
 
Több vezetés egy községben 

 
 
 

Feledésbe merülő múlt 
 
 
A jogászi végzettségű Pogány József (aki nem volt azonos a népbiztossal) az 
1934-ben megjelent „Mosolygó közigazgatás” c. munkájába felvett nem csak 
humoros történeteket, hanem olyan érdekességeket, apróságokat is, melyek a 
közigazgatás fejlődésének, történetének részét képezték. Így a „Két 
elöljáróság egy községben” alcím alatt említette, hogy Sopron megyében 
1863-ban volt egynéhány határ, mely két politikai községet is foglalt magában: 
külön egy keresztény és külön egy zsidó politikai községet. Szükségesnek 
tartotta azt is hangsúlyozni, hogy nem hitközséget, hanem politikai községet.  
A szöveg szerint Nagy-Mártonban, illetve Kis-Mártonban (így!) a zsidó 
közösség külön város volt a városban. Más volt a bírája, esküdtje, jegyzője, 
hajdúja a keresztényeknek, és más a zsidóságnak. (Az utóbbi gettója révén, 
annak szűk utcáival, nyirkos házaival területileg is elkülönült.) A vármegyei 
hatóság korábban már egy alkalommal meg akarta szüntetni ezt a jogi 
állapotot, de a minisztérium (vélhetően a belügy) a fenntartás mellett döntött. 
 
A mai Ausztriához tartozó Kismarton (Eisenstadt) és Nagymarton (Mattersdorf) 
XIX. század közepi népességi és közigazgatási viszonyairól Fényes Elek 
1851-es geographiai szótárából juthatunk legkönnyebben adatokhoz. Eszerint 
Kismarton állt akkor a királyi városból, valamint a hg. Eszterházy Pál 
birtokához tartozó várból és váraljából. A város felső kapuján keresztül 
elérhető Váralja (Eisenstadt am Berg) két részből tevődött össze, a 
tulajdonképpeni Váraljából és a Zsidóvárosból. Lakta 1900 római katolikus, 
900 zsidó és 15 ágostai hitvallású. Ugyancsak jelentős számú, 1500 zsidó 
lakosa volt ekkor Nagymartonnak a 3000 katolikus mellett. Földesuraként 
úgyszintén Eszterházy Pál szerepelt. Az elkülönült zsidó közösség tekintélyes 
száma nyilván indokolttá tette a külön szervezet létét. 
 
Még egy évszázad sem telt el, Pogány József már a furcsaságok között 
említette, hogy korábban egy településen belül két politikai község létezett. 
Ráadásul eltérő vallásúak, mitöbb, az egyik keresztény, a másik zsidó. Holott 
a feudális kor Magyarországának helyi közigazgatása igen bonyolult képet 
mutatott. Az összetett, sokszínű állapot egyik elemét képezte, hogy bizonyos 
településeken több, rendszerint kettő, területileg és szervezetileg is elkülönült 
közösség igazgatott. Ilyen helyzet kialakulására sokszor ott került sor, ahol 
kisnemesek laktak. 
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Nemesek és kiváltság nélküliek 
 
 
Az 1980-as években a Balaton-felvidéken végzett kutatásaim során 
Kővágóőrs hajdani életével ismerkedhettem meg. 
Kővágóőrs 1848-at megelőzően a kurialista községek közé tartozott, ami azt 
jelentette, hogy jórészt parasztsorban élő, jobbágy nélküli kisnemesek (vagy 
ahogy országszerte csúfolták őket hétszilvafás nemesek, bocskoros 
nemesek) alkották a település meghatározó részét. Többségük evangelikus, 
kisebb hányaduk katolikus vallást követett. Jogállásban hozzájuk közel álltak 
az agilisek, akik nemes anyától, de nem nemes apától származó félnemesek 
voltak, kik anyjuk vagy feleségük jussán nemesi jószágot bírtak.  
 
A kiváltsággal nem rendelkezők közül a keresztények körébe a cselédek, 
szolgák, szolgálók, pásztorok és árendások (bérlők) tartoztak. Számuk az 
1848-at megelőző jó fél évszázadban éppen úgy nőtt, mint a betelepedő 
zsidóságé. Ők főleg kereskedéssel és iparral foglalkoztak, elsősorban boltos, 
kocsmáros, mészáros, pálinkafőző mesterséget folytattak.  
 
A településen a XVIII. század második felétől több közösség, szerveződés 
alakult ki, több szervezet igazgatta a községet, vagy annak egy részét. 
Meghatározó jelentőséggel bírt a vallási alapon elkülönült két, 
közbirtokosságba szerveződött nemesi közösség: az evangelikus, illetve 
katolikus közbirtokosság. Tagjaik közt agilisek is szerepeltek, ám mivel ők nem 
bírtak nemesi jogállással, némiképp szervezetileg is elkülönültek, amire utal az 
élükön álló agilis bíró létezése. A több szempontból külön csoportot alkotó 
zsidóságot pedig világi tekintetben legalább 1834-től zsidó bíró vezette. Ezen 
túl hitközségük és iskolájuk is működött. Nem alakult ki külön szervezete a 
nem kiváltságos keresztényeknek.  
 
Az evangelikus és katolikus nemesi közbirtokosság nem csak a 
közbirtokossági tulajdonban lévő vagyon kezelésével foglalkozott, hanem az 
egész falu igazgatását ellátta. Általános tartalmú (szabályozó) és egyedi 
döntéseket hozott úgy a nemesekre, mint a kiváltság nélküliekre, úgy a 
keresztényekre, mint a zsidókra. 
 
A két nemesi közbirtokosság kialakította a maga különálló szervezetét. 
Mindkét közösségnél a legfontosabb szervnek a valamennyi tag részvételével 
tartott közgyűlés számított. Mindegyik választott elöljáróságot és  
törvénybírót. A legfontosabb kérdésekben a két közgyűlés együtt ülésezett, 
ilyenkor közönséges gyűlésnek hívták. Indokolt esetben a két törvénybíró is 
egyeztetett egymással. A közbirtokosságok itt felsorolt szervei 
rendszabályokat alkottak; konkrét ügyekben végzéseket hoztak; 
megválasztották a kisebb, egy-egy feladatért felelős tisztségviselőket 
(korombíró, borbíró, pálinkabíró, székbíró, stb.); gondoskodtak a közrend 
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és közbiztonság fenntartásáról; szabályozták a gazdálkodás rendjét; sőt 
kisebb ügyekben ítélkezési jogkört gyakoroltak. 
 
A cecei példa 
 
Nemesi közbirtokosság létezésére Fejér megyéből is hozhatók példák. 
Működött ilyen Cecén, Bodméren, Kajászón, Kápolnásnyéken és 
Mezőszilason (korábban Szilasbalhás). A cecei nemesi közbirtokosságról a 
felejthetetlen jogtörténész, Degré Alajos adott leírást, ki egyébként az azonos 
nevű 1848-as márciusi ifjúnak volt egyenesági leszármazottja.  
 
Cecén a közbirtokos urak, azaz birtokos nemesek mellett 1848-at 
megelőzően szépszámú szegény nemes is élt, kiket – mivel a módos 
nemesektől földet béreltek – árendatoroknak hívtak. A nemesek külön 
községi szervezetet alakítottak ki a XIX. század elején. Az egyik legrangosabb 
közbirtokos viselte a kunkapitány címet, de a pontos funkcióról nem maradtak 
fenn iratok. Tevékenykedett a nemesek jegyzője, aki az írásbeliséggel 
összefüggő feladatokat látta el. A nemesi szervezet kizárólag igazgatási 
teendőket látott el. Tehát a kővágóőrsi gyakorlattal ellentétben nem ítélkezett. 
Nem meglepő ez, hiszen ebben a korban a nemesi községek tekintetében 
hiányzott az egységes szabályozás. Cecén tehát a nemesek a legkisebb 
üggyel is a vármegyéhez fordultak. (Akkor még ugyanis megyei szinten nem 
különült el a közigazgatás és a bíráskodás.) Így pl. 1805-ben a testvérek 
közötti adósság és annak behajtását célzó erőszakoskodás ügyében.  
 
A mezőföldi településen a nemesség mellett a jobbágyrendűek is kialakították 
közösségi szervezetüket. Részükre a bíróválasztás jogát már 1735-ben 
biztosították, bár ez a földesurak engedélyével történt. A bíró, vagy más 
néven öreg bíró mellett helyettes bíró (itt őt nevezték törvénybírónak) és 2-
3 esküdt tevékenykedett. A belső rend fenntartásán kívül ellátták a közösség 
képviseletét, például határjárásnál vagy az átvonuló katonaság ellátása 
megtárgyalásánál. A községi jegyző (nem azonos a nemesek jegyzőjével) az 
adószedésnél is közreműködött. 
 
A cecei bíró kisebb ügyekben bírságot is kiszabhatott. Nagyobb ügyekben 
azonban a jobbágyokkal kapcsolatban is a megyei törvénykezés járt el. Cecén 
ugyanis a közbirtokos nemesek nem alakítottak a jobbágyok felett ítélkezni 
jogosult úriszéket. Ilyenre pedig más kurialista faluból van példa. (Igaz nem 
Kővágóőrsről, mert ott jobbágyok nem éltek.) Így a vármegye elé került két 
kereszt gabona, máskor egy állatbőr, pálinkafőző üst ellopása.  
 
A reformkorban jelentékeny lélekszámú cecei zsidóságnak egyházi szervezete 
működött, de ebben a korban a világi szervezet kialakulásáról nincs 
tudomásunk. 
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A nemesi közbirtokosság, illetve a sokszor belőle kifejlődő nemesi község 
olyan autonómiával rendelkezett, hogy a mai helyi önkormányzati rendszer 
történelmi előzményei benne is keresendők. 
 
 
 
         Gelencsér József 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Képmelléklet: Kővágóőrsi köznemesi ház (1985) 


