényhatóságok élére, és 
így egy stabil testületet hagyott utódára.

A Károlyi Gyula-kormány rövid ideig működött, és ez - az előtte tornyosuló 
gazdasági és politikai problémák mellett - már eleve lehetetlenné tette, hogy nagyobb 
arányú változtatásokat eszközöljön a főispáni karban. Ráadásul a személycserék, 
Aigner Károly lemondásától eltekintve, a kabinet működésének első hat hónapjára 
estek. Összesen 14 törvényhatóság élén történt változás: 8 személyt felmentettek és 4 
főt neveztek ki a helyükre; ezen kívül 2 hivatalban lévő főispánt másik helyre is állí
tottak, míg Huszár Aladárt Komárom-Esztergomból Győr-Moson-Pozsony élére
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helyezték át. Szembetűnő az új emberek kevés száma, melynek eredményeképpen a 
kar létszáma 27-ről 23-ra csökkent.25 A kormány megalakulásakor fel is vetődött a 
főispáni állások számának csökkentése;26 sok olyan törvényhatóság vezetését kapcsol
ták össze (pl. Kecskemét és Csanád, Bács-Bodrog és Tolna), amelynek más indítéka 
nem lehetett. Még kisebbnek tűnik a változások mértéke, ha figyelembe vesszük azt, 
hogy a 8 kikerült közül Németh Károly meghalt, Keresztes-Fischer Ferenc és Purgly 
Emil miniszterek lettek, és a 75 éves Jankó Ágoston felmentésében az életkora volt a 
legfőbb ok. Még vele együtt is csupán 5 személynél játszhattak szerepet az alkalmassági 
vagy politikai, bizalmi szempontok. Kétségtelenül így történt ez Feilitzsch esetében: 
„(...) a közhangulat különösen vidéken az egységes pártban is erősen Bethlen-ellenes 
volt. Feilitzsch Berchtold [sic!] békési főispánt például a vármegye törvényhatósági 
bizottságában leszavazták, és így lemondásra kényszerült.”27 Ő maga némileg másképp 
magyarázta az eseményeket: „(...) tisztában voltam azzal, hogy az új kormányelnök, 
gróf Károlyi Gyula, régebbi ellentétek okából személyemnek Békés megye élén 
m aradását nem fogja óhajtani, ezért lem ondásomat augusztus 25-én az új 
belügyminiszternek benyújtottam.”28 Aigner Károly szegedi és Hadházy Zsigmond 
debreceni főispánok szintén olyannyira elkötelezték magukat Bethlen politikája mellett, 
hogy felmentésük elkerülhetetlen volt.29 A Károlyi-kormány tehát viszonylag kevés 
figyelmet fordított a főispáni karra, főleg az új emberek kiválasztására: ahol lehetett, 
már hivatalban lévő, gyakorlott személyeket ültetett a megüresedett helyekre. 
Debrecenbe például az előzetesen kiszemelt jelölt helyett mégis Vay László bihari 
főispánt nevezték ki.30 Valószínűleg sem előzetes szándéka, sem oka nem volt a na
gyobb mértékű cserére, hiszen a főispánok többsége - a jelek szerint - lojális maradt 
a kormányfőhöz. Igaz, az ellenkezőjére is volt példa: az 1932. augusztusi mezőcsáti 
időközi választáson a hivatalos jelölt, Purgly Emil földművelésügyi miniszter súlyos 
vereségében Borbély-Maczky Emil főispánnak is szerepe volt, hiszen egyes 
vélemények szerint - Gömbössel együtt - titokban a kisgazdapárti jelölt, Eckhardt 
Tibor ügyét támogatta.31 A kormányzaton belüli egyensúly megbomlása, és ebből 
fakadóan a főispán feletti központi ellenőrzés meglazulása tehát teret engedett más 
erők és értékek, konkrétan az egykori fajvédők közötti szolidaritás érvényesülésének.

Gömbös Gyula konnányra kerülésével a kortársak számára is valami „új” kez
dődött a magyar politikában. Valóban, kormányzása alatt a korábbi évekhez képest 
nagyobb méretű mozgások zajlottak le a főispáni karban is. Ebből a szempontból 
érdemes azonban két - látszólag nyugalmasabb (1932-1934) és több változást hozó 
(1935-1936) - szakaszra osztani ezt az időszakot. Gömbös tisztában volt azzal, hogy 
a bethleni garnitúrával nem valósíthatja meg reformelképzeléseit, hatalomra kerülése 
azonban csak kompromisszumok árán volt lehetséges. Elsősorban személyi 
kérdésekben kellett engednie, így - többek között - arra is ígéretet kellett tennie, hogy 
nem cseréli le a főispánokat,32 pedig pártépítési tervei végrehajtásában nem nélkü
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lözhette a közigazgatási gépezet támogatását.33 Mindazonáltal a kormányváltás a főis- 
páni karban már azonnal együtt járt némi változással. 1932 végén 6 főt váltottak le, 
köztük olyan jellegzetesen „bethlenista” figurákat, mint Mikszáth Kálmán miskolci 
vagy Erdőhegyi Lajos szabolcsi főispán. A következő két évben meglehetősen kevés 
csere történt, ami nagy valószínűsséggel a kiegyensúlyozott belpolitikai erőviszonyok
nak volt köszönhető. A Bethlennel kötött kompromisszum még korlátozta a 
miniszterelnököt. Figyelemre méltó viszont, hogy a Károlyi-kormány alatt kinevezett 
4 új főispán közül 3-at 1933-1934-ben leváltottak: úgy tűnik, a garanciák Károlyi 
embereit nem védték. Ez már azért is különös, mivel a belügyminiszter Keresztes- 
Fischer Ferenc személyében ugyanaz volt ekkor, mint a Károlyi-kormányban.

Ebben az időszakban összesen 10 főt cseréltek le, és 12 új személyt neveztek ki 
(köztük a korábban távozott Aigner Károly helyére). A felmentettek közül csak Huszár 
Aladár került magasabb, vagy legalább hasonló szintű helyre, Budapest főpolgár
mesteri székébe. Az újak többsége már természetesen Gömbös híve, miként például 
Mikecz Ödön vagy Kozma Miklós öccse, Kozma György; ám mellettük politikailag 
„semleges”, sőt konzervatív személyek (pl. Nagy Pál) vagy besorolhatatlanok (mint 
„a baloldaltól a jobboldalig és vissza mindent megjárt” Szilágyi Lajos34 ) is jelen vol
tak. Ebben valószínűleg szerepet játszott, hogy nem állt Gömbös rendelkezésére meg
felelő számú megbízható „káder”. Igyekezett ezért tapasztalt, főispánként is kipróbált 
személyeket (például Lichtenstein, Nagy Pál, Ostfíy) kinevezni, akiknek politikai 
megbízhatósága azonban felettébb kérdéses volt. Ezzel magyarázható az a tény, hogy 
az ekkor pozícióba helyezett 12 főből 5-öt, sőt a karba korábban bekerült, de ekkor 
újabb helyre is történő kinevezéssel „megerősített” Farkas Bélával együtt 6 személyt, 
már 1935-ben felmentettek. A Gömbös-kormány első éveinek személyi politikáját - a 
főispáni kar tekintetében legalábbis - inkább a kísérletezés, semmint a célirányos 
tudatosság jellemezte, és lényegében évekig a bethleni garnitúrával volt kénytelen 
kormányozni.

Az egyre feszültebbé váló belpolitikai helyzet, az élesedő Gömbös-Bethlen ellentét 
hatásai megmutatkoztak a főispáni karban is: 1935-1936-ban - lényegében egy év 
leforgása alatt - több változás zajlott le, mint a korábbi években. Eckhardt Tibor már 
1935 januárjában, egy szűk körű megbeszélésen, azt javasolta Gömbösnek, hogy 
„váltsák le és számukra megbízható emberekkel cseréljék ki a főispánok háromnegyed 
részét”.35 Jóllehet ilyen mértékű cserére nem került sor, a márciusi kormányváltással, 
benne az új belügyminiszter, Kozma Miklós kinevezésével, majd a választásokkal 
kapcsolatban már történt néhány változás. Lemondott, sőt Bethlennel együtt a 
kormánypártból is kilépett Szapáry Lajos, aki általában sem értett egyet a mi
niszterelnök pártszervezési elképzeléseivel.36 Farkas Bélát viszont alkalmatlansága, 
különösen pedig a választási kudarc miatt váltották le.37 A főispán-cserék újabb hul
lámára ősszel és télen került sor, ami bizonyosan összefüggött a NÉP szervezésének
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eredménytelenségével, illetve az ezzel kapcsolatban egyre erősebben megnyilvánuló 
kormányzati elégedetlenséggel. 1935 decemberében azonban a főispánok többsége, 
és maga a belügyminiszter is szembeszegült a pártvezetéssel, különösen az „élharco
sok” növekvő hatalma miatt.38 Marton Béláék ugyanis arra törekedtek, hogy a pártit
károkon, mint „második vonalon” keresztül gyakoroljanak közvetlen ellenőrzést és 
befolyást az államapparátusra. Kónya Sándor megállapítása szerint ekkorra „a 
párttitkárok, az »élharcosok« ekkor már nem pusztán »segédszervei« a főispánoknak, 
hanem közvetlen kapcsolatban lévén a központtal, önállóságuk elsősorban a személyi 
kérdésekben egyre jobban növekedett és egyre nagyobb hatalomra tettek szert.”39 Itt 
tehát már nem egyes személyekről, hanem a főispánság intézményének helyéről, és 
ezen keresztül a rendszer lényegéről volt szó. Nem véletlen, hogy a kísérlet kudarcot 
vallott. Gömbös 1936 tavaszára megbukott, és betegsége miatt számottevő működést 
már nem fejtett ki kormánya; eztjelzi az is, hogy 1936 februárja után - halálesettől el
tekintve - nem történt változás a főispáni karban. A számokat tekintve ebben az idő
szakban 20 törvényhatóság élén zajlott változás, 13 személy került ki a karból, 12 új 
került be, emellett aránylag jelentős belső mozgás is történt. A kikerülők közül 
Benyovszky Móric és Tabódy Tibor meghalt (mindkettejüket a Gömbös-kormány 
alatt nevezték ki), míg Preszly Elemér államtitkár, Mikecz Ödön pedig a miniszter- 
elnökség sajtóosztályának vezetője lett. Utóbbival együtt - mint arról már volt szó - 6 
olyan főispánt mozdítottak el állásából, akit korábban Gömbösék neveztek ki. Ebben 
az időszakban Gömbös keze már kevésbé volt kötve, ami az új emberek kiválasztásánál 
is megmutatkozott: többségük a kormányfő híve. Olyan jellegzetes szélsőjobboldali 
alakok voltak köztük, mint Ricsóy-Uhlyarik Béla vagy Thuránszky Pál. Ezzel szemben 
Benyovszky Móric inkább konzervatív, „régi vágású” főispán volt.40

Mindent egybevéve a Gömbös-kormány ideje alatt 25 törvényhatóság élén történt 
változás: összesen 23 fő került ki, és 24 fő került be, azaz 1936 októberében 24 főből 
állt a főispáni kar (egy hely betöltetlen volt). Ez önmagában jelentős változásnak tűn
het, a kép teljességéhez azonban hozzátartozik, hogy - mint láttuk - sok esetben a 
Gömbös-kabinet saját korábbi kinevezetteit mentette fel. 10 törvényhatóság élén 
egyáltalán nem történt változás, ami 7 főispánnak, a Gömbös által „örökölt” kar 30%- 
ának pozícióban maradását jelentette. Gömbösnek tehát nem a kar - Eckhardt által 
javasolt - háromnegyedét, hanem csak alig több mint kétharmadát sikerült lecserélnie, 
így 1936 októberében 17 Gömbös alatt kinevezett volt hivatalban. Igaz, a helyükön 
maradók között Gömbös feltétlen hívei (Borbély-Maczky Emil és Vay László) is 
előfordultak, de - mint láthattuk - az új emberek sem voltak feltétlenül „gömbösisták”. 
Egyszóval megfigyelhető a gömbösi gárda előretörése a főispáni karban, ennek a 
nagysága és hatása azonban korántsem annyira jelentős, kevésbé lehetett a későbbiekre 
nézve meghatározó, mint a törvényhozásban, vagy a hadsereg vezetésében tapasz
taltaké.41 Már csak azért sem, mert a főispánokat még mindig könnyebben le lehetett
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váltani, mint például új hadvezetést felállítani, vagy új képviselőválasztásokat kiírni.
Darányi Kálmán kormányfői kinevezése nem hozott nagy elmozdulásokat, hiszen 

gyakorlatilag már hónapok óta ellátta a miniszterelnök feladatát, amellett kormányában 
a belügyminiszter személye is változatlan maradt. A főispánok közül csak Karay- 
Krakker Kálmánt állították fel helyéről, azért, hogy Preszly Elemér belügyi 
államtitkárnak „visszaadják” Pest-Pilis-Solt-Kiskun főispáni székét. Ekkor töltötték 
be a júniusban meghalt Tabódy helyét is: Teleki Bélát már október 5-én kinevezték, 
ám időközben - a Gömbös halála miatti kormányváltáskor - a többi főispán benyújtotta 
lemondását, ezért, habár a korábbi kinevezés érvényét nem érintette a kormányváltás, 
„gyakorlati okokból” újra megerősítették.42 A kormány tehát fontosnak tartotta, hogy 
Teleki személyét ne tegye ki indokolatlan támadásoknak. Tervbe vették a határozottan 
szélsőjobboldali Thuránszky Pál leváltását is,43 ám a szabolcsi alispánválasztásban 
élesen szembekerült a Kállay Miklós és Erdőhegyi Lajos vezette csoporttal; felmentése 
így az utóbbiak győzelmének látszatát keltette volna, amit a kormány igyekezett 
elkerülni. Thuránszky ezért (a következő év augusztusáig) főispán maradhatott.44 1937 
februárjában történt néhány csere, de nagyobb változásokat az 1937 áprilisában kine
vezett új belügyminiszter, Széli József hajtott végre, igaz, nem azonnal, hanem csak
1937 őszén, majd 1938 márciusában. Széli 1937 szeptemberében - példátlan módon - 
sajtótájékoztatón jelentette be egyes főispánok megerősítését, ami a többiek szemé
lyével kapcsolatban találgatásokra adott okot.45 Jogosan sérelmezhette az eljárást Széc
hényi Viktor, akinek különben is eléggé ingatag volt a helyzete Fejér vármegye élén.46

Összességében a Darányi-kormány bő másfél éve alatt a főispáni karban ismét 
nagyobb átalakulások következtek be: 20 törvényhatóságban 22 változás történt, 9 
személyt váltottak le és 13 új ember került be; emellett a karon belüli mozgás is a- 
ránylag jelentősnek mondható: 3 személyt máshova helyeztek, míg 2-őt másik törvény- 
hatóságok élére is kineveztek. Az új kinevezések nagy száma következtében Darányi 
idejében a kar létszáma 28-ra emelkedett. Figyelemre méltó, hogy a miniszterelnöksége 
folyamán felmentett 9 főből 8-at Gömbös idejében neveztek ki; de „a fajvédő csoport 
fő támaszát jelentő” Vay László felmentését sem véletlenül követelték a konzervatív 
körök: „Arra hivatkoztak, hogy a debreceni főispán annyira elkötelezte magát a korábbi 
kormányzat mellett, hogy képtelen a Darányi-kormány programját megvalósítani.”47
1938 tavaszára már csak 9 olyan főispán volt hivatalban, akit Gömbös kormányzása 
során neveztek ki. Ezek szerint Darányi fő feladatát, a Gömbös alatt megerősödött 
szélsőjobboldali erők visszaszorítását - legalábbis a főispáni kar szintjén - teljesítette. 
A siker persze csak részleges volt, hiszen meghatározó fajvédő, szélsőjobb alakok 
maradtak helyükön, mint Ricsóy-Uhlyarik Béla,48 Preszlyt pedig egyenesen a Gömbös
kormányból nevezték ki.

Az Imrédy-kormány - és benne az új belügyminiszter, Keresztes-Fischer - 
kinevezését nem követték jelentősebb főispán-váltások. Az 1938. júniusi cserék
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voltaképpen egyetlen személlyel, Fay Istvánnal kapcsolatosak: Preszlyt váltotta a Pest 
megye főispáni székében, míg korábbi pozícióit másokkal töltötték be. A kar 
összetételében a novemberi kormányválság sem hozott érdemi változást, csupán az 
államtitkárrá kinevezett Lukács Béla és Bonczos Miklós helyett neveztek ki új embe
reket december elején.49 (Latinovits János, Bács-Bodrog és Baja főispánja még 
októberben lemondott.) Mindenekelőtt a feszült kül- és belpolitikai helyzet magya
rázhatja, hogy a kormányzat keveset törődött a főispáni karral. A Felvidék vissza
csatolásáig az Imrédy-kormány idejében mindössze 4 főispán került ki a karból és 3 
került be, ami tulajdonképpen csekély változást jelentett. Az új emberek közül Kiss 
Endre és Lossonczy István50 feltétlenül Imrédy híveinek számítottak, míg Lichtenstein 
László, aki korábban már kétszer volt Miskolc főispánja, inkább a régi gárdához 
tartozott.

A bécsi döntéssel visszakerült felvidéki területek közigazgatásának rendezése 
1938. december közepére befejeződött. Néhány korábban egyesített vármegyét 
szétbontottak, illetve új megyéket hoztak létre, melynek eredményeképpen 6 új 
vármegyei és egy városi törvényhatóságot (Kassa) állítottak fel. A változások a korábbi 
egyesített megyék főispánjait egyáltalán nem érintették, ők az „utódmegyék” élén 
maradtak. Új személyeket (6 főt) csak az új törvényhatóságok élére neveztek ki, akik 
- Borbiró Ferenc volt bajai polgármester kivételével - valamennyien felvidékiek voltak, 
részt vettek a magyar politikai mozgalmakban.51 A behívott felvidéki képviselőkhöz 
hasonlóan ők is a Jaross Andor-féle áramlatot képviselték, s mint ilyenek a miniszter- 
elnök egyik fő támaszának számítottak. A főispánok között tehát elsősorban ők repre
zentálták az „Imrédysta gárdát”. A „régi karban” előforduló kevés csere ugyanakkor 
arra utal, hogy a főispáni kar többsége támogatta Imrédyt, vagy legalább lojális volt 
vele szemben.

Teleki Pál kormányra kerülésekor „ellenséges” közegben foghatott egyik fő 
feladatához, a szélsőjobb visszaszorításához. Szemben állt vele a kormánypárt 
többsége, nem számíthatott feltétlenül a főispáni karra, főleg a felvidékiekre nem.52 
Macartney szerint Teleki helyzetét súlyosbította, hogy „a főispánok és beosztottjaik, 
kevés kivételtől eltekintve, jobboldaliak voltak, kinevezésüket EKSZ-beli tagságuknak 
köszönhették és át voltak itatva annak ideológiájától.”53 Ez már eleve megnehezítette, 
hogy egy új választáson biztosítsa politikájának a többséget, ezért még az 1939-es 
választások előtt jelentős változásokat eszközölt a főispáni karban, amelyeket a nyár 
folyamán, majd ősszel újabbak követték. Az év végéig összesen 12 főispánt cserélt 
le, 2-őt helyezett át és 15 újat nevezett ki, így a kar már 36 főből állt, ráadásul egy 
hely - még több mint két évig - betöltetlen maradt. A távozók többsége Gömbös és 
Imrédy alatt lépett hivatalba, azoknak a politikai hívei voltak, de ekkor menesztették 
az idős Széchényi Viktort is, akinek már évek óta ingatag volt a helyzete, leginkább a 
kormánypárt országos központja kívánta az eltávolítását.54 Jellemző, hogy a pár
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hónapja hivatalban lévő felvidéki főispánok kétharmadát leváltották55 (egy további 
személy pedig egy éven belül követte őket): elsősorban az Imrédy iránt különösen 
elkötelezett személyeknek kellett távozniuk. Ez jól illeszkedett a Jaross-csoport 
visszaszorítására tett egyéb kormányzati lépésekhez is.56

Figyelemre méltó, hogy 1939 decemberére a Gömbös miniszterelnöksége idejében 
kinevezett főispánok közül már csak 3 volt hivatalban, a Bethlen alatt kinevezettek 
közül ugyanakkor 4. A Gömbös által kezdeményezett változások tehát ezen a kormány
zati területen nem voltak hosszú életűek, a „Gömbös-fiókák” lényegében három év 
alatt kiestek a főispáni karból. Kétségtelen azonban, hogy a kar korábbi stabilitása 
Gömbös kormányzása alatt megbomlott, ennek hatása megmutatkozott az 1930-as 
évek végének nagy számú cseréjében is. (Figyelembe kell venni persze, hogy a terület
visszacsatolások következtében az Imrédy- és a Teleki-kormányok - és az őket követő 
kabinetek - számára már egy felduzzasztott létszámú főispáni kar állt rendelkezésre, 
ami főleg az új állások betöltésénél tette lehetővé a kormányzati akarat szabadabb 
érvényesülését.) A nagyfokú mobilitás ellenére 1939 szeptemberében volt két személy, 
aki már 1924-ben is főispán volt: Soldos Béla - igaz, egy év szünettel -1924 és 1943 
között viselte ezt a hivatalt; az „örök főispán” igazán jellegzetes típusa, Fay István 
pedig 1920-tól 1939-ig szolgálta a különböző kormányokat. Megemlíthető még Hedry 
Lőrinc, Borbély-Maczky Emil és Péchy Miklós Szabolcs neve is, akik szintén elnyerték 
az összes kormány bizalmát Bethlentől Kállayig, sőt Lakatosig.

A második világháború kitörése után a Teleki-kormány figyelmét elsősorban már 
nem a főispáni kar kötötte le. Az 1939 őszén foganatosított személycseréket követően 
csak Észak-Erdély visszacsatolása adott alkalmat nagyobb számú kinevezésre. A 
kiválasztásnál annyiban követték a felvidéki példát, hogy itt is főleg a kisebbségi 
magyar mozgalmakban aktív helyi földbirtokosokat részesítették előnyben, csakúgy 
mint később a Délvidéken. Utóbbiakkal együtt a Bárdossy-kormány alatt csak 7 új 
főispánt neveztek ki (köztük az 1939 márciusa óta betöltetlen székesfehérvári posztot), 
a Kállay-kormány idejében pedig csak 3 személycsere történt, a megüresedett helyeket 
ekkor már hivatalban lévő főispánokkal töltötték be. A főispáni kar stabilitásában 
valószínűleg nagy szerepet játszott az is, hogy a belügyminiszter ebben az időszakban 
mindvégig Keresztes-Fischer Ferenc volt. A német megszállást követően aztán 1944 
áprilisában és májusában szinte az egész kart leváltották és Sztójay bábkormányát 
feltétlenül kiszolgáló garnitúrával helyettesítették. Utódjának, az egyre szűkülő 
mozgástérrel rendelkező Lakatos-kormánynak a főispán-kinevezési tevékenységét 
sokkal inkább a címadományozás, mintsem a tényleges adminisztratív feladatokkal 
való megbízás inspirálta, különösen Erdélyben, ahol az egymást sűrűn váltó főispánok 
érdemi munkát már nem végezhettek. Az egész folyamatot betetőzte a nyilas 
kormányzat, amely október végén tulajdonképpen a „horthysta” kar teljes cseréjét 
hajtotta végre.
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Összességében azt lehet mondani, hogy a személycserék dinamikáját a kormány- 
és a belügyminiszter-váltások határozták meg. Az új kormány hivatalba lépését 
követően 1931-ben, majd még inkább 1932-ben és 1939-ben nőtt meg a személycserék 
száma; utóbbi két esetben a belügyminiszter személye a kormányváltással nem 
változott. Az 1935-ben és 1937-3 8-ban bekövetkezett cserék nagy száma viszont egyér
telműen az új belügyminiszter kinevezéséhez köthető. Ezekkel szemben sem a belügyi 
kormányzat élén történő 1926-os változás, sem pedig az Imrédy-kormány, és benne 
Keresztes-Fischer kinevezése nem járt együtt nagyobb arányú változással a főispáni 
kar személyi összetételében. A két világháború közötti kormányok közül csak a több 
mint tíz évig hivatalban lévő Bethlen-kormánynak volt lehetősége és ideje, hogy a 
főispáni kart saját célkitűzéseinek megfelelően alakítsa ki. Az utána következő 
miniszterelnökök már nem rendelkeztek az ehhez szükséges politikai támogatottsággal 
és hivatali idejük sem volt elegendő a teljes átalakításhoz, így többé-kevésbé az elődök 
keze nyomát is magán viselő karral voltak kénytelenek dolgozni. Az “elmaradó” 
személycserék ugyanakkor azt is jelentették, hogy a hivatalban maradó főispánok, ha 
a miniszterelnök személye és politikája iránt nem is feltétlenül voltak elkötelezve, a 
rendszer egésze iránt mindvégig lojálisak maradtak. A lojalitás fennmaradásában - 
mint említettük - a közvetlen felettes belügyminiszter személyének változatlansága 
is szerepet játszhatott. A főispáni kar személyi állománya drasztikusan sosem alakult 
át, a változások alakulását a vezető politikai csoportok aktuális erőviszonyai határozták 
meg. A kar „változékony állandósága” egyúttal maga is az erőviszonyok alakító 
tényezőjévé vált. A főispáni kar ezen kiegyensúlyozó, a folyamatosságot egyszerre 
jelképező és biztosító szerepe az ország német megszállásáig, részben a nyilas 
hatalomátvételig megmaradt.

Jegyzetek

1. A főispánok jogkörét korszakunkra nézve alapvetően az 1886: XXI. te. szabályozta, az 
1929: XXX. te. ebben lényeges változást nem hozott.

2. Stipta István: A főispáni hatáskör törvényi szabályozása (1870, 1886), in: Degré Alajos 
emlékkönyv (Szerk. Máthé Gábor és Zlinszky János), Bp. 1995. 299.

3. Lásd erre: Bibó István: A magyar közigazgatásról II. (Jellegzetes kórformák), in: uő, 
Különbség, Bp. 1990. 56.

4. Már közvetlenül az első törvényi szabályozás után egy 1871 -es belügyminiszteri bizalmas 
levél azt hangsúlyozta, „hogy a törvényhatósági szervezet és a jó közigazgatás jövőjének 
záloga legnagyobbrészt a főispán kezeibe van letéve.” (Idézi: Stipta István: Törekvések a 
vármegyék polgári átalakítására, Bp. 1995.160.) A hivatali jelleg erősödését jelezte, hogy 
- összefüggésben jogkörük küszöbön álló kiterjesztésével - 1885-től a főispánok már nem 
voltak a főrendiház tagjai. Tisza Kálmán ezt azzal indokolta, hogy „mentői inkább
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tökéletesbedik közigazgatásunk, annál inkább állandó hivatalos teendők kötik le a főispánt” 
(Idézi: Püski Levente: A liberális alkotmányosság és az 1885. évi főrendiházi reform, in: 
Történeti Tanulmányok I. [Szerk. L Nagy Zsuzsa és Veress Géza], Debrecen, 1992. 71.)

5. „Az adminisztratív funkció jelentősége ma legalább is egyenlő a politikaival. Ha a kormány 
nem ura a közigazgatási apparátusnak, nem tud politikát csinálni, programmját nem tudja 
végrehajtani” - állapította meg Magyary Zoltán a harmincas évek végén. (Magyary Zoltán: 
Közigazgatási vezérkar, Bp. 1938. 11.)

6. A politikai államtitkárok „a minisztérium hivatali fegyelmi joga alatt állanak, de állásuk 
bizalmi természetű lévén, ellenük formális fegyelmi eljárás folytatására rendszerint nincs 
szükség (...) (Ugyanez a megfontolás áll különben a főispánokra is.)” (Tomcsányi Móric: 
Magyarország közjoga, Bp. 1940. 486.) „A főispán jogállásában a szakképzettség és az 
állandóság hiánya éppoly jellemző, mint a miniszterében és a politikai államtitkáréban. 
Ennek a közszolgálatban érvényesülő káros kihatásai is ugyanazok.” (Magyary Zoltán: 
Magyar közigazgatás, Bp. 1942. 285.)

7. A belügyminiszter például többször rámutatott arra, hogy a „hivatalos rangsor” - melyben 
a főispánok eléggé hátul, az érsekek és püspökök után, az ítélőtáblái elnökökkel, 
tábornokokkal vagy a budapesti rendőr-főkapitánnyal egy helyen szerepeltek - „kivétel 
nélkül, minden esetben való alkalmazása” vidéken súrlódásokat okozhat, és „kényes 
helyzetbe hozhatja a főispánt, mint a kormány képviselőjét”. Ezért leiratában a miniszter 
utasítást adott, hogy a főispán a törvényhatósága területén tartott hivatalos, egyházi, 
társadalmi ünnepségeken, díszebédeken az őt megillető helyre kerülhessen. (Lásd: Magyar 
Országos Levéltár [a továbbiakban MOL] К 148,1016.cs. 6875/1939.)

8. Magyary, i.m.(1942), 288. Rakovszky belügyminiszter egy ízben egyenesen azt 
hangsúlyozta, hogy a „főispáni állás elsősorban is politikai jellegű”. (Idézi: Pándi Ilona: 
Osztályok és pártok a Bethlen-konszolidáció időszakában, Bp. 1966. 160.)

9. „Az illető főispán mint a kormány reprezentánsa és bizalmának letéteményese van hivatva 
ugyanis elsősorban arra, hogy a helyi helyzet ismeretének alapján, mint általános 
kormányzati szempontból is, minden egyes állami kinevezésnél véleményét nyilvánítsa és 
fennforgó aggályok esetén megjegyzéseit idejében megtegye.” (Minisztertanácsi 
jegyzőkönyv a főispánok véleményének kikérési kötelezettségéről - az egyes tárcák által 
foganatosított kinevezéseknél [1928. november 23.], in: Iratok az ellenforradalom 
történetéhez V. kötet. A magyar ellenforradalmi rendszer belpolitikája és gazdasági helyzete 
1927. január-1931. augusztus 24. [A bevezető tanulmányt írta, a kötet forrásanyagát 
összeállította és jegyzetekkel ellátta Karsai Elek], Bp. 1976. 280.) „Ez a kötelesség 
természetesen nem jelenti azt, hogy a főispánok kérése szerint kellene a kinevezéseket 
vagy előléptetéseket eszközölni, mert csak meghallgatást ír elő a törvény.” (MOL К 148, 
1072.es. 1940-11-8314,5885/1938. Emlékeztető az 1938. július 22-i főispáni értekezletről.)

10. 1925-ben például az új választójogi tervezet elfogadásához - végső soron a parlamenti 
többség biztosításához! - vette igénybe a kormány a főispánokat: mivel „a javaslat egyik 
fő ütköző pontjának: a szavazás titkosságának kérdése” tekintetében „a kormányt támogató 
pártok tagjai sorában az állásfoglalás nem egységes,(...) nyomatékosan kérlek arra, 
szíveskedjél törvényhatóságodat illetően mindazoknál a kormánytámogató nemzetgyűlési 
képviselőknél, - akiknél erre csak módodban van - saját részedről is befolyásoddal odahatni,
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hogy az illető képviselők szavazataikkal a kormányjavaslatának elfogadását támogassák.” 
(MOL, К 148, 775.cs. 2461/1925. Félhivatalos, szigorúan bizalmas levél valamennyi 
főispánnak, 1925. május 30.)

11. „Az alkotmányos szokásnak megfelelően a múltban az volt az állandóan követett gyakorlat, 
hogy mindakkor, amikor az egész kormány lemondása folytán új kormány neveztetik ki, 
vagy ha a belügyminiszter személye változott, a főispánok állásukat a kormány 
rendelkezésére bocsátották. Ezt az álláspontot a jövőre nézve is helyesnek tartom és arra 
kérem Nagyméltóságodat, hogy azt a maga részére is irányadónak tekinteni szíveskedjék.” 
(MOL К 148, 1035.cs. 1940-11-1086, 1715/1938. A belügyminiszter bizalmas levele 
valamennyi főispánhoz, 1938. március 22.)

12. Az Országos Takarékossági Bizottság 1925. április 25-i ülésén például mindössze 10 állást 
javasolt, úgy, hogy egy személy több - szomszédos - törvényhatóságot vezessen. (MOL К 
148, 836.cs. 1932-4-76. [645. lap] 2056/1925.)

13. MOL К 148, 836.cs. 1932-4-76, (szám nélkül, az 501. laptól); kivonat az 1927. február 
18-i minisztertanácsjegyzőkönyvéből; az indoklást lásd a csatolt mellékletben: „Ad XX. 
Föispáni állások csökkentése”. Hasonló indokokat hozott fel a belügyminiszter egy konkrét 
esetben, amikor a szegedi és a hódmezővásárhelyi föispáni állást választották szét, noha a 
kormányzó nem szívesen látta az állások szaporítását: „a kötelezettségének ugyanis nagyobb 
terjedelmű s nagyobb kulturális vagy közigazgatási jelentőségű törvényhatóságnál a főispán, 
ha nem lakik ott a törvényhatóság területén, csak részben tud megfelelni”, s a mellőzhetetlen 
feladatok ellátásán kívül „arra azonban már nem lehet képes, hogy az ügyek vitelénél a 
megkívánt befolyást érvényesíthesse.” (MOLK 148,959.cs. 1937-11-486,669/1927.) Mivel 
a kormányzat sem előtte, sem utána nem érezte úgy, hogy Hódmezővásárhely élére külön 
személyt kellene állítani, adódik a feltevés, hogy a külön állást az illető, Mokcsay Zoltán 
számára „hozták létre”.

14. A felmentett főispánok helyére természetesen minden esetben kineveztek újat, előfordult 
azonban, hogy arra csak több hónap múlva került sor; a személycserék száma így egészen 
pontosan a kinevezések számát jelenti.

15. Feiliízsch Beríhold: Emlékeimből! Bp. 1933. 38-40. Sokat sejttetőek a Biharból való 
távozását kommentáló szavai: „Berettyóújfaluban néhány jóbaráttól búcsúzván, csendben 
hagytam el a vármegyét. Az előzmények és a helyzet is így követelték. Nem voltam barátja 
soha a krokodilkönnyeknek.” (uo. 39.)

16. „Talán az ország egyik legnehezebb vármegyéje Tolna” - állítja Dencz Ákos volt képviselő 
a belügyminiszterhez írott levelében. (MOL К 429 19.cs. 48/1936.)

17. Lásd: C. A. Macartney. October Fifteenth. A History of Modern Hungary 1929-1945. Part 
I. Edinburgh, 1956. 104.

18. MOL К 429 19.cs. 83/1935.
19. Erre utal Kozma György vásárosnaményi főszolgabíró 1933. januári levele Kozma 

Miklóshoz: „(...) a szatmári főispánsággal kapcsolatban a legrosszabb megoldás az volna, 
ha Péchy Szabolcsot Jékey Ferivel váltanák fel. A legjobb pedig, ahogy tegnapelőtt 
megbeszéltük, Szabolcs maradjon pár hónapig s azután jöhet akár idegen, akár én is. 
Tisztuljon a helyzet.” (MOL К 429 45.cs. 4/1.)

20. MOLK 148,995.cs. 1938-11-5270.4792/1925. Bizalmas levél Sárközy Györgynek, 1925.
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december 1.
21. MOL К 148, 995.cs. 1938-11-5270. 4871/1925. Belügyminiszteri felterjesztés, 1925. 

december 21.
22. Farkas Gábor. Politikai viszonyok Fejér megyében 1919-1945, Bp. 1980. 85. A miniszterel

nök felháborodását az váltotta ki, hogy megyei törvényhatósági bizottság a királykérdésben 
leszavazta a kormányt.

23. Farkas, i.m. 96. „A vármegyei hangadó köröket - különösen a konzervatív legitimista és 
mágnás csoportot - Széchenyi Viktor főispánnak sikerült is semlegesítenie (...). Széchenyi
nek ugyanis aktív ellenforradalmi múltja mellett legitimista múltja is volt.” (uo.)

24. Zadravecz páter jegyzi meg az Ex elégedetlenkedőiről: „A konc, mit Bethlen mindig idejében 
eléjük dobott, elnémította őket, sőt hűséges csatlósaivá tette. A vezérintéző, Feilitzsch báró, 
idegesen lázongott - míg főispán nem lett...” (Páter Zadravecz titkos naplója [Szerk. Borsányi 
György], Bp. 1967. 141.)

25. A szegedi főispáni állás Aigner Károly lemondását (1932. augusztus 30.) követően 
betöltetlen maradt, a kabinet nem sietett az utód megválasztásával. Igaz, ekkor már 
valószínűleg más kérdések kötötték le a kormányzat figyelmét.

26. „Takarékossági szempontból ez nem volna rossz, de kormányzati szempontból sok hátrány 
volna. Az a főispán, aki öt-hat vármegyének ügyeit van hivatva irányítani, alig tehetne 
mást mint az öt-hat vármegyében betöltené a törvényhatósági és közigazgatási bizottságok 
elnöki székét, de a kormány intencióit aligha tudná eredménnyel szolgálni.” (Kozma György 
levele Kozma Miklóshoz, MOL К 429 45.cs. 4/1.)

27. Márkus László: A Károlyi Gyula-kormány bel- és külpolitikája, Bp. 1968. 156. „Utódja a 
szintén EKSZ tag, Körösi [sic!] György, volt temesi főispán, ny. belügyi államtitkár lett.” 
(uo.)

28. Feilitzsch, i.m. 4L (az én kiemelésem)
29. Shvoy Kálmán igyekszik saját szerepét kihangsúlyozni Aigner lemondásában: Shvoy 

Kálmán titkos naplója és emlékirata 1918-1945 (Sajtó alá rendezte Perneki Mihály), Bp. 
1983. 113-114.

30. OlchváryPál 1932.január 12-i naplóbejegyzése szerint Debrecenbe „Szabó Zoltánt nevezik 
ki főispánnak, már meg is hívott az installációjára.” (Gyarmalhy Zsigmond: A dzsentri 
főszolgabíró [1922-1938], Nyíregyháza, 1990. II. kötet, 69.) Vay kinevezésére február 17- 
én került sor.

31. C. A. Macartney. October Fifteenth, i.m. Part I. 102.
32. Kónya Sándor: Gömbös kísérlete totális fasiszta diktatúra megteremtésére, Bp. 1968.45. 

„Gömbös miniszterelnöki kinevezése után (...) csak néhány megyében került sor a régi 
garnitúrához tartozó főispán újjal való felváltására, s a vármegyei adminisztrációban is 
igen sok olyan tisztviselő működött tovább, akinek a »régi vágású« főispánhoz való 
igazodása többnyire - mert így láthatta biztonságban egzisztenciáját - alapvetően 
meghatározta politikai orientációját is.” (Stier Miklós: Uralkodó elit, kormányzati hatalom 
- kormányzó réteg a Horthy-korszakban, Századok, 1983/2. 442.)

33. Kónya, i.m. 91-92. Lásd még: Vonyó József: A Nemzeti Egység Pártjának megszervezése 
és taglétszámának alakulása Baranya megyében (1932-1936), Pécs, 1982.

34. Márkus, i.m. 21.

30



35. Kónya, i.m. 135.
36. Vonyó, i.m. 25-26.
37. Farkas állítólag „még a főispáni méltóság viselése idejében a kormánypolitika irányától 

lényegesen eltérő irányzat szolgálatára vállalkozott”, többek között „a legitimista néppárt 
kezébe akarta átjátszani aNemzeti Egység szervezetét is”. (MOL К 429,19. cs. 43/1935) 
A főispánok választási szerepére lásd: Kónya, i.m. 160-168.

38. Kozma Miklós belügyminiszter és Marton Béla pártfőtitkár közötti nézeteltérésekről lásd: 
Magyarország évkönyve 1936 (Szerkesztette Béry László és Kun Andor), Bp. én. 3-5.

39. Kónya, i.m. 179. Igen érdekes ebből a szempontból Mecsér Endre pettendi földbirtokos 
Gömböshöz szóló levele 1932 októberéből [!]: „a Te leendő 13 párttitkárod szerepe kizárólag 
politikai jellegű? Nem lesz azoknak gazdasági szerepük is? Nem a főispánokat teszed ezzel 
skartba?” (MOL К 35 1 .cs. b. dosszié; az én kiemelésem) Válaszlevelében Gömbös nem 
tér ki a kérdésre, (uo.)

40. Benyovszky „politikai megfontolásokból, majd súlyos betegsége miatt is elődjénél 
lényegesen kevesebbet törődött aNEP szervezésével”. (Vonyó, i.m. 56.) Ez annál is inkább 
figyelemre méltó, mivel elődje a pártszervezéssel ugyancsak szembenálló - már említett - 
Szapáry Lajos volt.

41. „(...) érdekes, hogy a nagy őrségváltás idején is a Gömbös-kormány alig néhány főispánt 
cserélt le a megyék éléről!” Glalz Ferenc-Stier Miklós: Megyei küzdelmek a gömbösi 
reformtörekvések körül, Történelmi Szemle, 1971/1-2. 185.

42. MOLK 148 1176.cs. 1944-11-8991. 5356/1936., 5424/1936.
43. Olchváry már 1936. október 16-án ezt írja: „Az a hír, hogy Thuránszky Pál főispánt 

felmentették állásából.” (Gyarmathy, i.m. II. kötet, 175.)
44. Lásd: MOL К 429 22.cs. 606/1936. Thuránszky 1937 augusztusában azért mondott le, 

mert képviselőként lépett fel a kemecsei időközi választáson (MOL К 148 960. cs. 1937- 
11-4456.)

45. Pesti Napló, 1937. szeptember 26. 8., Esti Kurír, 1937. szeptember 26. 5.
46. MOLK 148 959.cs. 1937-11-645.
47. Debrecen története 4. 1919-1944. (Szerk. Tokody Gyula), Debrecen, 1986. 262.
48. Lásd: Sipos Péter: Imrédy Béla és a Magyar Megújulás Pártja, Bp. 1970. 17. (lábjegyzet)
49. A Békés megyébe kinevezett Ricsóy-Uhlyarik beiktatási beszéde országos visszhangot 

váltott ki, és jó ürügyet szolgáltatott az Imrédy-ellenes akció megindításához. (Sipos, i.m. 
94.)

50. „A Fáy helyébe lépő Lossonczy István tipikus képviselője volt azoknak a harmincas években 
politikai pályát befutó, egykor Horthy fővezér körül tömörülő katonatiszteknek, akik 
Gömböst vallották eszményképüknek. Az Imrédy közeli baráti köréhez tartozó új főispán 
a miniszterelnök politikai elgondolásainak elszánt híve, következetes támogatója volt.” 
(Debrecen története 4. i.m. 269.) Lossonczy részt vett az Imrédy melletti tüntetéseken, és 
jelen volt a „csodaszarvas-mozgalom” helyi zászlóbontásán is. (uo. 270-271.)

51. „Az Egyesült Magyar Párt nagybirtokos vezetői, akik eddig polgári tanácsadói szerepet 
töltöttek be a katonai közigazgatás mellett, most - az újonnan felállított főispáni székektől 
kezdve - mindenütt elfoglalták az átcsatolt területen a polgári közigazgatás vezető posztjait.” 
(Tilkovszky Lóránt'. Revízió és nemzetiségpolitika [1938-1941], Bp. 1967. 72-73.)

31



52. Teleki és a felvidékiek feszült viszonyát mutatja, hogy Korláth Endre Ung megye 
főispánjaként (!) Kárpátalja tervezett autonómiája elleni tiltakozásául lemondással 
fenyegetőzött, amire a miniszterelnök azt válaszolta, hogy ha ezzel az indokkal mond le, 
akkor azonnal fejbe löveti. (Kozma Miklós naplóját idézi: Tilkovszky, i.m. 167.)

53. C.A. Macartney. Teleki Pál miniszterelnöksége, Bp. 1993.10. A szerző szerint a Független 
Kisgazdapárt választási veresége „élénken mutatja, hogy Teleki mennyire nem volt képes 
ellenőrizni a főispánokat.” (uo. 246. lábjegyzet)

54. Farkas, i.m. 225-226.
55. Az 1938 decemberében kinevezett Korláth Endre beregi installációjára csak 1939. június 

20-án került sor {Kárpáti Magyar Hírlap, 1939. június 20 és 23.), pár nap múlva azonban 
leváltották.

56. „Az Egyesült Magyar Párt befolyásának csökkentésére tett kormány-erőfeszítések nemcsak 
a főispánokat sem kímélő leváltásokban mutatkoztak meg, hanem abban is, hogy az Egyesült 
Magyar Pártnak 1939 őszén, 1940 tavaszán már nem állt módjában híveit zsírosabb 
állásokhozjuttatni.” (i7, i.m. 60.)

Tibor Takács

Changes in the Staff of Lord-Lieuteants Between the Two World Wars

Lord-Lieuteants played a very important role in the governmental an d political system 
of Hungary between the two world war. Therefore the goverments laid stress upon 
appointing reliable persons to these positions. But governments were not allowed to 
make their policy without any restriction andthe personnel policy, either. None of 
them was in the positions to replace every Lord-Lieuteant appointed by their 
predecessors. Nevertheless, changes were typical above all in the second part of the 
examined period: while the 1920’ were, more or less, the years of the state of rest, the 
1930’s, after the Bethlen era, brought a lager mobility. Goverments had many 
difficulties especially with the countries situated in the south-eastern part of Hungary 
(so called Viharsarok), where happened six or seven exchanges.
Generally, the staff was charactesrised by a „changeable permanence” until the 
occupying og Hungary by Germans in 1944. This was resulted by the policy of the 
actual balance of govermental fractions, at the same time this feature of the stuff 
itself helped to preserve this balance.
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