
 

Magyarország közjogi alkatrészeinek és törvényhatóságainak

területváltozásai.

Changements territoriaux des parties constituantes et des comitats de la Hongrie.

BEVEZETÉS.

Talán sohasem foglalkoztak annyit

Magyarország régi viszonyaival, mint nap—

jain'kban, amikor a multbol iparkodunk

adatokat meríteni a trianoni békében Lor-

szágunkkal szemben, éppen a történeti fej—

lődés nem ismerése következtében, elköve—

tett igazságtalanságok bebizonyítására és

ezáltal jobb jövőnk biztosítására. De úgy

tapasztaltam, a régi statisztikai adatok he—

lyes felhasználását, a mai adatokkal való

összehasonlítását megnehezíti az a körül—

mény, hogy a legtöbb esetben, akár az or—

szágos, akár a törvényhatósági adatoknál,

külön kutatások alapján kell megállapi—

tani, hogy azok milyen területekre vonat—

koznak. Nincs olyan összeállítás, melyben

a kutató megtalálná, hogy az ország és

egyes részei a különböző időkben milyen

területekből álltak.

Ezt a hiányt kívánom pótolni, midőn

_az alábbiakban —— amennyire egy folyóirat-

cikk keretei megengedik —— térképvázlatok

kíséretében 1) bemutatom Magyarország

közjogi alkatrészeinek és törvényhatóságai—
nak területi változásait?)

 

I.

A magya) állam szinte kezdettől fogva

birodalmi jelleggel bírt, azaz különböző
jogállású részekből állott. A trianoni béke

elött az államnak a legújabb adatok sze—

1) A cikk keretében közölt térképvázlatok azo-
nos méretben készült eredeti rajzaínak lekicsinyl-
tése —-— tekintettel a rendelkezésre álló hely korlá—
tolt voltára, nem minden térképnél azonos, hanem
mindig a helyi viszonyok által megengedett arány—
ban történt. Ezt a körülményt a térképek egybe-
vetésénél figyelembe kell venni.

") Az alábbiakban a községek mindig azeri a
néven említtetnek, amelyen a megfelelő törvények-
ben szerepelnek, tekintet nélkül a községek nevé-
nek időközben történt esetleges módosítására.

 

rint 325.411 kmi—nyi területe közjogilag
két részre oszlott, a szoros értelemben

vett Magyarországra (282970 km'z'), mely—

hez külön testként a földrajzilag különálló

Fiume (21 kmz) is tartozott és az 1868 óta

társországok címet viselő Horvát—Szlavun-

országokra (42.441 kmz). A mohácsi Vész,

hazánk történetének Trianont megelőzőleg

eme legfontosabb határköve előtt az anya-
országon kívül az államhoz tartozó részek—
nek különböző kategóriái voltak. Voltak

]. az anyaország testét kiegészítő, köz-

igazgatási autonómiával felruházott részek

(Erdély, Szlavonia), 2. meghódított, de az
ország testébe be nem olvasztott tartomá—'_

, nyok (Horvátország, Dalmátorszá ) és
voltak végül 3. saját fejedelmeik által kor—
mányzott hűbéres országok (Bulgária,
Havasalföld). Az anyaország területe a mo—
bácsi vészig alig változott és a Trianon-
előttitől annyiban különbözött, hogy mig
az anyaországnak a trianoni béke előtt
magyar igazgatás alatt lévő területéhez
a Dráván túl csak egy község tartozott:
Légrád, régente a Dráva—Száva közének
nagy része magyar terület volt, sőt aszin—
tén az anyaországhoz számítandó, csak
közigazgatási autonómiával bíró Szla—
vonia pedig a Száva jobbpartjára is átter—
jedt, Erdély viszont, mely az unio után
teljesen egybeolvadt Magyarországgal,

akkor, bár szintén az anyaországnak

volt kiegészítő része, közigazgatásilag kii-

lönálló terület volt.

Magyarország területe a trianoni béke

előtt először a mohácsi vész következtében

szenvedett lényegesebb változást.

A mohácsi vész után az ország előbb

kétfelé szakadt, a nyugati rész Habsburg

Ferdinándot, a keleti Szapolyai Jánost vá—

lasztotta királlyá. Ez utóbbi halála után

az ország legnagyobb része török fennható-

ság alá került: egy része közvetlen alávetett
török terület lett, Erdély pedig, ideértve
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az időnkint hozzákapcsolt magyarországi

részeket, az u. n. Partiumot is, nemzeti

fejedelmek alatt török tn'ibór-állam'. Ma—

gyarország arra a területre redukálódott, me—

lyet a Habsburgok, mint magyar királyok,

hatalmukban tudtak tartani, ez pedig a

török birodalom legnagyobb kiterjedése

idejében, mindössze egy sáv volt az ország

nyugati és északi határa mentén egészen

Ung megyéig. Másfél századnál tovább tar-

tott szüntelen háborúskodás után a Habs—

burgoknak sikerült Magyarország egész te-

rületét visszafoglalni, 1690-ben megszerez-v

tók Erdélyt, az 1699. évi karlócai béke

után már csak a Temesköz maradt török

kézen. Az 1718. évi paszarovici (pozsare—

váci) béke pedig a Dunától délre, a Balkán—

ból is széles csíkot csatolt a Habsburg—biro—

dalomhoz, az 1740. évi belgrádi béke Végül

a Habsburg-területek határát délen úgy

állapította meg, ahogy az a legújabb időkig

fennállott. Az a körülmény azonban, hogy

a hódolt területek Magyarország királyai—

nak kezére visszakerültek, nem jelentette

egyszersmind azt, hogy azok által Magyar—

ország megnagyobbodott. A visszafoglalt

területek, bár visszaszerzésük és birtoklá-

suk a magyar szent korona jogán történt,

nem helyeztettek a magyar hatóságok igaz—

gatása alá, hanem azokból külön tartomá-

nyok alakíttattak, melyek igazgatására a

magyar országgyűlésnek, a magyar ható"

ságoknak befolyásuk egyáltalában nem

volt. Az 1849 után következett abszolutiz—

mus pedig még ki is szakított nagy területe—

ket az ország testéből, hogy azokat az álla-

miságától megfosztott Magyarországgal

egyenrangú koronatartományokká szer-

vezze.

Ezenkívül a horvát—szlavon—dalmát tar-

tomz'mygyűlés iurisdictioja alá tartozó és

az 1848-ig Magyarországtól különválasz-

tott Erdélyhez számított terület is többször

változott, mindig az anyaország rovására.

Ezek a körülmények okozták, hogy

Magyarország régen összeeső földrajzi és

politikai fogalma elvált egymástól. Föld—

'rajzilag mindig a Közép-Dunának a ter-

mészettől is jól körülhatárolt medencéjét

jelentette, politikailag pedig a magyar or—

szággyűlés hatáskörébe tartozó teríiletetd)

?) Újabban a külföldi irodalomban szokássá

vált, hogy a Magyarország megjelölésére korábban

általánosan használt Hungaria (németül Ungarn,

franciául Hongrie, olaszul Ungheria stb.) névvel a

földrajzi Magyarországot jelölik; a trianoni hatá-

Sőtközjogilag is két értelme van a Magyar-

ország kifejezésnek. Jelenti egyrészt az

anyaországot, Mohács óta Horvát—Szlavon-

országokká redukálódott kapcsolt részei-

vel együtt, amely,, értelemben a stat. kiad-

ványok előbb a tágabb értelmű Szent István

koronája alá tartozó országok, újabban a

Magyarbirodalom kifejezést használják?)

Másrészt jelenti az anyaországot, vagyis a

Magyarországot, kapcsolt részei nélkül.

A magyar birodalom és az anyaország

területe, eltekintve az országnak Ausztria

felől való határainak ismételten előfordult

kiigazításaitól, a török hódoltság óta így

változott. (L. az 1. sz. térképet.)

A török hódítás és Erdély elszakadása

után a magyar király kezén csak az ország

nyugati és északi határa mentén húzódó

részek maradtak, de a drávántúli területek

egy része már 1575-ben idegen katonai

hatóságok által kormányzott határőrvi—

dékké alakíttatott át, ami egyértelmű volt

e területek elszakításával, többi része pedig

a horvát-szlavon—dalmát bán iurisdictioja

alá tartozott. 1699 után már csak a Maros—

tól délre eső terület maradt török imperium

alatt, de a felszabadult területek csak rész—

ben csatoltattak vissza az országhoz. A

drávántúli részek, a Duna—Tisza közének

déli fele (Bács-Bodrog megye) és a Maros-

tól északra eső területek katonai igazgatás

alá helyeztettek. A Száva, Tisza és Maros

mentén újabb határőrvidékek szerveztet—

tek, melyek még sokáig fennállottak azután

is, hogy a paszarovici béke (1718) követ—

keztében a Marostól délre eső terület is fel-

szabadult a török uralom alól és a felsza-

badult megyék visszacsatolz'isát az 1741:

18. t.-c. elrendelte. Arad, Zaránd, Békés.

Csanád, Csongrád, Bács—Bodrog megyék

katonai igazgatás alatt álló községei csak

a tiszai és marosi határőrvidékek 1750—ben

befejezett feloszlatása után csatoltattak

vissza. Bács—Bodrog megyének a tiszai

határőrvidékhez tartozott több, a tiszai

rok közé szorított politikai Magyarországot pedig

attól Magyarok földje (Magyarenland, Magiaria

stb.) névvel különböztetik meg. L. a közkézen forgó

német Brockhaus Lexikon, az olasz Melzi leg—

újabb kiadásait.

2) ,,Szt István koronája alá tartozó országok"

kifejezés tágabb, mint Magyarbirodalom, mert az

ország történeti területét jelenti, vagyis az anya— _

országon és kapcsolt részeken kívül valamikor az

országhoz tartozott hűbéres országokat is, melyekre

csak történeti joga van az országnak, mig Magyar—

birodalom csak a tényleg magyar jurisdictio alatt

álló területet.
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határőrvidék feloszlatásakor fenntartott

községe, a később hozzácsatoltakkal együtt

alonban 1765—ben csajkás kerületté szer—

vezve, a szlavoniai határőrvidékhez csa—

toltatott és katonai igazgatás alatt állott

a határőrvidékek t'eloszlatásáig, csak 1873—

ban egyesíttetett az országgal.

A felszabadult drávántúli területek egy

része 1744—ben polgárosíttatott, az itt szer-

vezett új megyék azonban nem az anya-

országhoz csatoltattak, hanem önkényesen

a bán igazgatása alá helyeztettek. Az 1751:

23. t.-c. a befejezett tényt szentesítette:

meghagyta e területeket a bán igazgatása

alatt, azonban az itteni megyéknek meg—

adta a jogot, hogy az országgyűlésre köve-

teket küldjenek, míg a bán igazgatása alatt

álló többi megye a XVIII. század eleje óta

közvetlenül már nem küldött követeket.

Ezáltal a" magyar birodalomhoz tartozó

területeknek egy újabb kategóriája kelet-

kezett, mely t. i. jogilag az anyaországhoz,

tényleg a kapcsolt részekhez tartozott.

Ez a visszás állapot fennállott egészen a

szabadságharcig. A drávántúli területnek

1744—ben nem wlgárosított részeiből lhatár—
őrvidék lett; ,lynek visszacsatolása csak  
az 1873—1889 években történt meg. Az

egész terület az 1868 : 30: t.—c. értelmében

a társországokkal egyesíttetett.

A Marostól délre eső területek a felsza—

badulás után temesi bánság néven új, ka,—
tonai igazgatás alá helyezett tartománnyá

szerveztetett. 1751—ben a "területnek kb.

kétharmadrésze (540 L__l—mt'd-böl 1) _, 357
Ej—mfd) polgárosíttatott, de 28 évig még a
bécsi kamara igazgatása alattmaradt, Csak
1779-ben csatoltatott vissza Magyarországk
hoz. A nem polgárosított rész itt is határ-*

őrvidék lett, mely 1873-ig katonai igazga—u

tás alatt állt.

1693—ban Magyarországgal egyesíttettekd

a Partium név alá foglalt, az erdélyi feje-f

delmek igazgatása alatt állott magyar te"

rületek, de azután 1732-ben ismét vissza-,

csatoltattak Erdélyhez. '

1) Mérföld alatt osztrák mérföld (a: 7586ka
értendő. 1 Ú mfd T. 10.000 kat. hold;: 5755 km",
1849-től kezdve az osztrák mérföld volt a hivata—
los mérték Magyarországon is egészen a méter—

rendszer behozataláig (1876. jan. l.). A szabadság-
harc előtti időkben megjelent művek az ország és.
a törvényhatóságok területét földrajzi mérföldek—
ben közlik. 1 földr. mfd:7'420 km. 1 földr.
mfd : 55'06 kmE. Az adatok összehasonlításánál ez:

szem előtt tartandó;

"Ct—
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ll. József 1785—ben életbeléptetett kösz—

igazgatási reformja a Határőrvidék és Er-

dély fenntartása mellett Horvát—Szlavon-

országok különállását megszüntette és te—

kintet nélkül l'iovatartozásukra, a magyar

és horvát megyéket 10 kerületbe foglalta

Össze. (L. a 3. sz. térképet.) A kalapos ki-

rálynak nem alkotmányos úton elrendelt

újításai halálával megszüntek.

1807-ben kb. 120 km2-nyi terület a pol;

gári H()rvátorszz'rgln'n átesatoltatott a báni

végvidékhez, mely azóta a Száva balpart-

jára is átterjedt. (1807 :25. t.—c.)

1809—ben a Magyarbirodalomnak és a

határőrvidéknek szávántúli részei (Zágráb

megye egy része, Fiume, a Tengerpart, az

egész károlyvárosi és báni határőrvidék)

francia megszállás alá kerültek, a franciák

kivonulása után pedig az 1815—ben felálli—

tott illir királysághoz esatoltattak és csak

1822—ben kerültek visszaf)

1772-ben, Lengyelország

kalmával, bár Mária

felosztása al-

'l'erézia a magyar

szent korona jogán követelte és szerezte

meg Lengyelország egyes részeit, Magyar—

ország csak az 1412 óta elzálogosított sze-

pesi területeket (a XIII várost és a podo-

lin-lublói uradalmat) kapta vissza.

1776—ban az ország területe Fiume vá—

rosával és a 'llengerpart vidékével bővült.

melyeket Mária Terézia az örökös tartomá—

nyokból átcsatolt Magyarországhoz. 1779-ig

mind a kettő a bán iurisdietioja alatt állott,

azonban Fiume 1779-ben közvetlenül az

anyaországhoz esatoltatott, csak Buccari

és kerülete hagyatott meg Horvát-Szlavon-

országoknál, de az 1807 : 27. t.—e. ennek is

megadta a követkiildési jogot s ezzel hely—

zete a drá'ántúli megyékével lett azonos.

Az 1848 : 7. t.—c. alapján a 300 év óta

különálló Erdély beolvadt az anyaor—

szágba.

A szabadságharc után következett ab.

szolutizmus Magyarország államiságát meg—

szüntette, nemcsak Erdélyt állította vissza,

hanem Krassó, Temes, Torontál, Bács-

'Bodrog megyék akkori egész területéből

és Szerém megye iloki és rumai járásaiból,

külön koronatartományt szervezett, mely

egyrészt elismerésiil a szerbeknek a sza—

badságharcalatt az uralkodóháznak tett

szolgálataikért, másrészt az 1718—ban fel-

ki) Az illir királyság egész területe 817 [1 mfd.

volt, ebből 29713 mfd. a magyar szent korona or—

szágaiból szakíttatott ki: ennek visszakebelezését az

1827 : 13. t.—e. cikkelyezte be.

állitott, de azután megszünt temesi bán-

ság emlékére Szerb vajdaság és temesi

bánság nevet kapta. A Muraközt, Fiumét

és a Tengerpartot Horvát—Szlavonországok

területéhez csatolta. A magyar államnak a

trianoni béke előtt levő területén az 1850—

1860 években a következő öt egyenrangú

koronatartomány volt: (L. a4. sz. térképet.)

1. Magyarország 3123'35 Ú—mfd), 2.

Erdély (1054'79 D—mfd), 3. Horvát—Szla—

vonországok (318'26 [j-mfd), 4. Szerb vaj-

daság és temesi bánság (521'12 Ú-mfd),

5. Határőrvidék (583'00 Ú-mt'd).

1860—ban, az októberi diploma értelmé—

ben a szerb vajdaság és temesi bánság

megszünt, annak területe visszacsatoltatott

az anyaországhoz; visszakerült a Muraköz

és a Partium is, Erdély azonban to 'ábbra

is külön maradt és Fiume is megbagyatott

Horvát—Szlavonországok kötelékében. Er—

dély az 1867 február 17-iki kir. rendelet

alapján egyesült újból Magyarországgal.

Hor *át—Szlavonországok és Fiume helyzetét

pedig az 1868130. t.-e. szabályozta. Ezen

törvénycikk értelmében Fiume külön test-

ként az anyaország része lett, Pozsegz,

Szerém és Verőce megyék pedig alkotmá—

nyosan egyesíttettek a társországokkal.

1871—ben elrendeltetett a még mindig

katonai igazgatás alatt álló Határőrvidék

feloszlatása és területének Magyarország—

gal, illetőleg Horvát—Sziavonországokkal

'aló egyesítése. A polgárosított Határőrvi—

déknek a Duna balpartján levő területei

1873—ban csatoltattak az anyaországhoz

(1873127. t.-e.), a Duna, illetőleg a Dráva

és Száva közti részei pedig az 1873—1882

években a társországokhoz s így a magyar

állam területe elérte azt a terjedelmét,

mellyel a trianoni békéig bírt.

A trianoni béke megszüntette Magyar—

országnak Ausztriával való kapcsolatát, de

egyben elszakította területének majdnem

kétharmad részét, melyet hat ország között

osztott fel.

Hogy a magyar államnak a trianoni

béke előtti területe Mária Terézia halála óta

politikailag milyen részekre oszlott, azt

a 652. és 653. oldalakon levő tábla mutatja.

ll.

Magyarország területét Szent István me-

gyékre osztotta; az akkor megállapított

megyebeosztás nagyjából a mai napig meg-

maradt. Magyarországnak nemcsak az al—
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1) 1815—1822 az ruh- királysághoz. _ 2) Követet
a polgári Horvátországhoz tartozott. —— 4) Ebből 1815—1822 5352 km2

12.442 km2 az Illir királysághoz,

kotmánya történeti fejlödés eredménye, az

ország közigazgatási beosztásában az idők

folyamán a kor által igényelt módosítások

mindig a régi alapok kímélésével történtek

__ még az abszolut uralmak idejében is.

Magyarország közigazgatási beosztásában

gyökeres változás, mint pl. Franciaországé—

ban a nagy forradalom alatt, soha nem tör-

tént, a reformok mindig egy—két megye

szétosztásából, vagy egyesítéséből álltak.

Az országnak első ízben való beosztása

alkalmával a felállított megyék egyrészt ki—

merítették az ország egész területét, más-

részt az egyes megyék is összefüggő terüle—

teket kaptak. Az így megállapított rend

azonban csakhamar két irányban is meg-

zavartatott. Először is egyes területek füg—

getlenítették magukat a megyei hatóságok

alól s a megyék mellé kialakultak más, bár

a megyékkel nem is egyenrangú territori-

ális és községi municipiumok, egyrészt a

szabad kerületek, székek, bányakerületek,

másrészt a szab. kir. és bányavárosok. Má-

sodszor egyes kerületek és községek, sőt

    

1848'lg,'8167085é;§§9%i$§1850" 1 7 s 5 _ 1 7 9 0 1 8 5 0 _ 1 s 6 0

M áw — _"

Terület éígiííírígng § %" §, ? §" ; % §

km, "§ § * 5-6 E zar
"" naaa; § ?. ; § _ :; ;; se ; § §; ,.
Magyar— bzlav § § § § § § ;: § § , § ; § §

orszag 031?" l § § ; § § ; § 0 § áru a

Muraköz . . 740 740 -— ——- _— 740 — _ —— 740 —— — ——

Bács- ' polg. ter. 9.484 9484 _ _ _ 9.484 _ _ _ _ _ 9.484 _
Bodrog ihatárörv. 878 —— —— 878 _a— — 878 — — —— 878 —— ——

. polg. ter. 18.857 18.857 _ _ _ 18.857 _ _ _ _ _ 18857 _
Bán" ghatárőrv. 9.666 _ _ 9.666 _ _ 9.666 _ _ _ 9.666 _ _

fiPartiumeirályhágóninnen 4-531 "_ "" , *— 4-531 '— '" 4—531 _" '— — _" 40531

l876 ótat " túl - 1.397 _ _ _ 1.397! _ _ 1.397 _ _ _ _ 1.397

Fiume 21 1) 21 —— —— — 21 — — —— 21 —— —— —-

Bucoarii kerület 341 —— 1)2) 841 —— —— 341 — —— — 341 —— —_ ——

Pféz'gesgf, 351;- 1 polg. ter, 9.692 — 9.6921 — —- 9.692 —— — — 9.692 _ _ _

megyéire lhatáron 6.931 _ _ 3) 6.931 _ _ 6.931 _ _ _ 6.961 _ _

Egyéb Dráván- polg. ter. 9.249 —— *) 9.249 — -— 9.249 _— —— — 9249 —— —— ——

mu területek határőrv. 16.228 _ _ 5)16228 _ _ 16228 _ _ _ 16228 _ _

Erdély a Partium nél-

kül.. .. .. .. .. .. 56.407 _ _ _ 56407 _ _ 56407 _ _ _ _ 56407

Egyéb területek . 180989180989 _ _ _ 180989 _ _ 180989 _ _ _ _

Összesen.. ..lazmnleiooml 19.282, 33.703l6236:.r229373337061629651196969 20043138703 2834162366

* tl !

  

küldött az országgyűlésre is. —— 3) Ebből 120 km2 1807-ig'

az Illir királysághoz. -—- 5) Ebböl 1815—1822

határrészek egy vagy más okból átkerültek

más megye hatósága alá, sokszor olyané

alá, mellyel nem is állott földrajzi össze—

függésben. Ezáltal sok megye területe több

darabra szakadt és ü. n. kétlaki községek

alakultak, olyanok t. i., amelyek két me—

gyéhez tartoztak?)

A törvényhatóságoknak ez a szaggatott-

sága a közigazgatást nagyon megnehezí—

tette és természetes, hogy a megyék terüle—

tének rendezése volt minden közigazga—

tási reform első célja. Az ország területé—

nek hagyományos beosztását először 11.

József bolygatta meg, de az 6, 1785-ben

életbelépett és 1790—ig érvényben ,volt re-

formja is arra szorítkozott, hogy egyrészt a

kicsiny megyéket egyesítette, másrészt a

megyék és a központi kormány közé kerü—

1) A községeknek vagy határrészeknek egyik

megyétől a másikhoz való átcsatolása a megyék

belső ügye volt, csak az I802 : 12. t.—c. rendelte el,

hogy az ország köztörvényhatóságai közt létesült

cserék be legyenek cikkelyezve.
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letek néven tartományszerű, több megyét

felölelő tagozatot iktatott. (L. a 3. sz. tér-

képet.) Ugyanilyen természetűek voltak az

1849-töl 1860—ig tartott abszolut korszak

reformjai is. (L. a 4. sz. térképet.) A tör—

vényhatóságok jogviszonyai 1870—ben sza-

bályoztattak: a megyék mellett fennállott

[egyeb territoriális inunicipiumok a megyék—

kel egyenrangúsíttattak és azokéval egyenlő

szervezetet nyertek. A törvényhatóságok te-

rülete 1870—ban rendeztetett. (L. az 5 sz.

térképet. E rendezés után az ország terü—

lete csak megyékre és városi törvényhatóa

'gokra oszlott. Minden törvényhatóság ösz—

szefüggő területet kapott, eltüntek a kétlaki

községek. Az ország területének a trianoni

béke alapján bekövetkezett megcsonkulasa

újabb területrendezést tett szükségessé, s

ezért az 1923: 35 t. e. több megcsonkított

megye megmaradt részét közigazgatásilag

egyelőre egyesítette. (l.. az 5. sz. térképet.)

A következőkben igyekezem bemu—

tatni az ország törvényhatóságainak terü—

letváltozásait, különösen azokat, amelyek

az utolsó két században tortentek.

; Elkülönítve tárgyalom nemcsak a volt

1 8 6 o — 1 8 6 7 '%7ggíígáíoííéígágidék Trianon előtt A trianoni béke után

, M , M , %

tanar % aazaaag % garage :: § §
részei 53 részei ;? részei ? § § 3 n

t 2 , E 3; .s! '" .S ; ?:

Horvát ? a, Horvát ve Horvát as . ;, :: . E : É 3

Magyar- Szlay. § fg Magyar— Szlav. 3 Magyar- Szlav. §? §!) % "% m ; § : %

orszag orgsgg- É § ország 02551?- ;; ' ország erős;;- 2 8 m no: (;; a, ( 3 5

[

740 _ _ _ 740 _ _ 740 _ _ _ _ 740 _ _ _

9.484 —— —— — 9.484 —— —— 9.484 —- 1.715 —— — 7.769 —— —— ——

—_ —— 878 —— — —— 878 _878 —- * —- —— — 878 — —— ——

' 18.857 —— —— — 18.857' — —_ 18.857 —— 258 —— 12.858 5.741 —-— — —

_— _— 9.666 —— —— —— 9.666 9.666, — — —— 5.388 4.278 — —- ——

4.531 —- —— — 4.531 —— ——- 4.531 — —— —-— 4.531 — -— —— -—

1.397 —— —— — 1.897 —— —— 1.397 —— -— — 1.397 —— -— -— —

_ 21 _ _ 21 _ _ 21 _ _ _ _ _ _ _ 21

—. 341 _ _ _ 341 _ _ 341 _ _ _ 341 _ _ _

_— 9.692 —— —— — 9.692 _— -_ 9.692 —-— —— —— 9.692 —- ——- -—

_— —— 6.981 -—- — —— 6.931 —— 6.931 —— —— — 6 931 —— __ ——

—— 9.249 _ — —— 9.249 —— —— 9.249 — —— — 9.249 —- — ——

— —— 16.228 _— —— —— 16 228 —— 16.228 _— —— —— 16.228 — _— ——

__ — _— 56.407 56.407 —— —— 56 407 —— —— —— 56.407 —— — — —

;180989 —— -—- — 180989 —— —— 180989 — 90.860 61.650 21.640 2.244 4.011 584 ——-

215998 19.303 33.703 56.407 272426 19.282 33.703 282970 42.441 92.833 61 650102221 64.091 4.011 584 21         
társországok, hanem a Királyhágón túli

részeket is, mert, bár 1867 óta ezek a re'-

szek egészen beolvadtak az anyaországba,

1876 óta pedig közigazgatás tekintetében

sem volt különbség Magyarország Király;

hágón inneni és túli részei között, Erdély—

ben a közigazgatási beosztás a multban

egészen máskép alakult, mint Magyaror-

szágon és az 1876 óta érvényben lévő be—

osztás gyökeres változásokat jelentett.

Meg kell emlékeznünk az 1873, illetve

1882—ig fennállott Határőrvidékről, az

1718—1779 években fennállott temesi bán—

ságról és az 1849-ben felállított és 1860-ban

megszűnt Szerb vajdaságról és temesi bán-

ságról, mely alakulatok Magyarország poli-

tikai határain kívül estek ugyan, de a tria—

noni béke előtt a magyar államhoz tartozó

területen állottak. Az itteni magyar törvény-

hatóságok régi viszonyainak kutatása meg"

követeli az akkori közigazgatási beosztás

ismeretét.

Végül jegyzékbe foglalom az utolsó

kétszáz évben szereplő önálló városokat..

feltüntetve, hogy mettőlomeddig bírtak tör.-

. vényhatósági joggal.
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6. szám.

1. MAGYARORSZÁG KIRÁLYHÁGÓN

INNENI RÉSZE].

].

A szoros értelemben vett Magyarország

Királyhágón inneni részeiben, —— bele

értve a Partiumot is —— 1848—ig 49 megye,

öt szaba-d kerület és 44 szabad királyi vá—

ros volt, nem számítva a megyéktől függet-

len, de az országgyűlésen nem képviselt ke—

rületeket, (X nemes lándzsások felső

széke, 16 szepesi város kerülete, tiszai ko-—

ronauradalom, nagykikindai kerület, stb.)

és praediális székeket. (L. a 2. sz. térképet.)

A megyéket és szabad kerületeket, ame—

lyekre az ország területe a szabadságharcig

feloszlott, a következő jegyzékben soro—

lom fel, közölve azok területét is az akkori

mérték szerint, El—mfd-ekbenf) A megyék

területén fekvő szabad kir. városok területe

bennfoglaltatik a megyék területé-ben.

a) Dunáninneni kerület.

Terület

[:]mfd. Sz. kir. városok:

Árva .. .. .. .. 36-10

Bács-Bodrog .. .. 178'73 Baja, Szabadka, Újvidék,

Zombor

Bars. .. .. .. .. 46-43 Körmöcbánya, Újbánya,

Esztergom,. . .. 19'09 Esztergom

Hont . 44'35 Selmecbánya,Bélabánya,

Bakabánya

Liptó .. .. .. ..*39'23

Nógrád.. .. .. .. 75886,

Nyitra .. .. .. .. 9991 Szakolea

Pest—Pilis-Solt .. .. 188157 Buda, Pest

Pozsony 7491 Bazin, Modor, Nagyszom-

bat, Pozsony, Szent-

györgv

Trencsén 80'28 Trenesén

Turóc .. .. .. .. 19'99

Zólyom.. .. .. .. 49'14 Besztercebánya, Breznó—*

bánya, Libetbánya, Kor—

pona, Zólyom

b) Dunántúli kerület.

Baranya 8860 Pécs

Fejér 72'22 Székesfehérvár

Győr 24'60 Győr

Komárom . 51'59 Komárom

Moson .. .. .. .. 33'79

Somogy.. .. .. ..114'19

Sopron .. .. .. .. 57'47 Kismarton, Ruszt,Sopron

Tolna .. .. .. .. 63'31

Vas.. .. .. .. .. 87'50 Kőszeg

Veszprém .. .. .. 7240

Zala.. .. .. .. .. 8506

c) Tiszáninneni kerület.

Abaúj . 49'92 Kassa

Bereg .. .. 64'77

Borsod .. .. .. .. 61'60

1) Az 1870. évi népszámlálásról szóló mü szerint.

—655—

 

1928

Gömör-Kishont . . 71'57

Heves-Külsöszolnok 114'60

Sáros 65'87 Bártfn, Eperjes, Kis—

szeben

Szepes .. .. .. .. 63'19 Késmárk, Lőcse

Torna . 10'74

Ung.. .. . .. .. 53'10

Zemplén .. .. .. 107'65

d) Tiszántúli kerület.

Arad . ..104'49 Arad *

Békés .. .. 5949

Bihar .. .. .. ..192'56 Debrecen

Csanád.. .. .. .. 28'83

Csongrád 57'68 Szeged

Krassó .. .. .. .. 90'88

Máramaros .. .. .. 179'94

Szabolcs .. 103'70

Szatmár . 101'69 Felsöbánya, Nagybánya,

Szatmár

Temes'.. .. .. ..103'01 Temesvár

Torontál . .. .. 119'26

Ugocsa.. .. 2069

e) Szabad kerületek.

Jász-Kun kerület .. 82'1'1

Hajdu kerület.. .. 16'79

f) Partium.

Középszolnok .. .. 38'47 Zilah

Kraszna . 19'98

Zaránd .. .. .. ., 22'54

Kővárvidék.. .. .. 18-94

A megyék közül 1723-ban (L.1723 : 31.

t.-c.) csak 39 szerepel, hiányzanak Kö-

zépszolnok, Kraszna megyék —- melyek

akkor Erdélyhez tartoztak —— továbbá

Bács-Bodrog, Máramaros, Békés, Arad, Za-

rand, Krassó, Temes, Torontál. Ez utóbbi

három csak 1779—ben csatoltatott vissza.

Az 1785—1790. években Moson Győrrel,

Ugocsa Bereggel, Torna Abaújjal, Békés

és Csanád Csongráddal volt egyesítve. (L.

a 3. sz. térképet).

Az 1848/49. évi szabadságharc után a

Partium, Bács-Bodrog és a Marostól délre

fekvő megyék elszakíttattak az országtól.

Az abszolut kormány első közigazgatási

reformja, a megyék területének kisebb—na—

gyobb változtatása, ,,az arrondirozás szép

mesterségé"—nek gyakorlása mellett, egy-

részt Tornát Abaújjal, Ugocsát Bereggel

egyesítette, másrészt Pest, Bihar, Nyitra,

Heves—Külsőszolnok megyéket kettéosz-

totta, a Jász-Kun kerületekből új megyét

szervezett, a Hajdukerületet beolvasztotta

Szabolcsba, Fiumét és a buecarii kerületet

pedig Horvát——Szlavonországhoz csatolta.

A magyar megyék száma ebben az időben

45 volt. A szabad kir. városok is a megyei

hatáságok alá kerültek, Pest, Buda, Po-
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6. szám.
 
 

zsony, Kassa, Sopron és Nagyvárad kivé-

telével.

A Bach-korszaknak második (1854. évi)

közigazgatási reformja több megye terüle—

tének kisebb jelentőségű módosításán kí-

vül csak annyiban különbözött az elsőtől,

hogy még egyrészt Turóc és Árva, másrészt

Békés és Csanád megyéket is egyesítette

és ezzel a megyék számát leszállította

43—ra. Az 1854—1860 években Magyaror—

szág területe a következő megyékre és ön-

álló városokra oszlott (L. a 4. sz. térképet.):

a) Pozsonyi kormánykerület.

Terület
Terület

[]mfd Úmfd

Pozsony város .. .. 1'4 Nógrád m... .. .. .. 65'6

Árva-Turóc m. .. .. 58'0 Felsőnyitra m. ., .. 60'1

Bars m. ,, ,. __ ,, 42'8 Alsónyitra m. .. .. 77'4

Hontm.........49'4 Pozsonym.......56'2

Komárom m. .. 34'0 Trencsén m. .. .. .. 65'5

Liptóm......... 41'0 Zólyomm.....,... 433

b) Soproni kormánykerület.

Sopron város .. .. 2-2 Sopron m... .. .. .. 57'3

Baranya m. .. .. .. 87'5 Tolna m. .. .. .. .. 58'5

Györm.........26'7 Vasm...........96'4

Mosonm... .. .. .. 88'1 Veszprémm... .. .. 71'9

Somogym.......1l3'2 Zalam........... 825

c) Pest-budai kormánykerület.

Buda vfőváros .. .. 2'3 Heves m. .. .. .. .. 54'4

Pest város .. .. .. 1'8 Jászság—Knnság.. .. 93'3

Borsod m. .. .. .. 560 Pest—Pilis m. .. .. .. 83'5

Csongrád m. . 56'9 Pest-Solt m. .. .. .. 97'5

Esztergom m. .. .. 30'5 Szolnok m. . 51'3

Fejérm. ., .. .. .. 684

d) Kassai kormánykerület.

Kassaváros.. .. .. 1'5 Sáros m. .. .. .. .. 62'7

Abaúj-Torna m. .. 56'4 Szepes m. .. .. .. .. 63'5

Bereg-Ugocsa m. .. 85'2 Ung m... .. .. .. .. 550

Gömör m. . .. 70'4 Zemplén m. .. .. ._1043

Máramaros m..... 1563

e) Nagyváradi kormánykerület.

Nagyvárad város .. 0'7 Délbihar m. .. .. ..132'8

Arad m. .. .. .. .. 83'5 Szabolcs m. .. .. .. 56'0

Békés-Csanád m. .. 98'8 Szatmár m. .. .. .. 97'7

Északbihar m..... 106—9 P

1860-ban, a Bach—rendszer bukása után,

ismét az 1849 előtti politikai beosztás lé-

pett érvénybe és az 1849—ben elcsatolt me—

gyék, sőt még a Partium is visszakerül—

tek Magyarországhoz. Az alkotmányosság

helyreállítása után a törvényhatóságok

első ízben 1870—ben rendeztettek. Az 1870:

42. t.-c. alapján, nem szólva a Királyhágón

túli részeken alább érintendő változtatá—

sairól: a Jász-Kun és Hajdu kerületek, a

XVI szepesi város kerülete, a nagykikin—
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dai kerület a vármegyékkel egyenrangú

törvényhatóságok lettek és törvényható-

sági jogot kaptak Kecskemét, Nagyvárad,

Versec, Gölnicbánya városok is. -

Az 1872: 36. t.-c. Buda és Pest szab. kir.

fóvárosokat Budapestté egyesítette. Az

1873: 11. t.-c. a tj. városok számát Bajá-

val és Hódmezővásárhellyel növelte, ugyan—

ebben az évben a megyék száma a felosz-

latott Határőrvidék egy részéből alakított

Szörény megyével szaporodott (1873127.

t.—c.).

Az 1876 : 20. t.—c. 29 Királyhágón inneni

várost megfosztott törvényhatósági jo-

f.;ától.

Az 1876: 33. illetve az 1877: 1. t.-c. meg—

s7i'mtette Kővár vidéket, területét feloszt—

ván SZatmár és Szolnok—Doboka megyék

között. Megszüntette a XVI szepesi város

kerületét és a nagykikindai kerületet, az

előbbit Szepessel, az utóbbit Torontállal

egyesítette. Közép-Szolnok és Kraszna me—

gyéket Szilágy néven egyesítette, a Hajdu

kerületet több község hozzácsatolásával

Hajdu niegyévé alakította át, Heves—Külső—

szolnok megyéből és a megszüntetett Jász—

Kun kerület jászsági és nagykunsági részei—

ből egyrészt ll eves, másrészt Jász-Nagykun-

Szolnok megyék lettek.

Az 1880: 55. t.-c. Szörényt Krassóval,

az 1881: 454. t.-c. pedig Tornát Abaújjal

egyesítette. Az így rendezett területű tör-

vényhatóságokat az 1886: 21. t.-c. sorolja

fel, ahol 63 megye és 26 Város szerepel,

közülök 48 vármegye és 23 város jut a

Királyhágón inneni részekre. A trianoni

béke előtt csak a törvényhatósági jogú Vá—

rosok száma növekedett Miskolccal.

A trianoni békeszerződés Fiumén, a

társországokon és Erdélyen kívül a Király-

hágón inneni Magyarországnak is kb. a fe—

lét elvette. A vármegyék közül alig 10 ma—

radt esonkítatlanul, 13 teljesen elveszett, 25

kisebb—nagyobb mértékben megcsonkíttar

tott, sokból csak egész jelentéktelen terület

maradt magyar uralom alatt. A tj. váro-

sok közül 11 egészen, kettőnek legnagyobb

része elveszett, Szeged is megfosztatott ha—

tára egy részétől.

Hogy Magyarország területének Király—

hágón inneni része a trianoni béke előtt ho—

gyan oszlott meg a törvényhatóságok kö—

zött, abból mennyi maradt a trianoni hatá—

rok között és az elcsatolt részeket mely

államok kapták, a következő összeállítás

mutatja:
,
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Magyar uralom A béke következtében Magynrorazágtól elszdtitottalatt álló !erület
.

f*"ianonibéke területből jutott
Közjogi alkatrész, országrész összes _ ' _.B ;; § fá _ §) §

.: .. ;: . '—törvényhatósig elött után terület ggg § _! m' § § _ ÉKÉ § §

go,-.: ; ; ;;— 2 5 : § ; § §
__

négyzetkilométer

!. Magyarország

Baranya vm.
5.106 3.963 1.143 — 1.143 —— —— ——Pécs tjv.

71 71 — —— —— —— —— — —-Fejér vm. .. .. .. .. 4.009 4.009 — — —— -—- — —— —.s, Székesfehérvár tjv. 120 120 —— —— —— —— —— —— .—g Győr vm. .. .. . 1.480 1.397 83 83 —— —— — — ——a— Győr tjv. . . . . 54 54 —— —— —— — — —— —§ Komárom vm. .. .. .. .. .. .. 2.802 1.438 1 364 1.364 — —— ——- _ ——_a Komárom tjv. .. .. .. . 32 4 28 28 —— —— —-— —— ——: Moson vm. .. .. .. 1 989 902 1.087 — —— —— 1.087 —— —§ Somogy vm.
6.675 6 675 —— —— — —— —— —— ——;: Sopron ,, .. .. .. .. .. .. 3.127 1.786 1.341 —— — — 1.341 —— ——§ Sopron tjv. .. .. .. .. .. . 129 129, — —— —— —— — —— ——Tolna vm. . . . . . . . . 3 587. 3.537 — —— —— —— —— —— —Vas ,, .. .. .. .. .. .. .. 5.474 3.280 2.194 —— —- 611 1 583 —— ——Veszprém vm. .. .. .. .. .. .. 3953 3.953 _— —— — —— —— —— _,Zala ,,
5.995 4 877 1.118 —— —— 1.118 —— -—— ——

Összesen . ; 44 553 36.1951 8.358 1.475 _— 2.872 4.011 _ —-
Árva vm. . 2.019 — 2.019 1.630 __ — — 389 _—Bars ,, .. .. .. .. .. . 2.724 —— 2.724 2.724 — — —— — ——.Ez, Esztergom vm..... [ 1.077 532 545 545 —— —— —— —— ——§ Hont vm. .. .. .. .. .. .. .. ; 2.545 459 2.086 2.086 _. — —— —- ——9— Selmeo és Bélabánya tjv. .. 88 — 88 88 — —— —— —'a' Liptó vm. .. .. .. .. .. .. 2.246 —— 2.246 2 246 —— —— — —— ——.a Nógrád vm. . . . . . . . 4.128 2.363 1.765 1.765 —— —— —— —§ Nyitra vm. ,. .. .. . 5.519 -— 5.519 5.519 — —— -— —Cl Pozsony vm. .. 4.295 47 4.248 4 248 —- —— — —— ——,. Pozsony tjv. .. .. .. 75 —— 75 75 _ — —— _—'5 Trencsén vm. .. .. .. .. .. .. 4.456 —-— 4.456 4.456 —— —— ! —— — —Turóc ,,

1.123 —— 1.123 1.123 -— —— -—— —— ——Zólyom ,, 2.634 —— 2.634 2.634 _— — [ _— — —
Osszesen 32.929 3.401 29.528 29.139 —— —— —— 389 ——

Bács—Bodrog vm. .. .. .. 8.834 1.547 7.287 —— _ 7.287 — —— ——o Baja tjv. .. .. .. .. 87 87 — —— — — —— —/ -—g Szabadka tjv. .. 974 81 893 —— —- 893 — —— ——41 Újvidék tjv.
159 —— 159 —— _ 159 —— -— —-—g Zombor tjv.
308 —— 308 —— — 308 —— —— ——.2'; Csongrád vm. .. .. .. .. .. .. 1.992 1 885 107 —— — 107 —— — ——? Hódmezővásárhely tjv. .. . . . 761 761 — — —— —— —— —_a, Szeged tjv. . . a 816 764 52 * —— 52 —— ——§ Heves vm. .. .. .. .. .. .. . '. 3.761 3.761 _ —— —— — — —— —C: JászANagykun-Szolnok vm. .. 5.251 5.251 —--— —— — —— —— —— ——''; Pest-Pilis—Solt—Kiskun ,, . . 12.034 12.034 —— —— —— —— —Budapest szf'őv. . . . . 194 194 —— —— —— —— ——Kecskemét tjv. . J 940 940 —— — —— —- —— —

Osszesen 36.111; 27.305 8.806 —— _ . 8.806 —— __; _—
§. Abaúj-Torna vm. .. .. .. 3.223 1.072 1.551 1 551 — . —— __ g—l _-; Kassa tjv. .. .. .. .. 94 — 94 94 —— — —— — ——9- Bereg vm. .. .. .. .. .. 3.786 459 3.327 3.327 —— —— —— —— ——§ Borsod vm. .. 3.576 3576§ _— — __ § — _ — —_a_ Miskolc tjv. . .. .. 53 53 —- —— —— § —— —— — ——a Gömör és Kiskont vm. 4.279 318 8.961 8.961 —— J —— —— — —§ Sáros vm. .. . .. .. 3.652 —— 3.652 3.652 1 —— —— _—§ Szepes vm... .. .. 3.654 _ 3.654 3.459 —— I —— — 195 ——A Ung vm. .

3.230 16 3.214 3 214 — —— —— ——C Zemplén vm. .. .. .. 6.282 1.775 4.507 4.507 _ ] —— — — _—
Osszesen . .. .. U 31.829] 7.869" 23.960] 23.765: —— ; — —
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A trianoni békében Magyarországnak hagyott

Magyar uralom A béke következtében Magyarországtól elszakított

alatt álló terület

ntrianonibéke területből jutott

___—.
24 JA

. . . . . . , . . . x _ s _,

KÖZ10gl alkatresz, Orszagresz " osszes %% % ;, g % %, § . §)

Törvényhatósag elott után terulet !:Eg § M : § § ! ; § % ;

5.2; ; § ;; § ; § § 's § :;

k m* _A,

Békés vm... .. .. .. .. ;. .. 8.670 3.670 -— — —- -— —— —— —-

;; Bihar vmf- .. .. .. .. .. .. .. 10.609 2.754 7.855 —-— 7.855 —- —— ——- —

§ Nagyvárad tjv. .. .. .. .. 48 — 48 — 48 —— —— —— ——

a. Hajdu vm .. .. .. .. .. .. .. 2.386 2.386 —- — —— —— —— —— ——

;; Debrecen tjv. .. .. .. .. .. 957 957 —— —— —— —- —— —- —-

§ Szabolcs vm. .. .. .. .. .. .. 4.637 4.568 69 69 —— — —— — —

§ Máramaros vm. .. .. .. .. .. 9.716 -— 9.716

.2 Szatmár vm. .. .. .. .. .. .. 6.104 1.731 4.373 , __ __ __ _

9 Szatmárnémeti tív. .. .. .. 183 —— 183? 7'202i 8'283

?? Ugocsa vm. .. .. .. .. .. .. 1.213 —— 1.213 '

Szilágy vm. .. .. .. .. .. 3.815 _ 3.815 _ 3.815 —— _- —-— _

Összesen .. .. .. .. 43.338 16.066 27.272 7.271 20.001 _ _ _ _

a; Arad vm. .. .. .. .. .. .. .. 5.936 270 5.666 —— 5.666 — —— —-— —-

§ Arad tjv. .. .. .. .. .. .. 112 _ 112 _ 112 _ _ _ _

: Csanád vm. .. .. .. .. .. .. 1.714 1.469 245 — 245 — -— —— ——

g Krassó—Szörény vm. .. .. .. .. 11.074 — 11.074 _-

§ Temes vm... .. .. .. .. .. .. 7.151 — 7.151 ——

! Temesvár tjv .. .. .. .. .. 85 — 85 —— ;

§ Versec tjv... .. .. .. .. .. 197 _ 197 _ 18393 9-8" _ * "

i:- Torontal vm. . E 9903 258 9.645 —

§ Pancsova tív. . .. § 113 — 113 —— ,

Összesen .. .. .. .. 36.285 1.997 34.288) "_ 24416 9.872 -— _ —-

g) Királyhágón túl .. .. .. .. 57.804 _ 578043 _ 57.804 _ _ — ——

h) Fiume v. és ker. .. .. .. .. 21 _ 21': _ ' _ — _ _ 21

Magyarország összesen .. .. .. 282.870* 92.833 190.037i 61.650 102.221 21.550 4.011? 584 21

n. Horvát-Szlavonország.. .. 42.541 _ 42541i _ 42.541 _ _ _ —

, . :
Magyarbirodalom .. .. .. .. 325411 92'8331232 578 61.650 102.221 64.091 4.011 534! 21

'— ir. i i

         
területből 5677 km2 szerbhorvát—szlovén megszállás

alatt állott 1921 augusztusáig. Ez a terület törvényhatóságok szerint így oszlott meg: Baranya vm. 2976,

Pécs tjv. 71, Somogy vm. 629, Tolna vm, 162, Bács—Bodrog vm. 1301. Baja tjv 87, Szeged tjv. 75, Pest—

Pilis-Solt—Kiskun vm. 146, Torontál vm. 230 king. L. M.

Mivel a trianoni határokon belül maradt

megyerészek közül több olyan kicsiny volt,

hogy önálló törvényhatóságként fenntart-

ható nem volt, az 1923: 35. t.-e. több megye

csonkjának egyesítése útján hét új törvény-

hatóságot alkotott: Győr, Moson és Po-

zsony, Komárom és Esztergom. Nógrád és

Hont, Borsod, Gömör-Kishont, Szabolcs

és Ung, Szatmár, Ugocsa és Bereg, Csanád,

Araid és Torontál közigazgatásilag egyelőre

egyesitett megyéket?) Komárom tjv. meg-

1) A Trianon előtt törvényesen egyesített vár-

megyék kettős vagy többes nevét kötőjellel írjuk

(AbaújoTorna), a trianoni béke következtében köz.-

igazgatásilag egyelőre egyesített törvényhatóságokét

kötőjel nélkül.

Stat. Szemle 1921 okt.—dec. tüzetét, 24. l.

maradt töredéke is rt. városként a megye

hatósága alá került. Magyarországnak a

trianoni határok közé zárt területe 25 me—

gyei és 11 városi törvényhatóságra oszlik,

melyeket teriileteikkel együtt a következő

jegyzék sorol fel:

Terület Terület

km2 km2

Abaúj—Torna vm. 1.672 Heves vm. 3.761

Bács-Bodrog ,, 1.628 Komárom és Eszter—

Baja tjv 87 gom k e e. vm. 1.974

Baranya vm. 3.963 Nográd és Hont vm. 2.822

Pécs 71 Jász—Nagykun—

Bt'kéS vm. 8.670 Szolnok vm. 5.251

Bihar ,, 2.754 Pest-PilisASolt-

Borsod vm. 8.894 Kiskun vm. 12.034

Miskolc tjv. 53 Budapest szfv 194

Csanád, Arad és To- Kecskemét tjv 940

rontal k e.e.vm. 1.997 Somogy vm. 6.675

   



(Terület * '

1.885

761

Sopron vm.

Sopron tjv.

Szabolcs és Ung k.

e. e. vm.

Szatmár, Ugocsa és

Bereg k. e. e. vm.

Tolna vm.

Vas vm.

Veszprém vm.

Zala. vm.

Zemplén vm.

Csongrád vm.

Hódmezővásár-

hely tjv. ,

Szeged tjv. 764

Fejér vm 4.009

_ Székesfehérv. tjv 120

Győr, Moson és Po—

zsony k. e. e. vm. 2346

* Györ tjv 54

Hajdu vm. 2.386

Debrecen tjv. 957

129

4.584

2.190

3.537

8.280

3.953

4.877

1.775

H.

A magyar közigazgatás nem ismer tar—

tományszerű tagozatot, mely a megyék és

a kormány közé ékelődve több megyét

egyesítene magában. Mégis azon a réven,

hogy az 1723 ; 31. t.—c. felállította a négy

kerületi táblát, melyek mindegyikéhez bi—

zonyos számú megye utaltatott és a megyei

követek az országgyűlésen is táblák szerint

. ültek és tanácskoztak, szokásba jött a me- '

— gyéket így csoportosítva felsorolni.

A kerületek földrajzi elhelyezkedésük-

í'től vették nevüket a szerint, hogy a Duna,

illetőleg Tisza folyónak az ország akkori

fövárosához, Pozsonyhoz viszonyítva, in-

nensö vagy tulsó oldalán terültek el. (L. a

.2. sz terkepet.)

A Dlmángnneni kerületbe (996'9Úmfd,

székhelye Nagyszombat)

*12 megyet sorolt: Pozsony, Nyitra, Tren-

esé—n, Bars, Nógrád, Hont, PestPilisSolt,

Esztergom, Zólyom, Turóc, Liptó és Árva.

Az 1751: 22. t.-c. alapján hozzájuk csatla-

kozott Bács--Bodrog, mely addig a tiszán-

túli kerülethez tartozott.

A Dunántúli kerület ('7924 (3 mfd szek-

helye Kőszeg). 11 megyét ölelt föl: Sopron,

Vas. 7ala, Komárom, Somogy, Győr, Fejér,'

Veszprém, Moson, Tolna, Baranya

A Tiszáninneni kerületbe (692'6 (:) mfd,

székhelye Eperjes) tartozott 9 megye:

Abaúj, Zemplén, Sáros, Ung, SzepestGö—

mör, _ Heves—Kiilsőszolnok, Borsod és

Torna. _

A Tiszántúli kerület (1245-3 El mfd, szék-

helye Nagyvárad), az 1723 : 31. t.-c. sze-

in'nt csak 7 vármegyéből állt: Szatmár,

Szabolcs, Bereg, Ugocsa, Bihar,

Csongrád. Utólag, 1741 után, idesoroztattak

Máramaros. Békés. Zaránd. Arad. 1790 után

., Krassó Temes és Torontál megyék is.

1751ig Bacs—Bodrog megye szintén ide tar-

tozott.

_, , varnam—*
ima km: ' - -

1.786 '

az 1723: 31. tc.,

Csanád, '

szokams voltmeg a két dun ha

Alsó-, a két tiszait Felsőmagyarország n§—

ven is összefoglalni.

A táblai kerületeken kívül álltak a sza—, :

bad kerületek, melyek területe Fiuméval, *

és a buccarii kerülettel (63 [] mfd) együtt -

109'5 LJ mfd volt.

Il. József 1785. évi közigazgatási 're—

formja a megyéket 10 kerületbe fogla—lta, '

össze és pedig tekintet nélkül , ' ;
szag és kapcsolt részei közt húzódó határra;

A kerületekbe beletartoztak a szabad kerü—b ,

letek és szabad kir. városok is. (L a3 sz"

térképet.) Az 1785-tö'l 1790—ig fen

rületek a hozzájuk csatolt megy

badkerületekkel és szabad kir. városokkal-_

(zárójelben) a következők valtak: _ .

1. Nyitra: Pozsony (Pozsony, Nagy-Ú

szombat, Szentgyörgy, Bazin, Modoi"),'*

Nyitra (Szakolca), Trencséni (Trencsé ),

Bars (Körmöcbánya, Újbánya). _) _

2. Győr: Moson—Győr (Győr),Vas

szeg), Esztergom—Komárom (Eszterg —,

Komárom), Sopron (Sopron, Kismarton

Ruszt), Veszprém.

3 Pest: Pest (Pest, Buda), _,

(Eger), Nógrád, Borsod, Fejér (Székesfeh'

vár), Jász-Kun kerület.

4. Besztercebánya:

(Besztercebánya,

nya, Zólyom, Korpona), _

bánya, Bélabánya, Bakabanya

Árva, Gomor—Klshont "

Turóc,

Breznóbányai,—

jes, Bártfa,K1sszeben),

(Kassa), Zemplén.

6 Munkács: Ung, Bereg—_;

már (Nagybánya, Felsőbánya), ;

7. Nagyvárad: Szabolcs, Bihar (D

(een), Arad Békés—Csanád—Csongrá

iged), Hajdu városok kerülete. '

8. Pécs: Tolna, Baranya (Pecs), Szereto

Verőce, Somogy.

9. Temesvár: Temes (Temesvár) Krasso

Torontál, Bács (Újvidék, Szabadka, Zorn—

bor).

10. Zágráb: Zala, Varasd (Varasd) Zág-Án ,—

ráb (Zágráb), Kőrös (Kőrös, Kapronca),

Pozsega (Pozsega), Severin, Kereskedelmi

kerület (Fiume, Buecari, Károlyváros).

Az 1849—1860. években a red—úkált te-

rületű Magyarország (L. a 4. sz 'rk—epet.) _

öt. kormánykerületre (Verwaltung'sgebiet)

oleott, !. i. . , ' 
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6. szám.
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' 1928

1. Pozsony. (594'7Dmfd). Beletartoz-
tak Pozsony önálló város, Árva—Turóc,
Bars, Hont, Komárom 1), Lipták Nógrád,

Felsőnyitra, Alsónyitra, Pozsony, Zólyom,
Trencsén megyék.

2. Sopron. (634'3Elmfd). Sopron ön—
álló várost és Baranya, Sopron, Vas, Győr,
Somogy, Tolna, Veszprém, Moson, Zala
megyéket Ölelte fel.

3. Pest-Buda. (595'9 [] mfd). Buda és
Pest Önálló városokon kívül hozzátartoztak
Borsod, Csongrád, Esztergomf) Heves,
Pest-Pilis, Pest—Solt, Fejér és Szolnok m'ef
gyék, valamint a Jász—Kun kerület.

4. Kassa. (655'3Úmfd). Magában fog-
lalta Kassa önálló várost, Abaúj-Torna, Be—
reg, Ugocsa, Gömör, Máramaros, Sáros,

Ung, Zemplén és Szepes megyéket.

5. Nagyvárad (575'9 I:! mfd). Nagyvárad
önálló várost és Arad, Békés—Csanád, Észak—
Bihar, Dél—Bihar, Szabolcs és Szatmár me—
gyéket egyesítette.

, A magyar hivatalos statisztika korán
felismerte annak a szükségét, hogy a
inegyéket csoportokba foglalja, hogy így a

bégyüjtött adatoknak a megyéknél nagyobb
területek szerint való eloszlását is vizsgál-

.hassa. Ezért Keleti Károly az ország tör—
vényhatóságait, tekintettel az ország régi
tagozódására. részben a régi táblai kerüle-
tek, részben a Bach-korszakbeli kormány-

kerületek visszhangjakép, ügyelve a me—

gyék számának szimmetrikus elosztására

is, 8, országrészeknek nevezett csoportba

sorozta, a következő módon:

I'. Duna jobbpart (44.553 kmz). Meg—
_ egyezik a régi Dunántúli kerülettel. Tria—

hon előtt 11 megyét, 5 tjv.-t foglalt magá—
ban, most is annyi van benne, de a trianoni

béke hét megyéjét megcsonkította.

. II. Duna balpart (32.929 km2l. Általá-
fiait megfelel a régi Dunáninneni kerület-
nek, a Duna-Tisza köze nélkül. Trianon
előtt 11 megye és 2 tjv. volt benne. 4 me-

gyének csonkja maradt meg belőle.

III. Duna—Tisza köze (36.111 km2l. A
Bach—korszakbeli Pest-Buda kormánykerü-

let mintájára alakíttatott, bár az Eszter—
gom és Borsod megyéket is felölelte. ellen—

ben nem tartozott hozzá Bács-Bodrog.

Trianon előtt 5 megye és 8 tjv. tartozott

bele. Bács-Bodrog megyének kb. csak 116
része maradt magyar uralom alatt, Cson-

grád is megcsonkult, ezenfelül 2 tjv. egé-

1) Nem azonos az alkotmányos idők ilyen nevű
megyéjével.

,

 

szen elveszett. Szeged is elvesztette hatá—

rának kis részét. Szabadka határából pedig

csak a kisebb rész maradt meg.

IV. Tisza jobbpart. (31'829 kmg). A
régi Tiszáninneni kerülettől csak annyiban *
különbözik, hogy az akkori Heves—Külső—

szolnok megyét nem foglalja magá-

ban. Trianon előtt 8 megye és 2 tjv. tarto-
zott bele. A megyék közül csak Borsod ma—
radt sértetlenül, 2 teljesen elveszett, 5 meg-

esonkult, köztük Ung annyira, hogy csak
2 községe maradt magyar uralom alatt.
Kassa tjv. is elveszett.

V. Tiszai balpart. (43.338 kmg). A régl
Tiszántúli kerület északi részét foglalja
magába, 8 megye és 3 tjv. tartozott bele.
Szilágy és Máramaros megyék, Nagyvárad
és Szatmár városok elvesztése után most 6

megye és 1 tjv. van benne; A 6 megye kö-
zül 4 csonka, sőt UgOCsából csak parányi
lakatlan terület maradt a trianoni határo-

kon belül.

VI. Tisza—Maros Szoge. (36.285 kmz). A
régi Tiszántúli kerület déli részét, 5 mea—3
gyét és 3 tjv.-t ölelt föl, a trianoni béke el- §
enyésző csekély részt hagyott belőle. ,,

VII. A Királyhágón túli 15 megye és ?S
tjv. (57.804 km").

VIII. A társországok, 8 megye és '!tJv.
Fiume (21 km2) az országrészeken kívül;?
maradt.

Az országrészek megállapítása nem;
mondható éppen szerencsésnek, mert föld—§
rajzilag igen heterogén elemek kerültek§
össze. A felosztás a statisztikai kiadványok
ban általánosan használatos 1); a béke _kö

   

;vetkeztében megkisebbedett országra vonat-§
kozó adatok is eszerint csoportosíttatnakg
noha egyrészt az ország megcsonkítása kö-Pg
vetkeztében 'az országrészek közt na§gy§

._ aránytalanságok álltak elő, másrészt külön—§
böző országrészekhez tartozó megyék egye-É
sítése következtében a statisztika a megyekf
egyesítéséből keletkezett új törvényható—§
ságokat kénytelen figyelmen kivül hagyni.;
(L. az 5. sz. térképet.)

Ill.

Habár Magyarország megyebeosztása
nagyjából ma is olyan, mint Szent István
idejében volt, mégis az egyes megyék és
más territoriális municipiumok területe az

1) Először az 1880. évi népszámlálásról szóló
műben használtatott, de csak egyes táblázatoknál,
nem általánosan.
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idők folyamán igen jelentékenyen módo—

sult. Az alábbiakban szemlét tartunk a tö-

rök hódoltság óta szerepelt megyék és ter

ritoriális törvényhatóságok felett és bemu—

tatjuk. hogy területük különösen az utolsó

két században hogyan változott.
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Abaúj-Torna vm. (L. a 6. sz. térképet.)

Amint azt már kettős neve is mutatja, két,!

azelőtt önálló megye: Abaúj és Torna egyesítéa

séből keletkezett. A két megyét az 1881:64. tsa.

egyesítette, de. Torna megyét már korábban 11.

József közigazgatási reformja és az 1850, illetőleg

1854. évi megyebeosztás is összefoglalta Abaújjal.

Abaúj megye területe kelet felé valamivel túl-

terjedt az egyesített megye határain, azonban a

hegygerineen túl fekvő és az abaúji hatóságokkal

nehezen érintkezni tudó községeket: egyrészt Bistét

és Vilyt a vilyi pusztával, másrészt Alsó— és

l'lelsőregmeeet, Kishányacskát, Kiskázmért, Má-

tyásházát, Mikóházát és a kétlaki Golop abaújikré-

szét az 1881: 63. t.-e. átesatolta Zemplénhez. Ezek

a községek, Biste kivételével, már az 1850—1860.

években is Zemplénhez tartoztak. Ugyanez :) tic.

;! Kassa tőszomszédsúgáhan levő és nagyrészt, kas-

Aha—

Sze—

saiak által bírt Tihany sarosmegyei községet

újhoz kapcsolta. Az 1881 :(53, t.—e. az addig

peshez tartozott Stószt Abaújjal egyesítette. A mult

század elején Aszaló község, bár területileg nem

függött vele össze, Borsod megye alá tartozott.

Görög D. Atlaszában még így szerepel. A Bach—

korszakban a megye legdélibb községe, Onga Bors *

sodhoz volt beosztva, Viszont Királynép és a kéta

laki Kaveesán abaúji része Sűroshoz tartozott.

    



?;Torna az ország legkisebb megyéje; volt, A

középkorban azonban Borsod, Gömör és-Sz'epe's,

felé egyaránt messzebb terjedt. Önálló törvényha-

töságként csak csekély népessségének arány—tala—

nul nagy adóteher-rel való megróvása árán lett

volna fenntartható. Megszüntetésével, illetőleg Aba-

újjal való egyesítésével egyidejűleg egyrészt Dei-nó,

Hárskút, Kovácsvágás, Lucska és Barka már az

1850—1860 években is Gömörhöz kapcsolt közséj:

gei, továbbá Borzova és Szilice átcsatoltattak Gö-

mör-Kíshonthoz.
;

Az 1884 : ?. t.—c. az egyesített Abaúj—Torna me—

gyétől elszakította és Zemplénbe kebelezte Erdő-

horváti, Komlóska és Hegéciháromhuta orogra-

fiailag is odatartozó községeket, viszont a közép-

korban is Tornához számitott 'I'ornaszentjakabot

Borsodból átcsatolta Abaúj-Tornába.

A megye területében fekvő Kassa szabad ki-

rályi város a legújabb időkig önálló törvényható—

ságként szerepelt, még a Bach-korszakban is ki

volt véve a megyei hatóság alól. , ,

* A trianoni béke elvette Magyarországtól és a

cseh-szlovák köztársasághoz csatolta Kassa vá-

rosával együtt Abaúj—Tornának északi részét, _a

"megye területének majdnem felét. A magyar igaz;

gatás alatt maradt terület volt abaúji és volt tor—

Vnai része, bár egy földcsíkocska összekapcsolja

őket, csak Borsod területén át érintkezhetnek egy—

mással.
,

Arad vm. (L. a 7. sz. térképet.)

A megye Trianon előtti területéből csak a

Marossal párhuzamos hegység gerincéig terjedő

rész volt eredetileg aradi terület, viszont a török

,hódoitság előtt a megye átterjedt a Maros balpa—rt-

jára is és Krassó-Szörény, valamint Temes északi

része is hozzátartozott. 1744—ben Zaránd megyé-

T E M E S

fb, ' —'_———-,WW.m...;m nm
( 0 e _, ...-__.- Mau/_ma-
% p.m.—.... zulu—mm may _

*
_ man'! [nnál—90:

'nek két járásával nagyobbakat-.Az sw.
'gyebeosztás nyugati határait ,kikerekítette és a

megyének Békés és Csanád közé nyúló darabját,, -
továbbá Gyulavarsánd, Nagypél, Ottlaka, Elek,

Siklós helységeket, Lökösháza puszta felével együtt,

és csanádi iterületbe ékelődő pusztán; Pereget,

Basarágát és Sziondát átcsatolta az akkor egyesi—

tett Békés-Csanádbau Az 1876:33, illetőleg 1877;

I; ,t.—c. az 1743 óta szűkebb határok közé szori—*-
tott Zaránd megyét végleg feleszlatta és területe—*
nek kisebb, nyugati felét ismét Aradhoz csato

' Az 1884z7. t.—c. pedig" a megyétől már a "Bat: ,— ;
akor-szakban is elszakított Basarág'a és Szionda *

pusztákat átcsatolta Csanád megyéhez. ',

Arad város 1834—ben szabad kir. Város lett,

kivéve az 1850—1860 éveket, amikor visszak' ':
a megyei hatóság alá, a legutolsó időkig önálló:
törvényhatóságként szerepelt. , _

A trianoni béke alapján a megye túlnyomó irá;

* sze (oláh kézre került. Magyar uralom alatt ezeket

része maradt: a Békés. és Csanád közé ékelődö—

földnyelv, Medgyesbodzás, Medgyesegyhám,'lk ás

kamarás és Nagykamarás, továbbá Elek ,és kös—

háza. Ezt az 1923 :3—5. t.-c. közigazgatásilag CSa-_"

nád megyével egyesítette. ,

Árva vm. (L. a 8. sz. térképet.)

Határai nem változtak. IBM-től 1860-ig Turóc

megyével volt egyesítve. A trianoni béke az egész

megyét elvette VMagyarországtól és a Lengyelt)!—

szágnak adott 14' község 1) kivételével cseh-szlovák

uralom alá helyezte. ' '

!) Alsólipnica,_, Felsőlignica, Alsóiuhrica,'Fela —
zubrica, Hladovka, Szuhahora, Chizsne, Jablonka, __
BukovinapodsZkle, Pekelnik, Hal-kabát,, Pod? ,—
Szárnya, Oravka. ' , *
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Bács-Bodrog vm. (L. a 9. sz. térképet.)

Legnagyobb megyéink egyike. (Trianon előtti

kiterjedése a területén lévő tj. városok nélkül

8834, azokkal együtt 10.362 km't'.) Amint azt már

neve is mutatja, két, valamikor külön megye: Bács

és Bodrog összeolvadásából keletkezett. Mindkettő

már a legrégibb időktől szerepel, de területük nem

egyezett

északkeleti része

hegyes, Péterrévc

zépkorban Csongrádhoz

a későbbi

(nagyjából

által jelölt

Bács-Bodrogéval,

tartozott.

a Bajmok,

vonalig)

Bodrog

melynek

Kis—

a kö—

me-

gye viszont a török hódoltság után Pest megyéhez

számított területekre is kiterjedt (Nádudvar, Sü-

kösd). A két megye közt húzódó határvonal az

idők folyamán többször és lényegesen eltolódott.

A török hódoltságot közvetlenül megelőzőleg a

Duna gombosi kzmyamlatától északkeleti irányban

1928

 

 

ment Szabadka felé, úgyhogy Apatin, Zombor,

Csonoplya, Szabadka helységek Bodrog, ettől a vo-

naltól délkeletre eső területek Bács megyéhez tar—

toztak.

A török' hódoltság megszűntével mindkét me-

gye legnagyobbrészt katonai igazgatás alá került.

A megyék legtöbb községe a karlócai béke (1699)

után felállitott tiszai határőrvidékbe soroztatott,

Bár a katonai igazgatás alatt álló területek vissza-

csatolását az 1741 : 18. t.—r. elrendelte, ez csak évek

mulva és akkor is csak részben történt meg. 1745-

bcn a határőrök a tiszamenti helységekre korlá-

toztattak; 1750-ben a határőrvidék feloszlatása

után a hozzá tartozott terület nagyobb része

polgárosíttatott (a polgárosításba belenyugodni

nem akaró rácok kivándoroltak Oroszországba), de

nem csatoltatott a megyéhez, hanem tiszai korona-

uradalom néven külön keriiletté lett, amely Bács-

Bodrog megyével csak az 1791: 7. t.—c. alapján

egyesült. A tiszai koronauradalom a titeli csajkás

kerület felállítása után a következő községekből

állt: Tiszaföldvár, Óbecse, Petrovoszelló, Mohol,

Ada, Zenta, Ókanizsa, Martonos, Tul-ja és Szent-

tamás.

A tiszai határőrvidék többi községeiből, me-

lyekhez még néhány bácsrnegyei helység is csat—

lakozott, lett a csajkás kerület, később titeli zászló—

alj, mely egész 1873-ig katonai igazgat—ís alatt ál-

lott, csak az 1873 : 27. t.-r:. által egyesíttetett Bács-

Bodrog megyével.

Bács-Bodrog megyék teriileténck'felszabadí-

tása után, az e területen hajdan volt mindkét vár—

megyét fel akarták éleszteni. Meg is választották

mindkettő
azonban a török

tisztikarát, mikor

'uralom alatt Bácska név alá foglalt közös terüle-
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tűket szét akarták köztük

megállapítani, hogy mely községek tartoznak Bod-

rog megyéhez. 1717—ben pl. északról délre húzódó

vonallal választották el a két megye közös terüle-

tét s a keleti részt Ópalánka, Obrovác, Kucora,

Kiskér, Szabadka helységekkel Bodrog, a nyugatit

Bajával, Zomborral, Tovarisovával Bács megyének

ítélték, tehát épp az ellenkezö módon osztották el,

mint ahogy a török hódoltság előtt volt, amibe

Bács megye nem egyezett bele. Miután a két megye

elválasztása nem sikerült, a két megye ideiglene—

sen közös adminisztrátort kapott, de az elkülöní—

tésre irányuló törekvések ezzel nem szűntek meg,

sőt sokszor éles ellenségeskedésekre vezettek, ame-

lyeknek utoljára az országgyűlés azzal vetett vé-

get, hogy a két megyét 1802-ben törvényesen egye-

sítette (1802 : 8. t.-c.).

Még az egyesítés előtt, 1751-ben, Zombor és Új-

vidék (1751 : 27. t.—c.). majd 1791-ben Szabadka

(1791 :30. t.—c.) szabad királyi városi rangra emel-

kedtek.

osztani, nem tudták

     



  

 

'1886-ban a Bajával összeépült Istvánmegye

helység Pest-Pilis-Solt megyéből Bács—Bodroghoz

kebeleztetett. (1836 : 30. t.-c.)

Az 1848/49. évi szabadságharcot követő ab-

szolutisztikus uralom Bács—Bodrog megyét Mn-

gyarországtól elszakította és az újonnan létesített

szerb vajdaság és temesi bánsághoz csatolta. A

megye területéből, beleértve a szab. kir. városo-

kat is, két kerületet alakított, a zomborit és

újvidékit'. Ez utóbbi azonban a Duna túlsó part—

jára is átterjedt és Szerém megyének iloki és

rumai járásait is magában foglalta.

Az 1873: 11. t.-c. Baja várost törvényhatósági

íoggal ruházta fel.

1873—ban a Határőrvidék polgárosításakor az

addig katonailag adminisztrált titeli és zsablyai

járások is visszakerültek Bács—Bodrog megyéhez.

..(1873:27. t.-c.)

Az 1904:19. t.-c. a Szabadka várossal össze-

épült és annak területébe ékelt Sándort ezzel a

várossal egyesítette.

A trianoni béke Bács-Bodrog megyének leg-

több községet, Zombor és Újvidék városokat és
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   Szabadka területének legnagyobb részét *a szerb—_

horvát-szlovén királyságnak juttatta. Az 1923z35.

t.—c. Szabadka város megmaradt területét, mely-

ből két község alakult: Tompa és Csikéria,

Bács-Bodrog megye hatósága alá helyezte.

Baranya vm. (L. a 10. sz. térképet.)

A mai terület legészakibb része (Ráckozár,

Mágocs környéke) a középkorban nem tartozott

a megyéhez, ellenben Szigetvárt Baranyához szá-

mították és a megye messze lenyúlt a Dráva-Száva

közére is. A Dráván túli területek a török hó-

doltság után Verőcéhez kerültek. A XVIII. század

elején kialakult határai a trianoni béke előtt csak

annyiban változtak, hogy a Baranya területében

volt két somogyi szigetet, Sellyét és Okorágo't, az

1876:33. t.—c, bekebelezte Baranya ,megyéhe,

ahova az 1850—1860 években is tartoztak, A

Bach-korszakban a megye Tolna felérxkikerekítte-

tett s ezáltal *Hidas és Zsibrik átkerült Tolnához.
Cikó határának egy része pedig Baranyához csa-

toltatott.
_

A túanoni béke a inegye déuuaeü'teszét er

szakította Magyarországtól és a Szerb-horyát-

szlovén királysághoz csatolta. ;

Pécs város 1780-ban lett, szabad királyi kizár-t

rossá, azóta önálló törvényhatóságként szerepel,
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csak az 1850—1860 években volt a megye alá

rendelve.

Bars vm. (L. a 11. sz. térképet.)

Határait lényegesen csak a Bach-korszak

közigazgatási reformja módosította, amennyiben

az oszlányi járást Pálosnagymező (Velkapolá) ki—

vételével és a kétlaki, részben nyitrai, részben

barsi területen épült Gimeskosztolány, Lédec,

Néver községeket egészen Alsónyitra megyéhez, a

Garam halpartján fekvő Nemesoroszit pedig Hont

megyéhez csatolta. Az 1881:63. t.-C. a kétlaki

községek rendészeti okokból tarthatatlan ügyét

rendezni óhajtván, Gimeskosztolányt ismét Nyit-

rába, Ledecet és Névert azonban egészen Barsba

kebelezte.

A megye területén keletkezett szabad királyi

városok, Körmöcbánya és Újbánya, már a Bach-

korszakban a megye hatósága alá rendeltettek.

l860—tól 1876'ig újból önállók voltak, az 187öz20.

t.-c. azonban a törvényhatósági jogot mind—

kettőtől elvette és Újbányát ugvanazon törvény—

cikk, Körmöcbányát pedig az 1877z3. t.—c.

megyébe kebelezte. ;

A trianoni béke az egész megyét a cseh-szlo—

vák köztársasághoz csatolta.

Békés vm. (L. a 12. sz. térképetl

Középkori területe nem volt azonos a maival.

A megye észak felé messzebb terjedt, mai terüle—

tének déli része viszont inkább Csanádhoz és Za—

rándhoz tartozott. Az országból kivonuló török

teljesen elpusztította Békést, mely a XVIII. század

elején lakatlan pusztaság volt. Az t715:92. t.—c.

még csak igéri felszabadítását a katonai igazgatás

alól és az országba való visszakebelezését. Újra-

telepítése Harrucker József báró érdeme, aki

1719-ben majdnem az egész megyét adományul

Bars
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kapta. Ebben az időben újonnan kialakult határai

nem változtak egészen az 1848/49. szabadsághar—

cig. Területe nem volt egységes. A hatósága alá

tartozó Tótkomlós község határa Csanád és Cson-

grád megyék közé volt ékelve és területileg nem

függött össze Békés többi községeivel. Idegen szi-

get is volt a megye területében, a Heves—Külső-

szolnok megyébe bekebelezett Dévaványához tar-

tozó Cséfán—puszta. II. József Békést Csanáddal

és Csongráddal egy megyévé foglalta

1850. évi közigazgatási beosztás Békést fenntar—

totta külön megyeként, de területét kikerekítette.

Hozzácsatolta Heves-Külsőszolnokhól Dévavá-

nyát Ecseg, Kérsziget és a békési területektől

körülzárt Cséfán pusztáival, de elszakította és

Csanádhoz csatolta Tótkomlóst. Az 1854. évi he-

osztás Békést Csanáddal egyesítette. A megyék te-

rületének alkotmányos rendezése során Békés—

megkapta Heves—Külsőszolnokból Cséfz'tnt. Cson-

grádból Sámsont Szőllős pusztával, Csanádból

Földvárt Földvár és Székegyháza pusztáival. E

két utóbbi község átcsatolása megteremtette az

összefüggést az addig különálló Tótkomlós és a

megye többi részei között. (1877 : !. t.-c.l 1881—ben

Bánréve puszta átkebeleztetett Békésből

Nagykun-Szolnokba. (1881:63. t.—c.

Belső Szolnok' vm. (Lásd Erdélynél.)

Bereg vm. (L. a 26. sz. térképet.)

A megye területéhen fekvő Tarpa községet az

1886:XXIX. t.—c. csatolta Bereghez, addig, bár

egészen beregi határok vették körül és terü-

letileg nem függött össze hatóságával, Szat-

márhoz tartozott. Viszont Beregnek is volt terü—

letileg különálló része, a Szabolcs és Szatmár közé

ékelt Pusztadobos, melyet ugyancsak az 183őz29.

t.-e. csatolt át Szatmárhoz. ahonnan később Sza—

bolcshoz került. A bereg-ungi határon épült Gaj-

dos kétlaki község volt. A Bach—korszakban Be-

reg megye Szabolcsnak a Tisza jobbpartján fekvő

határos községeivel gyarapodott (Ágtelek. Ásvány,

Eszeny, Szalóka), de viszont elvesztette a Tisza

balpartján fekvő Vásárosnaményt, mely Szatmár

hoz került. Az 1881163. t.-c. Gajdosnak Bereg te-

rületén fekvő részét is átcsatolta Unghoz.

Az 1785—1790 és 1850—1860 években Bereg

megye Ugocsával volt egyesítve.

A trianoni béke Bereg legnagyobb részét

Munkács és Beregszász városokkal együtt a cseh-

szlovák köztársaságnak juttatta, magyar uralom

alatt csak a megye legdélibb része maradt. Az

l923z35. t.-c. nehány tiszamenti községet (Kisló-

nya, Mátyus, Kerecseny) Szabolcshoz csatolta, a

meghagyott terület többi részét pedig a szintén

megcsonkított Szatmárral eyyesitette.

Bihar vm. (L. a 13. sz. térképet.)

A megyék rendezése előtt az ország legna-

gyobb megyéje volt, méltán neveztetett itt—ott Bi-

47
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harországnak is. Határai keleten, délen és nyuga-

ton nem változtak; észak felé azonban a megye

eredetileg messzebb terjedt, mint az ismételt ren-

dezések után. Hozzátartozott Debrecen vámsa és

határának keleti fele, a mai Hajdu megyéből

Kaba, Mikepércs, Sámson, Szabolcsból Acsad. Az

(utóbb,, említett község nem állott területi összefüg-

gésben a megye többi részével. Idegen sziget is

volt a megye területén: Ermihályt'alva egyötöd

része Szabolcs megye hatósága alatt állott. 1827—

ben a két érdekelt megye megegyezése alapján

Érmihályfalva egészen Biharhoz került, Szabolcs

pedig megkapta Acsádot. (1827z34. t.-c.)

Az 1848/49. évi szabadságharc után követke-

zett abszolut kormanyzat első (1850. évi) közigaz-

gatási reformja alkalmaval elszakította Bihar-tól

és Szabolcscsal egyesítette Kaba, Bálánd, Udvar),

Szerep és Dancsháza községeket, valamint Debre-

cent, melyek Szabolcshoz kerültek Piskolt ugyan—

akkor Szatmárhoz csatoltatott.

Az így átalakított Bihart azután kétfelé osz-

tották Észak máskép Alsó-Biharra és Dél- vagy

Felső—Bihana. A kettő közt nagyjából a Berettyó

szolgált határul. A második, 1854. évi megyei be-

osztás nemcsak az előbb Szabolcshoz csatolt bi-

hari területeket adta vrssza Észak-Biharnak Deb—

recermel együtt, hanem hozzácsatolta a Hajdu

városokat és Szabolcs megyétóól egyrészt az Esz-

lártól délre a Tisza és a hajdu városok közé eső

területet, másrészt Érkenezt, Acsádot és a vele

összefüggő pusztákat.

Az 1876:O33. t.-c. Kabát és Mikepércset vala-

mint a különálló Sámsont vette el Bihar-tól és azo—

kat az újonnan felállított Hajdu megyébe kebelezte.
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Kárpótlásul Bihar megkapta Szabolcs megyéből—

Érkenézt és a Szabolcscsal immár össze nem

függő, Bihar és Hajdu közé ékelt Sápot. Ugyan-

csak az 1876:33. t.-c. elszakította Bihartól a

Debrecen város tulajdonát képező és vele területi

összefüggésben álló Ehes, bzepes, Pac, Fancsika,

Bánk és Haláp pusztákat,

ros hatósága alá kerültek.

Az 1884z7. t.—c. Sulágyból Biharba kebelezte

át Kozmaalmás, volt krasznamegyei községet.

A megye területén csak egy szabad királyi

város volt: Debrecen, melyet az 1715_:92. t.—c. vett

ki a megyei hatóság alól. A Bach-korszakban a

város a megye (elöbb Szabolcs, utóbb Észak—Bi-

har) alá volt rendelve, 1860 óta azonban ismét

önálló törvényhatóság és területe vetekszik a ki-

sebb vármegyékével. Az abszolut kormányzat a

megyével egyenrangú önálló várossá tette Nagy-

váradot; a várost utóbb az 1870:42. t,-c. is tör-

vényhatósági joggal ruházta fel.

A trianoni béke elvette tőlünk és oláh impe—

rium alá helyezte Biharnak nemcsak hegyvidékét,

hanem magyarok lakta sík vidékének is jó részét,

Nagyváraddal együtt!

Bodrog vm. (L. Bács-Bodrog alatt.)

Borsod vm. (L. a 14. sz. térképet.)

A XIX. század elejéig enelaveja is volt az

Abaúj és Zemplén közé ékelt Aszaló. Görög De- *

meter Atlaszában még Borsod tartozékaként

szerepel. A megyének Heves. felé való határa

sok változáson ment át. Ez a határ ugyanis, ahogy

az idők folyamán kialakult, egyaltaláb'an nem volt

tekintettel a domborzati és közlekedési

melyek Debrecen vá;

viszo-
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nyokra. Borsod több községe csak heveSi terüle— nádba. A trianoni béke Csanád megyét sem

ten keresztül érintkezhetett hatóságával és Eger hagyta sértetlenül, elszakította töle Kisilratost,

város határa is részben Borsodba esett. E visszás

helyzet megszüntetése céljából a két megye 1807-

ben, illetőleg 1812-ben egyezséget kötött, melynek

értelmében Szőlőske, Cegléd, Tihamér, Almagyar,

Felne'met és Bekölce Borsodból Heveshez csatol—

tattak, Borsod pedig megkapta

Ivánkát', Egerfarmost,

pusztát és

1812z5.

formja

értük Hevestől

Szőke máskép Szivhalom-

a kistállyai zúgómalmot. (1807129.,

t.-c.) A Bach—korszak közigazgatási rr-

elszakította Borsodtól Andornakot, Kis—

tállyát e's Felsőtárkányt, melyek Heveshez csatol—

tattak, továbbá Domaházát e's Sikátort,

Gömör-Kíshonthoz kerültek, viszont

időben Borsodhoz tartozott az Abaúj megyétől

elszakított Onga. Az 1881:63. t.—c. Külsőböcs köz—

séget csatolta át Zemplénből Borsodba, Az 1884:

7. t.—(:. ke't községtől fosztotta meg Bor-sodot,

'l'omaszentjakab Abaúj-Tornával, Felsőtárkány

pedig, mely már az 1850—1860 években is He—

veshez tartozott, ismét Hevessel egyesittetett. Az

1923:35. t.—c. Borsoddal egyesítette a Gömör- és

Kishontból magyar uralom alatt

dékeket, melyek közül kettőt: Zabart

csatolt Tajti határának magyar

maradt részét az 1928:9. t.—c.

csatolt át. _

Az [1907 ;51. t.-('. kivette a megye alól Miskolc

városát és törvényhatósági joggal ruházta fel. ;

Csanád vm. (L. a 12. sz. térképet.)

A Trianon elötti Magyarország legkisebb me—

gyéi között szerepelt. A középkorban azonban

területe sokkal nagyobb terjedelmű volt, mint

amekkorával a török hódoltsag után újra éledt.

Arad nyugati,

melyek

ebben az

hagyott töre-

ós az el-

igazgatás alatt

Nógrád megyéhez

Békés déli része is hozzá tartozott,

sőt határa a Maroson is átment, lenyúlt egész :)

Bégáig, Temesvárig. 1715-ben még

országhoz visszacsatolva.

zad közepén

nem volt az

A— megyének a XVIII. szá-

kialakult új határai a szabadság-

harcig nem változtak, de 11. József a megyét Bé—

késsel és Csongráddal egyesítette. Az abszolut

kormány első megyebeosztása fenntartotta külön

megyeként, de területét kikerekítette, hozzácsa-

tolta az addig Békéshez tartozó, de megyéjével

területileg össze nem függő Tótkomlóst és Arad

megyének Békés és Csanád közé nyúló darabját,

Gyulavarsánd—, Nagypél, Ottlaka, Elek, Sikló hely—

ségekkel és Lökösháza puszta felével együtt, va—

lamint Csanádba ékelődő pusztáit, Pereget, Basa—

rágát, Sziondát. Az 1854. évi reform Csanádot

Békéssel egy megyévé vonta össze Az 1877: l.

t.r. Földvárt szakította el Csanádtól, hogy ennek

Békéshez csatolása által területi összefüggest te-

remtsen az addig különálló Tótkomlós és, Békés

többi községei között. Az 188'lz7. tic. Basarága

és Szionda pusztákat kebelezte át A'radből (Zsa—

 

Tornyát, Sajtényt egészeniés Nagylak nagyobb

részét. Az 1923: 35Lt;'[ Csanáddal egyesítette az

Arad és Torontál megyékből magyat uralom alatt'

hagyott töredékeket. *

Csongrád vm. (L. a 15. (sz. térképett !

A középkorban nagyobb területtel bírt, mint

a török hódoltság után, különösen a mmTisza

kozén minden irányban messzeg)b terjedt. A XVIII

század elején újonnan kiala ult hatarai 1871, xy

nem módosultak. Az 1785—1t290. evekben ; Békés

és Csanád megyék Csongraddal voltak egyesítve.

Az 187űz33. t—.—(-., illetőleg az 1877zl . ii.-(".a

Csongrádhoz csatolta a volt Kiskunságból, a Sze—

ged határába benyúló Dorozsmát, Átokháza és

Ulés pusztáival együtt, de ugyanezen t.vc. elsza—V

kitolta Csongrádtól és Békéssel egyesítette Sámsont

és a hozzátartozó Szőlós pusztát. A trianoni béke

következtében Horgos község a Szerb—horvát-szlo-

vén királysághoz került. *

Szeged 1715-ben szabad királyi várossá lett

és önállóságát az *1850A1860 évek kivételével, ami—

kor a megyei hatóság alá

megőrizte. ' ,

volt rendelve, máig

Roppant határa a megvet több da—

rabra szakítja, melyek egymással csak a város

területén át érintkezhetnek. Az 1880 : 16. t.-[-,. Sze—

geddel egyesítette Torontál megye területén épült

kiilvárosát, Újszegedet. A trianoni béke Szeged

határának egy részét is elszakította '

Az 1873. 11. t.-c. törvényhatósági Joggal ru—

házta fel Hódmezővásárhelyt is. Több hozzatark

tozó puszta azonban akkor még Csongradmegyé-

nél maradt. Az ebből keletkezett visszás helyze—'

tet az 1881:63. t.—c. szüntette meg azáltal. hogy

Gorzsa, Szikáncs, Sziget, Kopáncs és Nagyrét pasz—

lákat is Hódmezővásárhely hatósága alá helyeztef
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Esztergom vm. (L. a 20. sz. térképet.)

A trianoni béke elött Magyarországnak terü-

letre legkisebb megyéje volt. Az 1850., illetőleg

1854. évi abszolutisztikus közigazgatási reform

alakját egészen megváltoztatta, amennyiben a

Duna balparti részét elszakította tőle és Komá—

romhoz csatolta, viszont Esztergommal egyesi—

tette Komárom megyének Duna jobbparti terü-

leteit a Komáromnál hagyott két Szőny kivételé—

vel. II. József idejében Esztergom megye Komá-

rommal volt egyesítve. Az 1876:33. t.-c. Eszter—

gom megyébe kebelezte Komárom megyének ha—

tóságuktól elszakított és esztergomi helységek ál-

tal körülzárt két faluját Piszkét és Lábatlant. A

trianoni béke a megyének a Dunától északra eső

részét a cseh-szlovák köztársaságnak juttatta. A

magyar uralom— alatt maradt, a Dunától délre eső

részét pedig az 1923 : 35. t.-c. Komárom megye és

Komárom tjv. megmaradt részeivel Komárom és—

Esztergom k. e. e. megyék néven egyesítette. Ez

az új törvényhatóság tehát csak annyiban külön—'

hözik a Bach—korszakbeli Esztergom megyétől, hogy

Szönyt és *Komáromújvárost is magában foglalja.

—— Az 1708-ban (1715 :37. t.-c.) szabad királyi vá-

rossá lett Esztergom város, eltekintve az 1850—

1860 évektől, amikor a megyei hatóságok alá volt

rendelve, önálló törvényhatóságként szerepelt 1876-ig.

Az 1876 : 20. t.-c. visszakebelezte Esztergom megyébe.

Fejér vm. (L. a 10. sz. térképet.)

A középkorban jóval nagyobb volt, mint ma.

Hozzátartozott a Csepelsziget (legfelső csúcsa ki-

vételével) és területe messze benyúlt a Duna-Tisza

közére. A Duna túlsó felén lévő területeken két

szék keletkezett, északon a solti, délen a hon-

tokai, amelyek bizonyos mértékű önállóságra tet-

tek szert s a XV. század folyamán külön megye,

Solt alakult ki belőlük. Ezt a megyét, miután a

török egészen elfoglalta, az 1569zö2. t.-c. a már

előbb egybeolvadt Pest-Pilissel egyesítette. A

Duna jobbpartjára szorult Fejér megye határai

, alig változtak. Legd'élibb részét (Egres környéke)

a középkorban Tolnához számították; a török hó—

doltság alatt időnkint felszabaduló részek Komá-

rom megye hatósága alá tartoztak, olykor külön

járássá (sári járás) összefoglalva. A Bach-korszak

közigazgatási reformja a Veszprém és Tolna köze

nyomuló tgaft' Fejér megyéből az utóbb emlitett

megyéhez (igazolta át. _,- Székesfehérvár 1703—ban

Mahart királyi várossá lett, máig külön törvény-

hatóságként" szerepel, csak 1850—1860 között ál-

lott a megye hatósága alatt.

Gömör-Kishont vm. (L. a 16. sz. térképet.)

A megye területének nyugati széle és keleten

egyes darabok nem tartoztak eredetileg Gömör-

höz. Nyugaton a Nógrád határa mentén; elhúzódó

kishonti kerület Hont megye kiegészitő része volt,
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bár azzal nem állott területi összefüggésben; Núg—V

rád megye egész szélességével ékelődött Hont két ,

része közé. A kishonti kerület mindig önállóságuk

törekedett. Az 1729 : 23. t.—c. kimondta ugyanmogy'

Hont megye alá tartozik, de ezzel altorzsatko'd—á—

sok nem szűntek meg, végül az 1802:9. be. el—

szakította Honttól és egyesítette Gömörrel, mely,

azóta a Gömör-Kishont kettős nevet használja. A

Bach-korszak közigazgatási reformja Gömör—Kis-

hont (akkor csak Gömör) határait szintén igyekev

zett összhangba hozni az orogratiai viszonyokkal.

A kikerekítés során Nógrádból Kor-lát, Borsodból—

Domaháza és Sikátor Gömörhöz, 'Gömörből vi-

szont egyrészt Bina, Csoma, Sid, Söreg, másrészt '

Tajt _és Egybázasbást Nógrádba, Zabar Hevesbe,

Vernár és Uhorna Szepeshez került. Az Abaű'jjal

egyesített Tornából Dernő, Hárskut, Kovácsvágás',

Lucska és Bar-ka szintén Gömörhöz esatoItattak.'

Az Abaűjt Tornával alkotmányosan egyesítő 1881 :

64. t.-c. a már az 1850—1860 között Gömörhöz

tartozott 5 községen kívül még Börzovát és Szili-A

cét is Gömör-Kishonthoz kapcsolta. A trianoni

béke következtében a megye túlnyomó része a

cseh-szlovák köztársasághoz került. A megye déli

részén magyar uralom alatt maradt töredékeket

az 1923z35. t.—c. Borsod megyével egyesítette, de

az 1928 :9. t.-c. Zabart és Tajti község megmaradt

részét átcsatolta Nvógrád'h'oz.

Győr vm. (L. a 17. sz. térképet.)

Györ megye határait a török hódoltság óta a

trianoni békéig csak az 1848/49, évi szabadság—

harc után következett abszolut kormány változ-

latta meg oly módon, hogy a, Csiliz—közt Komárom

megyéhez csa—tolta. A trianoni béke ezt—fa terü—lete! ,

újra elszakította Győr megyétől és cseh-szlovák—
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uralom alá helyezte. Az 1785—1790 és 1854—1860

években Moson megye területe is Győrhöz volt

csatolva.

Az 1923z35. t.—c. Moson és Pozsony megyék—

ből magyar fennhatóság alatt maradt területeket

közigazgatásilag Győr megyével egyesítette Győr,

Moson és Pozsony k. e. e. megyék néven.

Győr város 1751—ben szabad királyi várossá

lett, azóta az 1850—1860 évek kivételével, ami-

kor a megye alá volt rendelve, egészen máig ön—

álló tőrvénvhatóságként szerepel. Az 1904 : 37. t.-c.

Győrsziget és Révfalu—Pataháza községeket is

Gvőr városához csatolta.

Hajdu vm. (L. a 13. sz. térképet.)

Az újkeletű megyék közül való. Az 1876:33.

t.-c. létesítette, területét az 1877:1. t.—c. állapí—

totta meg. Magvát a Szabolcstól elszakadt 1790

óta jogilag is önálló törvényhatóságot képező

Hajdu városok kerülete képezte, melyhez még

Szabolcs megyének tíz (Csege, Balmazújváros.

Téglás, Egyek, Nádudvar, Püspökladány, Szovát,

Tetétlen, Földes, Józsaszentgyörgy), Biharnak há-

rom (Kaba, Mikepércs, Sámson) községe járult.

A megye területébe ékelődik az önálló tör-

vényhatóságot képező Debrecen város határa.

Maga a város már 1715-ben (17152108. t.-c.) sza-

bad királyi város lett, roppant határának keleti

fele azonban Bihar, nagyobbik nyugati fele pedig

Szabolcs megyéhez tartozott.'A város tulajdoná-

ban lévö és vele területi összefüggésben álló pusz-

tákat és pusztarészeket: a Szabolcshoz tartozott,

Óhát, Zám, Mata, Kishegyes pusztákat, a nagyhe—

gyesi, macsi, monostori, pallagi és zeleméri ré—

szeket, a Biharhoz tartozott Ehes, Szepes, Pac, Fan-

csika, Bánk, Haláp pusztákat az 1876:33. t.-e.

egyesítette a várossal. Hozzájuk csatlakoztak az

1881 :63. t.-c. alapján Szabolestól elszakított

Gyulai Macs és Gyulai Hegyes puszták.

-—671-——

 

1928

 

Hajdu városok kerülete. (L. a 13. sz. térképet.)

Böszörmény, Dorog, Hadház, Nánás,, Szo—

[boszló és Vámospércs valamikor Szabolcs megye-'

hez tartozott hajdu városokból állott. Nem volt

összefüggő terület. Vámospércset és Szoboszló két

darabból álló határát idegen területek választották

el a másik négy város egy tagban fekvő területé.

től. A kerület, miután a városok már előbb lassan-

kint függetlenítették magukat a megyei hatóságtól,-

,az 1791 129. t.-c. által ismertetett el külön törvény-

hatóságnak s ezzel jogilag is kivált Szabolcs me—

gyéből. A Bach-korszakban előbb Szabolcs, majd

Észak-Bihar megye része lett. Ez 1870:42. tm.

alapján a megyékkel egyenrangú törvényhatóság

lett és azokéhoz hasonló szervezetet nyert. Az

l876:33. t.-c. Szabolcs és Bihar megyéktől elszakí-

tott községekkel kiegészítve Hajdu megyévé alaki-

totta át.

Heves vm. (L. a 18. sz. térképet.)

Eredeti területe, úgy látszik, terjedt

át a Tisza balpartjára. Tisza hatparti re—

szei valószínüleg csak a XIII. században csatol-

tattak hozzá, a 'Nagykun kerület kiszakítása kö-

vetkeztében megszüntetett Kemej megyéből. Való-

szinűleg e Tisza balparti részek képezték a Wer-

bőczi megyejegyzékében szereplő Kishcvest, mellyel

szemben a megye Tisza jobbparti része volt Nagy-

heves.

Az 1569 : 52. t.-e. a török által elfoglalt Kiilső-

Szolnok megyét egyesítette Hevessel, ettől

fogva Heves—Külsőszolnok megye szere-

pelt, eltekintve a Bach-korszaktól, amikor a két

nem

mely

ne'ven
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megye ismét szétválasztatott, egészen 1876—45. A

megye területe nem képezett összefüggő törne—

get, több különálló szigetje volt: a Iisza jobb—

parti részein a Jászság és Pest megye közé ékelt

Piísztamonostor a hozzátartozó és egészen jász

területektől körülvett Kerekudval pusztával és a

.lánoshida pestmegyei ent'vlave-al együtt szintén

jász területek közé zárt Alattyan; a Tisza bal-

_partján a Na"gyknnság és Békés közé szorított

Dévaványa és ennek ugyancsak különálló pusztát

területen fekvőw
Hegyesbor és Békés

Cséfán ,

Heves határa Éorsod felé nem egészen a mai

vonalakat követte és egyes borsodi községek csak

Heves megyén át érintkezhettek megyejükkel. Kü-

lönösen visszás volt, hogy Eger város határának

egy resze Borsodhoz tartozott. E visszásságok meg-

szüntetésére a két megye már 1807-ben, illetőleg

1812—ben egyezségrelépett s ennek következtében

Szőllőske, Cegléd, Tihamér, Almagyar, Felnémet

és Bekőlce Hevesse] egyesíttettek, ezekért kárpót—

lásul viszont Ivánka, ligerfarmos, Szőke (más—

kép'Szívhalom) és a Kistállyához tartozó Zúgó—

malom Hevesből Borsodhoz cisatoltattak. (1807 :29,

1812: 5. t.—c.)

A Bach—korszak közigazgatási reformja He—

vest elválasztotta Külső-Szolnoktól. Az egész tisza—

balparti rész és a Tisza jobbpartján Pélytől és

Kiskörétöl délre eső területekből Szolnok megye

lett, a fennmaradó részből pedig Heves. Heves—

sel egyesíttettek a határok rendezése során Nóg-

rádtól elszakított Hídegkút, Cered, Újtótfalu és

Pőgony; Gömörből Zabar;

az egészen
(6
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módo'Sításokat szenvedett Az 1876: 33.; illetőleg

az 1877 : 1. t. —(., a most már csak Hevesnek neve—

zett megyét, az eddiginél jóval szűkebb határok

közé szorította: elszakította tőle a Jászságba

ékelt Monostoron, Kerekudvaron és [Alattyánüh

kívül a Pély—Kisköre—Tis'zaszőllős—Nagyiván

vonaltól délre eső területeket Dévaványávat

együtt, hogy azokat a Jászsággal és Nagyknnság—

gal egyesítse és így létrehozza az új Jász--Nugy—

kunSzolnok megyét.

Az 1884: [..-c a Bach-korszakban már He—

Veshez tartozó Felsőtárkányt ismét átcsatolta

Borsodból Hevesbe. A

Hont vm. (L. a 19. sz. térképet.)

1802--íg a megye területe két külön darabból

állott, melyeket Nógrád megye választott el egy—,

mástól. A Nógrádtól keletre fekvő rész éppen,

mert távol esett a megye többi részétől, az idők

folyamán bizonyos önállóságra tett szert és Kis-

hont kerületnek neveztetett, szemben a megyének

Nógrádtól nyugatra eső 'Nagyhontnak nevezett;

nagyobb felével. Az 1862: 9. t.—c. a közigazgatás

könnyebhítésére való tekintetből Kishontot él—

szakította Hont megyétől és egyesítette Gömör

megyével mely ettől fogva Gömör és Kishont né-

ven szerepel.
*

Nagyhont területén két zólyommegyei sziget

volt, Dományik és Rákóc. Hont megye ezeket

1802-ben szerezte meg a Zólyom megyének áten—

gédett Bozóklehota fejében. (1802zl3; t.-c.) Az

addig Zólyom megye területéhez számított Kora

pona városát az 1876:20. t-c. megfosztotta ön-

 

Borsodból Felsőtárkány, Kis—

tálya és Andornak. A Duna-

Tisza közén fekvő hevesi

szigetek: Pusztamonostor,

Kerekudv'ar, Alattyán, nem—

különben a Jászság terüle—

tébe beszögellő Tarnaörs,

és Pusztakürt a Jász—Kun ke-

rülethez csatoltattak. Ugyan—

csak a Jász—Kun kerület

kapta Hegyesbor pusztát,

míg Dévaványa,/LEcseg, Kér-

sziget és Cséfán pusztáival

együtt Békéshez került. A

Hevestől elválasztott Szolnok

megyéhez kapcsoltatott a

Pest megyéből kiszakított

Tószeg, Paládícspusztával

együtt. 1860—1876 években

Heves ismét Külső-Szolnok-

kal együtt és 1850 előtti te—

rületével szerepelt, a megyék

területének rendezése során

azonban ismét jelentékeny  ' ' 8T—Píü8—580LT-KISKUN 
 
  

 
 

     

  

    



 

6. SZánL

állóságátol, az 187713. t.-c. pedig Hont megyé—

hez csatolta át. Ezáltal új zólyomi sziget keletke-

zett Hontban, amennyiben a Zólyom megyéhez

tartozó Királyfaluü község teljesen elválasztatott

hatóságától és minden oldalról hontmegyei ha-

tárok közé került. A község helyzete így tartha-

tatlanná vált és az 1881 : 53. t.-o. magának Zólyom

megyének kérelmére átcsatoltatott Honti], me-

gyéhez * ' .

Hont területén több szabad királyi város ke-

letkezett: az idők folyamán egyesült Selrnecf és

Bélabánya, melynek önállóságát az 1886z21. t.c

is fenntartotta és Bakabánya, mely utóbbi, mi-

után önállóságát már az 1876: 20. t.—(-,. megszüntette,

az 1877z3. t.—c. Hont megyébe kebelezte.

Az 1848/49. évi szabadságharcot követő ab—

szolut uralom idejében Hont megye területe csak

annyiban különbözött attól, mellyel a megye köz-

, vetlenül a trianoni béke előtt hírt, hogy Korpo-

nán, Bakabányán és a zólyomi szigeteken kívül

Selmec- és Bélabánya, valamint a Bars megyétől

elszakított Nemesoroszi is beletartozott, viszont a

Balassagyarmat közvetlen közelében fekvő Zahora

(Erdőmeg) és Szelestény hontmegyei községek eb-

ben az időben Nógrádhoz tartoztak.

A trianoni béke az Ipoly folyót jelölvén ki a

cseh—szlovák köztársasság határául, Hont megyének

nagyobb részét, Selmee— és Bélabánya Várost is,

elszakította tőlünk.

alatt maradt Ipoly balparti részét az 1923235.

t.-c. a szintén megcsonkított Nógrád megye meg-

A megyének magyar uralom

maradt részeivel közigazgatásilag egyelőre egye-

sítette.

Jász—kun kerületek. (L. a 18. és 22. sz. térké—

peket.)

A Jász—kun kerületeket az országba külön-

böző időkben bevándorolt, királyi birtokokon le—

telepített, különféle kiváltságokkal felruházott

kunoknak Pest és még a középkorban megszűnt

Kemej megyék területén elszórt, a megyei ható—

ságok alól kivett, közvetlenül a nádor alá tartozó

alkották. Kemej megye Pesthy Frigyes

szerint éppen azért szűnt meg, mert területének

telepei

legnagyobb része (Kolbászszék, a későbbi Nagykun-

ság) kiszakittatott a kunok számára. A kun tele-

peket a XVI. század dereka óta szokás Jászság,

Kiskunság és Nagykunságra osztani.

1. A Jászság 173/5 [] lnfd—nyi, valamikor Pest

megyéből elszakított eredeti területe egy tagban volt

és a török hódoltság után 11 helység (Alsószent—

györgy, Apáti, Árokszállás, Berény, Dósa, Felső-

szentgyörgy, Fényszaru, Jákóhalma, Kisér, Ladány,

Mihálytelek) között oszlott meg. Idegen területek

is, ékelődtek bele: a Heves megyéhez tartozó Puszta-

monostor, Kerekudvar, Alattyán, Pnsztakürt és a

Pest megyéhez számitott .lánoshida. A török hábo—

—673——
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rák után a kiskunsági pusztákat jórészt is jászok

szerezték meg és népesítették be.

2. A .N'ugykunság 20% Ú mfd területén a török

hódoltság óta 6 város áll: Karcag, Kunmadaras,

Kisújszállás, Kunhegyes, Túrkeve, Kunszentmág-

ton. Sem ez utóbbi város, sem a hozzátartozó Mes-

terszállás puszta határa nem függött össze föld-

rajzilag a Nagykunság egyéb területeivel; A He—

ves-Külsöszolnok megyéhez tartozó Dévaványa

pusztáját, Hegyesbort, majdnem minden oldalról

nagykun területek vették körül.

3. A Kiskunságban, mely 474]; [] mfd—nyi terü-

letével nagyobb volt, mint az előbbi két kerület

együttvéve, a török hódoltság után 8 helység ke-

letkezett: Kiskunlacháza, Kunszentmiklós, Szabad—

szállás, Fülöpszállás, Kiskunfélegyháza, Kiskun-

majsa, Kiskunhalas, Dorozsma. Pusztái nagyrészét

jászok szerezték meg és népesítették be. Kiskun—

ság területe 5 különálló földdarabból állt.

A három jászkun kerületből a Bach-korszak-

ban Jászság—Knnság nevű megye lett, mely ma-

gábat'oglalta a Jászság területében levő idegen te—

rületeket és a Jászságba benyúló Tarnaörs heves-

megyei helységet, valamint Pest megyének a Kis-

kunsághoz csatlakozó, földrajzilag különálló dat-

rabjait: Kömpöcöt és Péterit, de viszont a Kiskun-

ságból Kocsér és Karajenő puszták az akkor szer—

vezett Szolnok kerültek. Az 1870z42.

t.-(:. a jász-kun kerületet a megyékkel egyenrangú

törvényhatóságnak 1876 : 33.

t.—('. törvényhatóságok sorából és a

Jászság és Nagykunság területét az új Jász-Nagy-

kun—Szolnok megyéhez, a Kiskunság területét pe-

dig Pest-Pilis—Solt megyéheztcsatolta, Dorozsma

kivételével, melyet Csongráddal egyesített.

a 18.

megyéhez

ismerte el, de az

törölte a

Jász-Nagykun-Szolnok vm. (L. sz. tér,-

képet.)

Újkeletű megye. Az 1876133.,t.-0. létesítette;

területét az 1877: 1. t.-c. állapította meg. Gerin-

cét a Heves-Kiilsőszolnoktól elszakított, a Pély-

Kisköre—Tiszaszőllős—Nagyiván vonaltól délre a

Tisza mentén húzódó terület képezi. Ehhez csatla-

koznak nyugaton a Jászság a beléje ékelt hevesi

és pesti szigetekkel (Pusztamonostor, Kerekodvar,

Alattyán és Jánoshida), keleten a nagykunsági

területek és a szintén Heves—Külsőszolnokhoz tar-

tozott Dévaványa, Hegyesborral, de a Békéshez

csatolt Cséfán nélkül. Az 1881 : 63. t.-c. a Békéstől

átcsatolt Báni-éve pusztával nagyobbította Jász-

Nagykun—Szolnok területét.

Kishont. (L. Gömör-Kishont alatt.)

Kiskunság. (L. Jász-Kun kerület.)

Komárom vm. (L. a 20. sz. térképet.) ;

Komárom megyének a XVIII. század elején kí,-

alakult határait először a Bach-korszak közigaz-

gatási reformja bolygatta meg: a megyének a

Duna jobbpartján levő részét a két Szőny ki— 
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vételével —— Esztergomlioz csatolta, viszont Esz-

tergom megyének Duna ,balparti részeit és Győr

megyéből a Csiliz—közt Komárommal egyesítette.

Az 1876:33. t.—c. a megyének esztergomi területek

közé zárt két községet, Piszkét és Lábatlant, át—

Ykebelezte ebbe a megyébe.

II. József közigazgatási reformja Komárom és

Esztergom megyéket egyesítette.

A trianoni béke a Dunát jelölvén ki ország-

határul, Komárom megyének egész északi felét

elvette tőlünk, a megmaradt Duna jobbparti részt

az 1923:35. t.—c. a szintén megcsonkított Eszter-

gomnak meghagyott részeivel közigazgatásilag

egyelőre egyesítette; Ilyenformán az eredetileg a

Duna két partján elterülő megye, melyet az erő—

szak a mult század közepén a Duna balnartjára

szorított fel, a körülmények kényszerítő hatása

alatt újabban a Duna jobbpartjára vándorolt át.

Komárom város 1751-ben lett szabad királyi

várossá és eltekintve az 1850—1860 évektől, ami-

kor beletartozott a megyébe, önállóságát 1923-ig

megőrizte. 1892—ben egyesittetett vele t'ljszőny

község. A trianoni béke a város hatparti nagyobb

részét, a tulajdonképeni Komáromot elszakította.

A magyar uralom alatt maradt részből, a régi Új-

szőnyből, mely időközben az ószőnyi határ egy

részével gyarapodott. miután önálló törvényható—

ságként nem tudta volna magát fenntartani, az

1923:35. t.—(:. a megyei hatóság alá rendelt Ko—

máromt-Újváros) r. t. várost alkotta.

Kővárvidék.

A Partiumhoz tartozott. A XVII.

vált ki Középszolnok megyéből. 1848—ban vissza—

csatoltatott Magyarországhoz, de a szabadságharc

után megint Erdély része lett. Az 1854.évi közigaz-

gatási reform községeit a szilágysomlyói és dési ke-

rületek közt osztotta szét. 1867-ben került ismét

vissza az anyaországhoz. Liz 1870:4'2. t.-(', a tőr-

században
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vényhatóságok közé sorozta, azok közt szerepelt

egész 1876-ig. Az 1876:33. t.-c. területét felosz—

totta Szatmár és Szolnok—Doboka megyék között.

Középszolnok. (L. Szilágy alatt.)

Krassó-Szörény vm. (L. a 31. sz. térképet.)

A megyét az 1880 : 55. t.-c. létesítette, az addig

önálló Krassó és Szörény megyék egyesítése által.

Krassó megye a középkorban Temes és To-

rontál déli részén terült el. Csak igen kicsiny rész

került belőle az új Krassó megyébe, mely 1880—

ban a Marostól a Dunáig terjedt, a legdélibb ré-

sze azonban csak 1873-ban járult hozzá az akkor

polgárositott Határőrvidékből. 1718—ban a pasza-

rovici béke szabadította föl a török uralom alól,

1751-ig a temesi bánsághoz tartozott és katonai

igazgatás alatt állott. 1751-ben polgárosíttatott, de

csak 1779—ben csatoltatott vissza Magyarország-

hoz. Az 1790z28. t.—c. adott neki az országgyűlé—

sen ülési és szavazati jogot. 1849—ben az újonnan;

felállított szerb vajdaság és temesi bánság terüle-

tébe osztatott be és csak 1860-ban került vissza

Magyarországhoz. A határőrvidék polgárosítása

után az 1873z27. t.—c. a volt szerb bánsági ezred

10., 14. századát egészen, a 9. századot Gaitasol

kivételével és a 6. századnak Karas hatparti ré—

szét Krassóval egyesítette. Azonban az 1;876:33.

t.-c., illetőleg az 1877 : l. t.—c. a Néra és a Karas

közt fekvő Jaszenova, Dupla, Ó- és Újpalánka,

Vöröstemplom, Vracsevgaj, Ablian, Krnsiea és

Rebenberg községeket az önállóságától megfosz-

tott Fehértemplommal együtt Temeshez csa—

tolta át. Ugyanez a t.-e. a Krassőhoz tartozó. de

Avele, földrajzilag össze nem függő Vámamárgát

Szörénnyel egyesítette.

A rövid életű Szörény megye egészen új alko-

tás: az 1873z27. t.-c. állitotta föl. az 1873—ban

polgárosttott oláh bánsági ezred területéből. A

Szörény nevet teljesen alap nélkül kapta, területe

a közénkorban Temes megyének volt a része.

A megye székhelye, Karánsebes, 1873-ban tör—

vényhatósági jogot kapott, az 1876 : 20. t.—e. azon-

ban önállóságát megszüntette és a megye alá ren-

dette.

Az 1884:7. t.—e. az egyesített Krassó—Szörény

megvéből Kusit-sot Temeshez, Daruvárt viszont Te-

mesből Krassó-Szörényhez csatolta

Kraszna. (L. Szilágy_alatt.,

Kunság. (L. Jász-Kun kerületl

Lándzsás szék. (L. Szepes alattl

Liptó vm. (L. a 8. sz. térképem

A természettől jól elhatárolt területe évszá—

zadok óta nem változott. A trianoni béke alapján

az egész megye a cseh-szlovák köztársasághoz

kerűlt.

Máramaros vm. (L. a 26. sz. térképet.)

Határai a trianoni békéig nem változtak. A

trianoni béke az egész megyét elvette Magyaror-
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szagtól és északi nagyobb felét a csehszlovák

köztársaságnak, déli kisebb felét Máramarossziget

várossal Oláhországnak adta.

Moson vm. (L. a 17. sz. térképet.)

A XV. században a megye nyugat felé már a

trianoni béke előtt Ausztriához számított terüle-

tekre is kiterjedt. Scharfenegg (Sárfene'k), Au és

Mannersdorf, az első nevével is bizonyítja, magyar

helységek voltak. Délen és nyugaton a határok

alig változtak. Északon azonban a megye nem

teriedt annyira, mint ma, hatara sehol sem érte

el a Duna főágát, míg ma több helyen is odáig ér

és a Szigetköz felső részének több községe nem

Mosonhoz, hanem Pozsonyhoz tartozott. llmie pe-

dig kétlaki helység volt, részben Sopron megye

hatósága alatt állott; az 1802 : 13. t.—c. alapján ke-

rült egészen Mosonhoz.

Az 1848/49.-i szabadságharc után következett

osztrák uralom bolygatta meg Moson északi ha-

tárát. A pozsonyi káptalannak Köpesénv község-

hez tartozó Pócsfalu (Flanschendorf) nevű pusz-

táját már 1850-ben, a kataszteri munkálatok al-

kalmával Pozsony megye Ligetfaln községével

egyesítették. Az 1850, illetőleg 1854. évi közigaz—

gatási reform pedig Pozsony megyének a Duna

jobb partján fekvő községeit Mosonhoz csatolta.

ISM-től 186042. mint már előzőleg II. József ide-

jében, Moson megye egész területe Győrhöz tar—

tozott. Az októberi diploma értelmében az osztrák

kormány ezen községátcsatoíásai hatálvukat vesz-

tették, célszerűségi okokból azonban a két érde—-

kelt megye megegyezése alapján az 188417. t.-r.

Pozsony megyének a Duna

jobb partján fekvő közsé—

Nagykunság. (L. Jász—Kun kerületek alatt.!

Nógrád vm. (L. a 19. sz. térképet.)

Területe a trianoni béke előtt nem változott,

csupán a Bach-korszakban történtek kisebb u:-

tárkiigazitások. A Balassagyarmat közvetlen koze-

lében fekvő Zahora (Erdőmeg) és Szelestény hont-

megyei községek átcsatoltattak Nógrádhoz, Gö-

mör és Heves felé pedig a határ a hegymgerinoé—

hez igazíttatott. Ennek folytán egyrészt Egyhaza-

bást és Tajt, másrészt Bina, Csoma, Sid, Sőreg

Gömör—Kishontból Nógrádba, Korlát Nógrádból

Gömörbe, Hidegkút, Cered, Pogony, Tótújfalu

Nógrádból Hevesbe kerültek. 1860-ban helyreáll-

tak a régi határok és a trianoni békéig csak any—

nyi változás történt, hogy az 1881363. 't.-c. Kis-

oroszit átesatolta Nógrádból Pest—Pilis—Solt—Kis-

kun megyébe. A trianoni béke az Ipoly folyónak

juttatta azt a szomorú szerepet, hogy a magyar

uralom alatt álló területek határát jelölje. Igy az

után Nógrád megye nagyobb részét elvesztettük,

a megmaradt déli részt az 1923z35. t.-c. a szin—

tén megcsonkított Hontnak meghagyott részével

közigazgatásilag egyesítette. 1922 októberben a

trianoni béke alapján a cseh—szlovák köztársaság-

nak átadott Somoskő és Somoskőújfalu községek

visszacsatoltattak Nógrád megyéhez?) Az 1928. évi

9. t.—c. a Gömör-Kishontból Tajti községnek a

trianoni határokon belül maradt részét és Zabart.

1) L. Volkszáhlung in der Czeeho—slovakischen

Republik. 15 Febr. 1921. Pozsony. 1924. (Czecho-

slov. Stat. VI. Reihe 1.3
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részt Darnót, Kisbodakot,

Lipótot, Püskit, Remetét és

Zselyit Mosonba kebelezte

át, a jogilag Mosonhoí tar—

tozó, tényleg

évtizedek

azonban már
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Moson megye tiltakozása el-

lenére, Pozsony megyéhez

csatolta.

A trianoni béke

gyének nyugati felét elszakí-

totta
A

magyar uralom alatt ma—

radt részt az 1923z35. t.-c.

a Pozsonyból megmaradt

községtöredékekkel együtt

egyesítette Győr megyével.

Nagyhont. (L. Hont

alatt.)

Nagykikindai kerület. (L.

Torontál alatt.]
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,

Borsodhól, ahova 1923 óta tartoztak, átcsatolta

Nógrárihoz. ,

Nyitra vm. (L. a 21. sz. térképet.) '

A megye területe, eltekintve a kétlaki közsé—

gek rendezésétől, csupán a Bach—korszakban vál-

tozottn; Az 1850.-i közigazgatási beosztás [Nyitra

megyét a Vág folyó mentén kétfelé vágta. A Vág

hatparti eresze Trencsén megye báni és Bars oszlá-

nyi járásával együtt alkották Alsónyitra megyét,

míg *a pozsonymegyei területekkel (nagyszombati

járás egészen és a szeredi járás északi fele) kiegé—

szített Vág- jobbparti részekből lett Felsőnyitra

megye, Nagyszombat székhellyel. A megye legdé—

libb részén fekvő Vág jobbparti közsa'gek (Sellye,

Farkasd, Negyed, stb.) Pozsonyhoz csatoltattak.

A nyitra—harsi határon épült kétlaki ihelyse'gek

(Gimeskosztolány. Ledec, Never) egészen Nyitrába

kerültek.

Az alkotmány helyreállítása után csak a két—

laki községek hovatartozása rendeltetett. Az 1881.

63. t.-('. egészen Nyitráha1

Lédeeet és Névert pedig egészen Barsha kebe—

lezte. Az 1884 : 7. t.-(-.*a Szereddel összeépült bze

redújvárost és Deíte községnek nyitrai terüle—

ten épült részét is átcsatolta Pozsonyhoz.

Ggmeskosztolányt

, Nyitra területén feküdt az ország egyik leg-

régibb szabad királyi városa: Szukolca. Ez, elte-

kintve az 1850—1860. évektől, amikor Felsőnyitra

megye alá tartozott, egészen 1876-—ig önálló tör—

vényhatóság volt. Az 187öz20. tl-e. azonban a le-
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hanyatlott várost törvényhatósági Jogától meg!—' '

§ fosztotta és visszakebelezte Nyitra megyébe.

A trianoni he'-ke az egész megyét elvette tő-

lünk és a (seh—szlovák köztársaságnak juttatta.

Pest—Pilis—Solt—Kiskun vm. (L. a 22. "sz. tér;

képet.) ' ' ' '

Az'országnak területre és népességre ( elsö

megyéje. Amint azt már összetett neve is mutatja;,

több hajdan önálló törvényhatóság összeolvadásá-

ból keletkezett.

Maga az eredeti Pest megye, melyben Pest

városa is feküdt, csak a közepes nagyságú megyek

közt foglalt helyet, alig volt félakkora. mint én

mai megye A mai megye Duna balparti területe—

nek északi felén terült el, de a Duna jobbpartján

is volt néhány, ma Fejér megyéhez számitott hety-

sége. Sehol sem ért a Tiszáig. Déli határát kb. a

Kecskeméttől Dömsödig húzott vonal jelzi.

Pilis megye, Buda városával a Duna §0bb—

partján, túlterjedt Pest megye mai határai-n §,

több utóbb Esztergomhoz, Fejérhez, Komáromhoz

került községet is magában foglalt Már a XS§

század végén összeolvadt Pesttel, a két megye

egyesülését az 1492 : 100. t.-e. tényként elismeri"

Solt megye hosszan nyúlt el ;; Duná balparü]

ján. Területe eredetileg Fejér megyéhez tartezatt

és két szék keletkezett rajta, északon Solt körül

a solti, délen Kalocsa körül a hontokai szék, ma—

lyek a XV. század folyamán szerveztettek külö—n

megyévé A török betörés alkalmával elpusztult

megyét az 1569:52. t.-c. Pest megyével egyest,-

tette. A Pest-Pilis-Solt hármas név először az

1659: _76. t.-c.-ben fordul elö.

A megye területébe ékelődött a Kiskunságnak

öt, egymással össze nem függő földdarabja es

Pest megyének is volt a megye zömével össze nem

függő területileg különálló három darabja: a

Jászságba ékelt Jánoshida és a Kiskunság által

elszakított Péteri és Kömpöe puszták. Pest me—

gyének a tmök hódoltság után kialakult határai

a XIX. század első feléig változatlanok maradtak.

Az 1836:30. t.—c. a Bajával összeépült istván-

megye falut átkebelezte Bács—Bodrog megyébe.

Az 1848/49. évi szabadságharc után követke-

zett osztrák kormány első közigazgatási reformja

(1850) alkalmával Pest-Pilis-Solt megyét nagyjá—

ból az Újszásztól Dömsödig húzott vonal mentén

kétfelé szakította, az északnyugati rész lett Pest—

Pilis, a délnyugati, Kecskemét városával Pest-Solt

megye. Ez utóbbihoz csatoltatták a Kiskunsághoz

tartozott Kocsér és Karajenő puszták is, míg a

Pest megye hatósága alatt álló, de vele területileg

össze nem függő területek a Jász-Kun kerülethez

soroztattak. Tószeg ésVPaládics pedig Pest megyé—

ből Szolnokhoz esatoltattak át; Az 1854. évi vég—

legesnek jelzett megyebeosztás az előbbin csak
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annyit változtatott, hogy Koese'rt

visszaadta a Jász—Kun kerületnek.

A megye területét az 1876:33., illetőleg 1877.

évi 1. t.-c. rendezte. Jánoshidát az újonnan felállí-

tott Jász-Nagykun—Szolnok megyéhez osztotta be,

a Pest—Pilis—Solt megye területébe ékelt Kiskun te-

rületek a Csongrádhoz csatolt Dorozsma kivételé-

vel, bekebeleztettek a megyébe, mely eddigi hár-

mas nevét a Kiskun megjelöléssel bőyítette.

Az 1881zö3. t.—e. a szentendrei sziget felső

csúcsát elfoglaló Kisoroszit Nógrád megyéből át—

esatolta Pest-Pitis—Solt-Kiskunba.

és Karajenőt

A megye területén feküdt ,az ország két fő-

városa, Buda és Pest. Másfélszáz évig tartott tö

rök hódoltság után mindkettő elnéptelenedve ke-

rült vissza magyar kézre. Mindkét város 1703-ban

lett ismét szab. kir. várossá. Önállóságukat a

Bach-korszak alattwis megtartották. (Az, 1872z36.

t.-c. Buda és Pest szab kir. fővárosokat, a Pest—

megyétől elszakított Ó-Budát és a Margitszigetet

Budapestté egyesítette, de ez a Széchenyi által

ajánlott név már korábban is használatos volt.

A Bach-korszak hivatalos lapja a Budapesti Köz-

löny címet viselte.

Az 1857—ben szabad királyi

Keeskemétet az 1870:42. t.—c. ruházta fel törvény-

hatósági jogal. Az 1877 :2. t.-c. hatósága alá he—

lyezte az addig Pest megyéhez tartozott Matkó,

Köncsög, Bugac pusztákat is.

Pilis (L. Pest-Pilis-Solt-Kiskun alatt.)

Pozsony vm. (L. a 23. sz. térképet.)

A megyének századok folyamán kialakult ha-

tárai először az 1848/49. évi szabadságharcot kö-

vetett abszolut uralom alatt módosultak. Az egész

nagyszombati jaras Nagyszombat városával

együtt és a sz'eredi járás északi fele az akkor fel-

állított Felsőnyitra megyéhez, a Duna jobbpart-

várossa lett
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ján, a Szigetközben levő hét község pedig Moson

megyéhez, viszont Mosonból a Ligetfaluval egye-

sített, előbb Köpcsényhez tartozott Pócsfalu

(Flanschendorf) puszta, továbbá Nyitráhól a me-

gye déli részén fekvő Vág jobbparti községek

(Sellye, Farkasd, Negyed stb.) Pozsonyhozkerültek.

Az abszolut kormány bukása után helyreáll-

tak a régi határok, dsak a Ligetfalnval egyesült

Póosl'alu maradt Pozsonynálpbár jogilag Moson—-

hoz tartozott. Azonban a megyének a Szigetköz—

ben levő községei egyre jobban érezték annak

célszerűtlen voltát, hogy Pozsony megye alá

tartoznak. Ezeket a községeket ugyanis a megye

többi részétől a Duna folyam és annak számos

ága annyira elválasztották, hogy az e vidéken

olyan gyakori kisebb-nagyobb áradások alkalmá—

val, de egyébként is zajláskor, télvíz idején a

közlekedés Pozsony megyével és annak hatóságai-

val csak Moson megyén keresztül tolt lehetséges

és épp akkor, midőn a hatoság közvetlen intéz—

kedése legsürgősebben igényeltetett

érintkezés csaknem lehetetlen volt. úgyhogy több

ízben Moson, megye hatóságainak kellett kisegítő;

leg közbelépni (1884z7. t.-(',. ijavaslat indokn-

lása). E visszás helyzetet megszüntetendő, az

1884 : 7. t.-c. egyrészt Kiliti, másrészt Darnó, lus—

bodak, Lipót, Püski. Remete, Zselyi községeket

Pozsonytól Mosonba, Pócsfalu (Flanschendorl')

pusztát viszont Mosonból Pozsonyhoz csatolta at.

Ez utóbbi intézkedésével azonban csak törvénye-

sítette a már évtizedek óta fennálló tényleges álla—

potot. Ugyanaz a törvény Dejte községnek Nyitra-

ban lévő részét, továbbá a Nyitrához tartozó, de

Szereddel Szeredújvárost is Pozsony

megyébe kebelezte.

A megye területén keletkezett szab. kir. varo-

sok közül Pozsony mindvégig megőrizte önállósa-

volna, az

összeépült

gát, még a Bach/korszakban is. A többiek: Nagy—

szombat, Bazin. Modor, Szentgyörgy már 1850 és

1860 között is a megye
 az elsö Felsönyitra, a

többi Pozsony — hatósága ala voltak

Az 1876 : 20. l.—o.

zsony megyébe.

rendelve.

a lapján visszakebeleztettek Po—

A trianoni béke elvette tölünk Pozsony váro—

sával együtt parányi töredék kivételével az egész

megyét. Magyar uralom alatt csak néhány Duna—

sziget és a Duna-meder változása következtében

a jobbpartra került községrész maradt

ből három új község alakult: Cikolaszig _

gaz es Sérfenyősziget, melyeket az 1923) "35, tve

közigazgatásilag Györ meayével egy:sitett.

Sáros vm. (L. a 24. sz. térképet.)

Területe nagyon keveset változott.

Zemplénnel közös községei közöl a'Baeh-kor-

szak közigazgatási reformja következtében Fias,

Tapolybisztra Sarosból Zemplénbe; —

Sztaskóc, Vladicsa, ós 'l'apolyhermány
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Zemplénből Sárosba kerültek. Az Abaújjal közös

Kavecsán egészen Sárosé lett; Skárosba tartozott

ebben az időben az abaúji Királynép, a szepesi

Felsőszalók, a zempléni Kubulnyica és Györgyös

itt? Az 1881163. t.-c. Tapolyhermányt ismét egé—

íün Sárosnak adta, de Sárosba került egészen

Fias és Tapolybisztra is, míg Bukóc, Sztaskóc,

bricsna és Vladicsa helységeket egészen Zemplén-

hez csatolta. Az 1881 :63. t.—c. alapján Sároshoz

került még Zemplénből: a már az ESO—es években

is Sároshoz tartozott Kuhulnyicán, Györgyösön és

a hozzá tartozó Grodzin pusztán kívül Micsák,

Tarbaly pusztájával, Remenye, Proszács, Má-

tyáska, Vavrinc és ,Oroszvolya is. Zemplén pedig

_megkapta Sárostól Sandalt és Boksát. Az 1881 :63.

t.—c. a megye legdélibb községét,aKassa közelében

fekvő és nagyrészt kassaiak által bírt Tihanyt, át—

csatolta Abaújhoz.

A megye területében fekvő Eperjes, Bártfa,

Kisszeben szab. kir. városok, eltekintve az 1850—

1360 évektől, amikor a megye hatósága alatt ái-

tuttak, külön törvényhatóságok voltak 1876—ig. Ön-

állóságukat az 1876: 20. t..—c szüntette meg.

A trianoni béke az egész megyét a csehszlo-

* §ák köztársaságba kebelezte.

Somogy vm. (L. a 25. sz. térképet.)

A középkorban Koppány vidéke Tolnához, a

megye délkeleti csücskéje (Szigetvár vidéke) Ba-

ranyához tartozott, de viszont Somogynak volt a

Dráván túl is tekintélyes területe. A török hódolt-

ság után azonban általában a szeszélyes, medrét

változtató, partszaggató Dráva képezte déli hatá-

rát, sőt Horvátország a Dráva balpartjára is át-

jött, a stala—árok és a Dráva közt fekvő ü. n.

Répáskerületet a varasdi határőrvidék

meg. A török hódoltság alatt

az 1596141

szerezte

elpusztult megyét

-(. Zalával egyesítette, attól ismét az  
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1715:86. t.—c. választotta el. Területe a hódoltság

óta csak annyit változott, hogy baranyai terüle-

tektől körülvett két, földrajzilag külön álló köz—

séget, Okorágot_ és 'Sellyét, melyek már a Bach-

korszakban is Baranyához tartoztak, az 187öz33.

t.-c. ebbe a megyébe kebelezte át. A trianoni—' béke

értelmében a Dráva mederváltoztatásai követ- ;

keztében a folyó balpartjára sodrott horvát terü—

letek magyar községekhez, a jobbpartra került

magyar földdarabok az új szerbhorvát—szlovén

államhoz csatoltattak.

Sopron vm. (L. a 25. sz. térképet.)

Sopron megye a középkorban zálogként ismé—

telten osztrák kézre került, egyes helységei csak

a XVII. században: Fraknó 1622-ben, Kismarton

1649—ben csatoltattak vissza Magyarországhoz, de

a megye területe a XVII. század közepétől a tria—

noni békéig csak jelentéktelenül változott. A me-

gyének volt egy mosonmegyei területektől egészen

körülvett különálló darabkája is: Ilmic falunak

Sopron megye alá tartozó része. Ezt az 1802313.

t.—c. Moson megyéhez csatolta.

Az ú. n. Bach—korszakban Sopron megyéhez

tartozott Vas megyének két helysége is: Vár- és

Egyházaskesző; az 1881:63. t.-c. Léka községet

átcsatolta Sopronból Vas megyébe.

Sopron megye területén több szabad ki-

rályi város keletkezett: Sopron, szabadságát

még az Árpádoktól kapta, önállóságát a Bach-

korszakban is megtartotta, ma is önálló tör-

vényhatóság. Kismartont az 1649:40., Rusztot
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az 1681 160. t.-c. vette ki a megyei hatóság egészen kivonták magukat a megye hatósága alól.

alól. Ez a két város az abszolut korszakban Ez ellen ugyan Szabolcs megye mindig tiltakozott

a megye alá volt rendelve, 1860—1876-ig azonban

megint önálló törvényhatóságokként szerepeltek,

mig az 1876:20. t.—c. önállóságukat megszüntette

és mindkettőt bekebelezte Sopron megyébe.

A trianoni béke eredetileg Sopron városát és

Sopron megyének egész nyugati felét Ausztriához

csatolta, Magyarországnak csak a Fertő délnyu-

gati sarkát Kőszeggel összekötő vonaltól keletre

eső területeket hagyta meg. Utóbb a ,,civitas fide-

lissima", bár a jövőjét biztosító Hinterland nél—

kül, és néhány község) az e területen megtartott

népszavazás eredményekép visszakerült Magyar-

országhoz.

Szabolcs vm. (L. a 13. sz. térképet.)

Hajdan kiterjedtebb volt, mint ma, mert a

mai Hajdu megyének és Debrecen város határa-

nak is jó része, sőt egyes, később Szatmárhoz és

Biharhoz került községek is hozzá tartoztak.

A megye területe nem képezett egységes tö-

meget, a főtömbön kívül több különálló része is

volt.

a) Szovát, Földes, Tetétlen, Sáp községek, me-

lyek közül az első hármat az 1876:83. t.-c. az

akkor felállitott Hajdu megyéhez, az utolsót pe-

dig Biharhoz csatolta.

b) Opályi, Panyola, Szamosszeg, Kér. Kér—

semjén községek, melyek 1827-ben Szatmárhoz

kerültek.

c) Érmihályfalva község északi része ——- az

egész határnak mintegy ötöde -— , mely ugyancsak

1827-ben Biharhoz csatoltatott.

d) A Hajdu városok területébe ékelt Vid—

puszta, mely utóbb a Hajdu városok területébe

olvadt és azokkal együtt Hajdu megyéhez került.?)

e) Józsaszentgyörgy kertészközség, mely

1876—ban Hajdu megyébe kebeleztetett.

Ezzel szemben a megye területébe idegen szi—

getek is ékelődtek:

a) Acsád Bihar megye kötelékébe tartozott.

b) Szalmád, Rohod helységek, Szennyes, Sige

és Bánháza puszták Szatmár megye fennhatósága

alatt álltak.

c) Encsencs, Ör, Lugos, Kismada és Gyüre.

helységek kétlakiak voltak, részben Szabolcs, rész—

ben Szatmár megyéhez tartoztak.

A megye területéből legelőbb a Hajdu váro-

sok váltak ki. Az 1605xben Bocskay által Böszörl

mény, Dorog, Hadház, Nánás, Vámospércs és Szo-

boszló községekbe letelepített hajduk lassacskán

jl) Sopron (Brennbergl, Ágfalva, Balf, Fertőboz,

Fertőrákos, Harka, Kópháza, Nagycenk, Sopron-

bánfalva (,,Sopron. Civitas 'fidelissima." Kiadja a

Söpronmegyei kör, 1925. 86. l.). , * 4 ,, , — _,

2) Görög Magyar Atlaszában —még Szabolcshoz

tartozóként szerepel.

és panaszaira az 1715:95. t.-c. a hajdu helységeo

ket kifejezetten Szabolcs megye alá rendelte,

azonban a törvény rendelkezése ellenére a hajdu

városok, ha jogilag nem is, de tényleg továbbra

is függetlenek maradtak, míg végül az 1791:29.

t.-(:. a nemes hajdu kerületet elismerte külön törv

vényhatóságnak s így a kerület jogilag is elvált

Szabolcstól. *

1827-ben Szatmár megyével történt megegye—

zés alapján a Szatmár megyében levő szabolcsi

birtokok elcseréltettek a Szabolcsban lévő szat—

mári területekért. Ugyanebben az évben Bihar is

átengedte Acsádot Érmihályfalva szabolcsi része

fejében (1827:34. t.-c.).

A mult század elején került Szabolcs megye—

hez az előbb Bereghez, majd Szatmárhoz tarto—

zott, az előbbi megye területétől egészen elszigetelt,

Szabolcs és'Szatmár közé ékelt Pusztadobole

Az 1848/49. évi szabadságharc után az osztrák

kormány a közigazgatás első szervezése alkalmá—

val Szabolcs megyéhez csatolta a hajdu városokat,

Debrecen városát, KabafZ), Báránd, Udvari, Sze-

rep és Dancsháza biharmegyei községeket, Ung

megyének négy községet (Csap, Zsurk, Győröcske,

Záhony), de elszakította a Tisza jobbpartján Sza-

bolcs, Ung és Bereg összeszögelésénél fekvo Ág-

telek, Ásvány, Eszeny és Szalóka községeket, a

bodrogközi községeket és a megyének Vámospércs

fölött a hajdu városok és Szatmár között fekvő

több községet. Az 1854. évi rendezés a bodrog-

közi községeket visszaadta ugyan, de másrészt

nemcsak az előbb Szabolcsnak juttatott bihari te-

rületeket és a hajdu városokat vette el, hanem

Észak (máskép Alsó) Bihar megyéhez csatolta

Szabolcsnak a hajdu városoktól nyugatra eső te—

rületét is.

1876-ban isnagy területeket vesztett Szabolcs.

megye. Az 1876: 33. t.—c. Érkene'z és Sáp községe—

ket Bihar megyéhez, Csege, Balmazújváros, Tég—

lás, Egyek, Nádudvar, Püspökladány, Szovát, Te—

tétlen és Földes községeket az újonnan létesített

Hajdu megyéhez csatolta. Utólag Hajduhoz csa—

toltatott még Józsaszentgyörgy kertészközség is

(1877 :1 t.—c.). Az 1876 : 33. t.-c. a Debrecen város

tulajdonát képező és vele területi összefüggésben

(illó ('lhat, Zám, Mata és Kishegyes egész pusztá-

kat, valamint a nagyhegyesi, macsi, monostori,

pallagi és zeleméri részeket Debrecen város fen-

hatósága alá helyezte. Az 1881:63. t.-c. Gyulai

Macs és. Gyulai Hegyes pusztakat is Debrecennel

egyesítette. ' (

A trianoni béke a Tisza jobbpartja és a beregi

határ közé eső, már az abszolut osztrák uralom

1) L. Görög Magyar Atlaszát.

2) Ma Hajdu megyében.
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alatt Bereghez csatolt negy községétől fosztotta Olcsva, Olcsvaapáti községeket is idegen, szabolcsi
meg Szabolcsot.

Az ország megcsonkítása következtében szük-

ségessé vált rendezés során Bereg megyének a

Tisza balpartján fekvő három községe Kislánya,

Mátyus, Kerecseny átkerült Szabolcshoz (1923. évi

35. t..-c) és ideiglenesen Szabolccsal egyesíttetett

Ung megyének magyar uralom alatt maradt két

községe (Záhony, Gyóiöcske) is. (1923z35. t.-c.)

Szatmár vm. (L. a 26. sz. térképet)

A megye területe régebben jóval kisebb ter-

(]edelmű volt, mint közvetlenül a trianoni béke

előtt: nem tartoztak hozzá a Kővár-vidéktől, át—

fésatolt részek. sőt a középkorban még Nagybánya

környéke sem. 1827-ig nagyobb szabolcsi sziget

ékelődött bele és Szatmár-nak is voltak a megye

zömével területileg össze nem függő részei: 1. Sza-

bolcsban Szalmád, Bohod egész helységek, to-

vábbá Szennyes, Sige és Bánháza puszták egé-

szen, Encsencs, Ör, Lagos, Kismada és Gyüre

helységeknek Szatmár fenhatósága alatt álló ré-

szei. 2. Beregben: Tarpa. 3. A megye legkeletibb '

részébe is csak a megyétől független Nagybánya

területén keresztül lehetett eljutni. 4, Ilk, Vitka,

  

*és beregi szigetek választották el a megye egyéb

részétől. Az 1827: 34. t.-e. a Szabolcs területében

lévő szatmári birtokokat Szabolcsba kebelezte,

viszont Szatmár megkapta a területébe ékelt szak

bolcsi szigetet: Ópályi, Kér, Kérsemjén. Szamos-

szeg és Panyola helységeket. Az 1836129. be.

Tarpát vette el Szatmártól és Bereghez csatolta.

az addig Bereghez tartozott, de vele össze 'nem

függő Pusztadobost pedig Szatmárral egyesítette;

ez a község utóbb Szabolcshoz került. A Bach-

korszakban Szatmár két községgel gyarapodott:

hozzácsatoltatott Bihar-ből Piskolt, Beregből Vá—

sárosnamény Az 1876: 33. ,t.—c., illetőleg az

1877: l. t.—.c az akkor feloszlatott Kővár-vidéknek

egyik felét Szatmárhoz csatolta.

A megye területén lévő régi bányavárosok;

Nagybánya és Felsőbánya, eltekintve az 1850——

1860 évektől, amikor a megyei hatóságnak voltak

alárendelve, önálló törvényhatóságok voltak

1876-ig. Az 1876: 20. t.-c visszakebelezte mind-

kettőt a megyébe. Az 1715—ben szabad királyi vá—

rossá lett Szatmárnémeti a legutóbbi időkig meg—_

  

   

 

  



 
 

6. szám.

tartotta önállóságát, de a Bach—korszakban szm—

tén be volt osztva a megyébe.

A trianoni béke a megye nagyobb részet el—

szakította Magyarországtól és a cseh-szlovák köz-

társaságnak adott Palád kivételével oláh impe'rium

alá juttatta. A magyar igazgatás alatt hagyott

1923235. t.-c. a Beregből és Ugocsából

megmaradt területekkel közigazgatásilag egyesítette.

Szepes vm. (L. a 27. sz. térképet.)

A trianoni béke előtti területét az 1876:33.

t.-c. állapította meg. Ezt megelőzőleg ezen a terü-

leten több, az idők folyamán változott törvényha-

tóság osztozott. A tulajdonképeni Szepes mo-

gyén és a megye hatósága alól kivett szabad ki-

rályi és bányavárosokon kívül, külön tövényható-

ságot képezett a szászok földje, a megye terüle-

tén szétszórt XXIV város: Béla, Durand, Felka, lgló,

Leibic, Mateoc, Ménhárd, Olaszi, Poprád, Ruszki-

noe, Strázsa, Szombat, Váralja, továbbá Káposzta—

falva, Csütörtökhely, Illyésfalva, Mühlenbach,

Nagyszalók, Zsákóc, Kurimján, Danisóe, Odorin,

Tamásfalva, Velbach. 1412—ben Zsigmond király a

felsorolt városok közül az első tizenhármat (a XIII

város) a luhló-podolini uradalommal együtt elzálo-

gosíttotta Lengyelországnak. A megmaradt XI város

továbbra is külön törvényhatóságkent szerepelt

egészen 1636-ig, mely évben a Csáky grófok ke.-

zére kerültek és visszaiutoltak a megye hatósága

alá.

részt az

Az elzálogosított terület lengyel uralom alatt

maradt 1772-ig, Lengyelország első felosztásáígt

A lubló-podolini uradalomhoz tartozó falvak, mi

helyt visszakerültek Magyarországhoz, a megye

alá rendeltettek, a XIII város azonban a lubló—

podolini uradalomhoz tartozó Lubló, Gnézda,

Podolin városokkal új törvx'myhatósággá egye—

sittetett a XVI szepesi város kerülete néven. Ez
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amikor be volt osztva a megyébe —— 1876-ig ön-

álló törvényhatóság volt. Az 1870z42. t.-c. a me-

gyékkel egyenrangúnak nyilvánította. Az 1876133,

t.—c. azonban nyolc össze nem függő darabból álló

területét egyesítette Szepes megyével.

Külön törvényhatóság volt a XIII. század

közepe óta a X nemes lándZSások felső széke,

vagy a Kis vármegye, mely nevét onnan vette.

hogy lakósai tartoztak 10 lándzsást adni a királyi

testőrséghez. Területét az 1802zlt). t.-c. a lako

sok kérelmére csatolta vissza Szepesnez.

A X lándzsások felső széke, a következő hely-

ségeket foglalta magába: Ábrahámfalva, Bethlen-

falva, Csontfalva, File—falva, Gánfalva, Hadusfalva,

Horán, Horka, Hózelec, Kisóc, Komaróe, Lőkfalva,

Mahálfalva, Matyasóc, Mecsedel, Miklósfalva,

Pikfalva és Szentandrás. Területe nem képezett

összefüggő tömböt, Bethlent-alva, Hadus'falva Ma—

tyasóecal, Mecsedel a többi községtől elszakadt

három külön sziget voltJl

A Bach—korszakban Szepes megyével volt

egyesítve a megye területén fekvő szab. kir. váro-

sokon kivül a XVI szepesi város területe, a Gö-

mör megyétől elszakított Vernár es Uhorna, vi-

szont a szepesi Felsőszalók ebben az időbeli Sá-

roshoz tartozott. Az lSSlztSS. Stószt átcsa-

tolta Abaújhozt

A megye területében levö Késmárk és Lőcse

városok, eltekintve a Bach-korszaktól, amikor a

megye alatt állottak, 1876-ig külön törvényható-

ságok voltak. Az 1870:4'2. t.-c.

joggal ruházta fel a középkorban

rossá lett, de felségsértés miatt 1527—ben kiváltságát

elvesztett Gölnicbányát is, azonban az 187öz20.

t.—c. mind utóbbinak, mind a két elöbb emlitett-

nek önállóságát megszüntette. ,

A trianoni béke Magyarországtól az egész

megyét elvette és a Lengyelországnak adott tizen-:

három kivételével a cseh—szlovák köz-

társasághoz csatolta.

t.-c.

törvényhatósági

szal). kir. vá—

község "'l

Szilágy vm. (L. a 28. sz. térképet.)

Ezt a megyét az 1876:33. t.-c. létesítette; te-

rületét az 1877zl. t.-e. állapította meg. Magában

foglalta a korábbi Közép—Szolnok es Kraszna

megyék egész területét, Zilah városát, Doboka

megye egregyi járását és Kolozs megyének két

községet.
, .

Közép-Szolnok megye a Xlll. század közepéig

') L. Hradszky József: a szepesi X lándzsások

széke, vagy a Kis vármegye története. Lőcse, 1895.

(a Szepesmegyei Történelmi Társulat Millenneumi

Kiadványai. Szerk. Demkó Kálmán. III. kötet.) L.

még: Terme seu ('.omitatus Scepusiensis Tabula.

Adornata per _Andream Márkó [. Geom. (l" ;mfd

méretben.)
' ,

.?) iBélakorompa, Dercsény, Frigyesvágása, Uj-

béla, Szentmindszentv (Kacvin), Alsó-,, Felső— és

Kislápos, Nedec, Feketebére, Répásfalu, Szep'es—

györke, Újterehes.
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az egységes Szolnok, majd ennek kettészakadása

után Belső—Szolnok megyének képezte részét. Ez

utóbbitól a XV. század közepén vált el. Eredetileg

sokkal nagyobb kiterjedésű volt, mint amennyi

Szilágy megyébe olvadt belőle, határa felnyúlt

egészen Márámarosig és Beszterce vidékéig. Fel-

ölelte az idők folyamán Szatmárhoz került Nagy-

bányát és környékét; a XVII. század végén őn—

álló törvényhatósággá szervezett Kővár—vidék is

tőle szakíttatott el. A megyéhez tartozó Szilágy—

szécs községet minden oldalról krasznai terüle—

tek vették körül, viszont középszolnoki területek

közt is volt egy krasznai sziget: Vaja. Az 1806-ban

szab. kir. várossá lett Zilah önállósága 1876—ban

megszűnt.

Kraszna megye a legkisebb megyék közé tar—

tozott. Két, területileg különálló községe volt: a

középszolnoki határoktól körülvett Vaja, és a

Középszolnok és Bihar közé; ékelt Kispacal; vi—

szont, mint említettük, Szilágyszécs középszolnoki

sziget volt krasznai területek között.

Az 1884z7. t.—e. Kozmaalmás, elöbb Kraszna-

megyéhez tartozó községet Szilágyból átkebe-

lezte Biharba.

A trianoni béke az egész megyét olált uralom

alá juttatta.

Szolnok vm.

A XVI. század közepéig három ilyen nevű me—

gyéje volt az országnak, egymástól Belső, Közép

és Külső jelzőkkel megkülönböztetve. A három

megye — bár a Tisza; mentén elterülő Külső-

Szolnok megye nem állott területi összefüggés-

ben a Magyarország és Erdély határán fekvő

másik kettővel, sőt meglehetősen távol esett tő-

lük, amint azt Pesty Frigyes kimutatta — erede—

tileg egy törvényhatóságot képezett, melynek fő-

ispánja az erdélyi vajda volt. A megye tiszamenti,

 

területileg különálló része a XIII. század kőzepén

különült el és erdélyi szempontból nézve helyesen

kapta a KülsőSzolnok nevet, szemben a megye

fennmaradó, Erdély határain belül eső részeiből al-

kotott Belső-Szolnok megyével. Külső-Szolnok megye

a török betörés következtében elpusztult és

az 1559:52. t.—c. Heves megyével egyesítette.

Bár nem pontosan régi területével, tíz évre

a Bach-korszak élesztette föl Szolnok megye

néven, majd 1876-ban a megyék területének

rendezésekor nagyjából ugyanez a terület elé—

Hevestől és a Jászsággal és Nagy—

Jász—Nagykun-Szolnok megyévé egye—

választatott

kunsággal

sittetelt

Belső-Szolnok megye a XV. században ismét

kétfelé szakadt szilágysági részeiből új megye

alakult, mely természetesen a Közép jelzőt kapta.

Ennek területéből a XVII. század legvégén kisza-

kíttatott Kővár vidéke. Maga KözépSzolnok me—

gye 1876—ban az új Szilágy megyébe olvadt, Kővár

vidéke pedig felosztatott Szolnok-Doboka'es Szat-

már megyék között. (L. Szilágy alatt is.)

Belső—Szolnok további alakulását ]. Erdélynél).

Szörény. (L. Krassó-Szörény.)

Temes vm. (L. a 31. sz. térképet.)

A középkori Temes megyének a török hódolt—

ság után kialakultátől teljesen eltérő alakja volt.

liszakon nem ért a Marosig, hanem a Maros bal

partján Csanádhoz és Aradhoz tartozó széles föld-

sáv alatt hosszan húzódott el kelet-nyugati irányban,

mind a három bánáti megyén keresztül, hogy azután

Krassó-Szörény területén felölelve az egész ké-

sőbbi Szörény megyét es Krassónak vele határos

részeit, lenyúljon egészen a Dunáig. Az új Temes

megyének tehát csak középső része tartozott a

régi Temeshez, északi része Arad, a déli Keve és

Krassó hatósága alatt állott, A megye területe

1718-ig török uralom alatt volt, a paszarovici béke

alapján (1718) szabadult fel. Az újonnan szerve—

zett temesi bánság része lett és katonailag igaz—

gattatott 1751—ig, Ekkor területe déli negyede ki—

vételével polgárosíttatott s 1779—ben visszacsatol—

tatott Magyarországhoz. Az 1791:28. t.-c. adott a

megyének az országgyűlésen ülési és szavazati

jogot. 1849-től lSűO-ig a megye a szerb vajdaság és

temesi bánság része volt. A megye déli része

(Versecen alul). a Határőrvidékhez tartozott, 1845-ig

a német bánsági és oláh bánsági ezredek közt osz—

lott meg. Területeik közt a Karas volt a határ,

1845—ben az oláh bánsági ezred ittenirésze egészen

és a német bánsági ezred egy része az újonnan

felállitott szerb bánsági ezredé lett. A Határőr—

vidék feloszlatása után az 1873z27. t.-c. a német

bánsági ezred 11. és 12. századát, a szerb—bánsági

ezredből a hajdani német—bánsági ezredből hoz-

záadott Karas jobbpartián fekvő területét, vagyis

az 5., 8. századát egészen, a 6. századnak Karas
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jobbparti részét, a 4. századból Károlyfalvát és

Nikolincet és a 9. századból Gaitasolt Temes me-

gyéhez csatolta. Az 1876:33. t.-c., illetőleg az

1877 : 1. t.-c. átcsatolta még Temeshez a valamikor

a Határőrvidékhez tartozott, de az 1873:27. t.—c.

alapján Krassóhoz csatolt területből a Néra és

'Karas közt fekvő területet: Fehértelnplom, Jasze-

nova, Dupla, Ó- és Újpalánka, Vöröstemplom,

Vracsevgaj, Ablián, Krusica és Rébenberg helysé-

geket. Az 1884:7. t.-c. még Temessel egyesítette

Kusicsot is. Ugyanezen t.—c. Daruvárt Temesből

Krassó-Szörényhez, az árvíz által elpusztított

Gynrgyevo határát pedig Torontálhoz csatolta.

Temesvár az 1791:30. t.-c. alapján szabad ki—

rályi várossá lett és önállóságát a legújabb idő-

kig megtartotta, még a Bach-korszakban is. Ver-

secet az 1870 : 42. t.-c. ruházta fel törvényhatósági

joggal. Az 1873z27. t.-c. alapján törvényhatósági

jogot kapott Fehértemplom is, ennek önállóságát

azonban az 1876 : 20. t.—c. megszüntette. A trianoni

béke az egész megyét elszakította Magyarorszag—

tól. Területének nagyobb része Romániának jutott,

déli része szerb—horvát-szlovén uralom alá került.

Tolna vm. (L. a 10. sz. térképet.)

A középkorban észak—nyugat és dél felé is

messzebb terjedt, mint napjainkban. Hozátar-

tozott a mai Fejér megyéből: Egres, Somogyból:

Koppány környéke, Baranyából: Mágocs, Rác-

kozár vidéke.

A török hódoltság óta azonban határai csak

az mmm—1860 években módosultak kissé, ameny—

nyiben az addig Baranyához tartozott Hidas és

Zsibrik községek és a Fejérhez tartozott Igar át-

kerültek Tolnához, viszont Cikó határának egy

része Baranyához csatoltatott.

Torna. (L. Abaúj alatt.)

Torontál vm. (L. a 31. sz. térképet.)

A trianoni békét megelőzőleg Magyarország

területre legnagyobb megyéinek egyike volt. Nem

tekinthető a török hódoltság előtti Torontál foly-

tatásának és új határai a régi állapotok ismerése

nélkül állapittattak meg. A régi Torontál a legki—

sebb megye'k közé tartozott. Alig volt negyed-

akkora, mint az új Torontál és annak éppen kö-

zépső részein terült el. Az új megye északi része

hajdan Csanádhoz, déli része Kevéhez tartozott,

kelet felől Temes is mélyen benyomult területébe.

A megye területe 1718-ban szabadult fel a török

uralom alól és az újonnan felállított temesi bán-

ság részeként egész terjedelmében katonai igazga-

tás alatt állott 1751-ig. Ebben az évben északi__

része pkolgárosíttatott, de csak 1779-ben került

. vissza Magyarországhoz, az országgyűlésen pedig

ütési és szavazati jogot osak az 1790: 28. t.-c.

alapján kapott. 1849-ben a megye ismét elszakadt

Magyarországtól és a Szerb vajdaság és temesi bán—

ság nevű új koronatartományhoz csatoltatott.
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A megye déli része 1873—ig maradt katonai igaz—

gatás alatt. A bánáti határőrvidék rendezése után

(1779) a német-bánsági ezredhez tartozott. 1888-

ban a német—bánsági ezred területének egy részét

az új szerb—bánsági zászlóalj, 1845—től ezred, kapta

meg. A Határőrvidék feloszlatása után az 1873 : 27.

t.-c. a német-bánsági, ezred 1—10. századát, a

szerb-bánsági ezred 1——3., 7.,*11. és 13. századát

egészen és a 4. századát Nikolince és KárolyfaIVa

kivételével Torontálba kebelezte. Az l884:7. t.-c.

Gyurgyevó elpusztult községnek határát Temesből

Torontálba csatolta át. A feloszlatott tisza-marosi

végvidékből 1752—53-ban benépesült községek—

ből alakult a nagykikindai kerületi), melyet az

1870:42. t.—c. a megyékkel egyenjogusított?) Az

1876 : 33. t.-c. azonban a kerület önállóságát meg-

szüntette és területét hozzácsatolta Torontálhoz.

Az 1880: 16. t.—c. Szegednek a Tisza balpartján,

torontáli területen keletkezett külvárosát, Új—

Szegedet egyesítette Szegeddel. Pancsova városát

az 1873:27. t.-c. törvényhatósági joggal ruházta

fel. A trianoni béke Torontálból Magyarországnak

mindössze kilenc községetítl hagyott meg Szeged és

Makó között. Ezt a kis háromszöget az 1923z35.

t.—c. közigazgatásilag Csanád megyével egyesítette.

A megye többi részein a szerb-horvát-szlovén ki—

rályság és Románia osztoztak. —

Trencsén vm. (L. a 29. sz. térképet.)

A Bach—korszakban a báni járás Alsónyitra

megyéhez tartozott. Egyébként a megye területe

mindig ugyanazon határok között maradt. Tren—

csén szabad királyi város, kivéve az 1850—1869
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éveket, amikor a megye alá volt rendelve, egészen

1876-ig külön törvényhatóság volt. Az 1876:20.

t.-c. visszacsatolta a megyéhez. A trianoni béke az

egész megyét cseh-szlovák uralom alá juttatta.

Turóc vm. (L. a 8. sz. térképet.) '

A legkisebb megyék egyike. Területe nem vál—

tozott. 1854——1860 között Árvával volt egyesítve.

A trianoni béke alapján a cseh-szlovák köztársa—

sághoz tartozik.

Ugocsa vm. (L. a 26. sz. térképet.)

A legkisebb megyék közül való volt. Határai

nem változtak. II. József, majd a szabadságharc

után következett abszolut kormány közigazgatási

reformia a megyék sorából törölte, területét beol-

vasztotta Beregbe. A trianoni béke a megyéből

Magyarországnak csak par holdnyi lakatlan te-

rületet hagyott Tiszapéterfalva határából, ezt az

1923z35. t.—e. Szatmárral egyesítette. Ugocsa terü—

letének zöme a cseh-szlovák köztársaság része

lett, Románia 14 községet kapott belőle?)

Ung vm. (L. a 24. sz, térképet.)

Területe csak jelentéktelen változásokat szen—

vedett. A Bach—korszakban legdélibb négy községe

Csap, Győröeske, Záhony, Zsurk Szabolcs megyé—

hez került. Az 1881 :63. t.—(:. rendezte két kétlaki

községének hovatartozását: a Bereg ős Ung ha—

tárán épült Gajdost Unghoz, ellenben a Nagymi-

hály szolgabírói székhely közelében fekvő Izbu—

gyát Zemplénhez csatolta. A trianoni béke elvette

tőlünk és cseh—szlovák uralom alá juttatta az

egész megyét, a Tisza balpartján fekvő két község,

Záhony és Győröcske kivételével. A megyének ezt

a magyar igazgatás alatt hagyott töredékét az

1923z35. t.-c. közigazgatásilag egyesítette Szabolcs

megyével.

Vas vm. (L. a 25. sz. térképet.)

A megye határai a trianoni béke előtt keveset

változtak. Az ü. n. Bach-korszakban a Sopron és

Veszprém megyék közé ékelt Vár- és Egyházas—

kesző falvak Sopronhoz tartoztak. Az 1881:63.

t.-c. az addig Sopron megyéhez. tartozott Lékz'it

Vas megyével egyesítette.

A trianoni béke megfosztotta a megyét nyu-

gati részétől. Elszakította tőlünk nemcsak a ven-

dek, a törökök elől Boszniából hozzank menekült

horvátok (Wasser-Bosner—Kroatcnl és a vallásül—

dözések idejében Ausztriából kiüldözött és nálunk

menedéket talált lutheránus hiencek, hanem ős-

időktől í'ogva szinmagyarok lakta községeket is.

Az elszakított terület északi nagyobb fele az újon—

nan felállított ,,Burgenland" tartomány részeként

Ausztriának, kisebb déli fele a szerb-horvát—szlo—

vén királyságnak jutott. A békeszerződés alapján

1) Batarcs, Tamásváralja, Turc, Nagygérce,

Kisgérce, Kisbábony, Túrterebes, Dabolc, Halmi.

Kökényesd, Csedreg, Ugocsakomlós, Nagytarna,

Bocskó.
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eredetileg Ausztriának átengedett területből a ha-

tár végleges megállapítása során nyolc község vissza—

került Magyarországhoz?)

Az 1649z25. t.—c. alapján Kőszeg szabad kirá—

lyi város lett, s eltekintve az abszolut uralom ute-

jétől, amikor Vas megye hatóságának volt aláren—

delve, önállóságát megtartotta 1876—ig. Az 1876:

20. t.—c. megszüntette mint önálló törvényhatósá-

got és visszakebelezte Vas megyébe.

Veszprém vm. (L. a 25. sz. térképet.)

Határai a török hódoltság után csak annyi-

ban módosultak, hagy a Bach-korszakban Zala

megye több balatonmenti községe is hozzátarto—

zott. Az 1850. évi közigazgatási reform 12 közsé-

get csatolt hozzá Zalaból, az 1854. évi azonban

ezek közül csak hatot hagyott meg Veszprémnél.

Zala vm. (L. a 25. sz. térképet.)

Zala, helyesebben Szala. határa a középkorban

Horvátország felé ingadozott, a Muraköz időnkint

Varasdhoz, tartozott, máskor viszont Zala megye

hatósága drávántúli részekre is kiterjedt. Az

1596:41. t.-c. a töröktől elfoglalt Somogyot Za-

lával egyesítette s a két megyét az l7l5:86. t.-e.

választotta ismét külön. Területe a trianoni béke

előtt csak az ú.n. Bach-korszakban változott.

Ebben az időben a Muraköz Horvát—Szlavonorszá—

goknak volt kiegészítő része: Légrád Kőrös, a

többi község Varasdhoz csatoltatott. Az 1850. évi

közigazgatási reform 12 balatonmenti községet is

átcsatolt Zalából Veszprémbe, de az 1854. évi re—

form ezek közül csak hatot hagyott meg Vesz—

prémnél. A trianoni béke Zala megyét is megcson—

kította: elyette a Muraközön kívül az alsólendvai

járás déli felét és a letenyeinek több községét,

Ezek a területek a szerb—horvát—szlovén királyság-

hoz csatoltattak.

Zaránd vm. (L. a 7. sz. térképet.)

lS76-ig szerepelt megyéink sorában. Hosszú

sávban nyúlt el Arad és Bihar között. Területének

legnagyobb része Aradha olvadt; Arad területének

több mint fele eredetileg Zarándhoz tartozott.

Már 1744—ben átcsatoltatott két nyugati járás Arad—

hoz, Az így szűkebb határok közé szorított Zaránd

az ú. nt Partinmhoz tartozott. Az 1876: 33. t.-c. :)

megyét megszüntette, területét felosztotta Arad és

Hunyad között. Az l877:1. felsorolja az

egyes megyékhez csatolt községeket,

Zemplén vm. (L. a 24. sz. térképetl

Területe 1848 előtt nem változott.

Határai mentén több u. n. kétlaki község ke-

letkezett. Ezek iránt már a Bach-korszak közigazga—

tási reformja is intézkedett, hovatartozásukat ké-

sőbb az 1881163. t.-c. rendezte. A Bach-korszak

megyebeosztasa szerint ('iolop Abaújból, —- Fias, Ta—

t.-o.

Horvátlövő, Kis—

Németkeresz—

Felsőcsatár,

Nagynarda,

il) Alsócsatár,

narda, Magyarkeresztes,

tes, Pornóapáti,
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1928

 

 

vpolybisztra Sárosból egészen Zemplénbe, Dricsna,

Sztaskóc, Vladicsa és Tapolyhermány pedig Zem-

plénből egészen Sárosba kerültek.. Az 1881:63.

ii.-c. az Abaújjal közös Golopot, az Unggal közös

Izbugyát, a Sárossal közös Bukóc, Sztaskóc,

Dricsna és Vladicsa helységeket egészen Zemplén-

hez, míg a Sárossal közös Tapolyhisztra, Tapoly-

hermány és Fias helységeket egészen Sároshoz

vcsatolta. Abaúj megyének több községe az orogra-

'fiai viszonyok és a rossz utak miatt nehézkesen

érintkezhetett az abaúji hatóságokkal, Zemplén

székhelyéhez viszont egészen közel estek. Ezek

közül Vilyt a Vilyi pusztával, Alsó- és Felsőregme-

cet, Kisbányácskát, Kiskázmért, Mikóházát'és Má—

tyásházát már az 1850. évi abszolutisztikus me-

gyebeosztás átcsatolta Abaújból Zemplénbe.

Ugyanezeket u községeket és kívülök még Bistér

'az 1881:63. t.-c. szintén átcsatolta Zemplénhez.

Ugyanezen t.-c. alapján Zemplénhez került Sáros-

ból Sanda! és Baksa, ellenben Micsák Tarhaly

pusztával, Kubulnyica, (iyörgyös Grox'lzin pusz—

tával, Remenye, Proszács, Mátyáska, Vavrina

ós Oroszvolya Zemplénből átmentek Sárosba; Ku—

lmlnyicu és Györgyös már az 1850—1860 években

is Sároshoz tartoztak. Ugyancsak az 1881 :63. t.—('.

intézkedése alapján a Hernád túlsó partján fekvő

község Zempléntől átcsatollatott Bor—

esodhoz. Az 1884 : 7. t.-c. még három községet kap-

Külsőbőcs

csolt Abaújból Zemplénbe: Erdőhorvátit, Komlos-

kát és Regéciháromhutát. A trianoni béke a me-

gye területének majdnem háromnegyedrészét a

cseh-szlovák köztársaságnak adta.

Zólyom vm. (L. a 30. sz. térképet.)
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6. szám.

A megye területe alig változott. 1802-ig két

községe: Dományik és Rákóc szigetekként a megye

testétől elszakadtam, honti területek közé volt

ekelve. Ezek, a két megye közt létrejött megálla—

podás értelmében, 1802—ben Honthoz csatoltattak,

Hont pedig kárpótlásul átengedte

Bozóklehotát (1802 : 12. t.-c.).

A megye területén volt öt szabad királyi város

önállóságát az 1876:20. t.—e. szüntette meg és

Besztercebányát, Zólyomot, Libetbányát, Breznó-

bányát ugyanezen törvény Zólyomba kebelezte,

míg Korponát az 1877 :3. t.-e. Hont joghatósága

alá rendelte. Korponának Hontba kebelezése kö—

vetkeztében a megyétől elszakadt Királyfalut az

1881 :63. t.—c. egyesítette Honttal.

Zólyom megye területét az abszolut kormány

1850. és 18544 évi közigazgatási reformjai is csak

annyiban módosították, hogy Korpona városát

Honthoz csatolták, a másik négy szabad királyi

várost pedig a megye alá rendelték.

Zólyomnak

A trianoni béke az egész megyét a cseh-szlo-

vák köztársaságnak juttatta.

Fiume város és kerülete.

Ez a mindössze 21 km2 terület sok vi-

szontagságon ment keresztül. Ha el is fo-

gadjuk egyes íróink, különösen Pesty állí—

tását, hogy már az Árpádok idejében is

Magyarországhoz tartozott, mindenesetre

már a XII. században elszakadt és előbb

velencei fennhatóság alá, majd az osztrák

örökös tartományok kötelékébe került.

Mária Terézia 1776—ban csatolta a magyar

szent korona országaihoz a Magyar Ten-

germellékkel együtt. 1779—ig Horvát—Szla—

vonországokhoz tartozott. Ebben az évben

külön testként közvetlen az anyaország-

hoz csatoltatott, s átcsatolása 1807—ben be—

cikkelyeztetett. (1807 :4. t.—c.) 1809-ben

franciák, majd angolok szállották meg és

1815—től 1822-ig az új illir királyság része

volt. 1848—től 1868-ig az ujonnan felállított

és róla elnevezett megyébe beosztva ismét

Horvat-Szlavonországok kötelékébe tar—

tozott; az 1868 : 30. t.—c. visszakapcsolta az

anyaországhoz, de a horvátok rávonatkozó

igényükről nem mondtak le és ennek

külső jeléül a Fiume nevű megyét to-

vábbra is meghagyták. Az 1918. év végén

elszakadt Magyarországtól és különféle

megszállások után, miközben egy darabig

önálló állam is volt, 1923—ban olasz ura-

lom alá került.
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2. ERDÉLY.

Magyarországnak Királyhágón túli ré—

sze, Erdély, mindig kiegészítő része volt az.

országnak, bar a XIII. század óta külön

vajda alatt közigazgatási autonómiával

bírt. 1556—ban alakult át török védnöksége

alatt választó fejedelemséggé és nemzeti

fejedelmek alatt állott 1690—ig, amikor az

1686—ban kötött szerződés értelmében a

Habsburgok uralma alá került. Bár I. Li—

pót és utódai a magyar szent korona jo-

gán bírták a magyar korona ala vissza-

tért Erdélyt, az erdélyi fejedelemség még—

sem szűnt meg, sőt Mária Terézia által

1764—ben nagyfejedelemséggé emeltetett és

az 1695-ben Bécsben felállított külön er—

délyi kancellária útján kormányoztatOtt,x

mely egy időre egyesíttetett ugyan a ma—

gyar kancellári-ával, de 1791—ben attól is—

mét elvált. Erdély, bár az 1791: 6. erd. ti.-ce

kimondta, hogy Erdély a magyar koronáű

hoz tartozik, tényleg külön ország maradt

1848-ig, amikor végre egyesült Magyar—

országgal (1848:7. t.-c.). Azonban az 1848——

1849. évi szabadságharc szerencsétlen ki—

menetele kiiVetkeztében ismét külön koro—

natartomannyá lett és Magyarországgal új—

ból csak az 1867 február 17—i rendelet.

egyesítette. Az egyesülést az 1868: 43; t.—c.

szentesítette. 187 ö—ig megmaradt Erdély ősi

közigazgatási beosztása. Az 1876:33. tre,

azonban Magyarország Királyhágón inneni

és túli részei közt közigazgatási tekintet-

ben addig fennállott különbséget is eltűn—

tette, s az óta Erdély teljesen egybeforrt az

ország többi részével, míg aztán a trianoni

béke Magyarországnak ezt a részét oláh

imperium alá hajtotta.

l.

Erdély 1848-ig és 1849-től 1860—ig a Ki—

rályhágón túli részeken kívül magában

foglalta az ú. n. Partiumot—, vagyis az Er—

délyhez csatolt magyarországi részeket is.

Erdély nagyfejedelemség kiterjedése 1058

Ú mfd volt, ebből 955 [] mfd jutott a tu-

lajdonképeni Királyhágón túli részekre,

103 [:I—mfd a Partiumra. '

A tulajdonképeni Erdély területe a hám

rom nemzetnek megfelelőleg három földre:

a magyarok, székelyek és szászok földjére

tagozódott.

Erdély összes területéből (a Partium

nélkül) 57'2% jutott a magyarok, 21'5% a

székelyek, 21'3% a szászok területére. A.
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magyarok földje nagy összefüggő tömböt

képezett az ország északi és nyugati ré—

szén, de hozzátartoztak a székelyek és szá—

szok területébe ékelt kisebb-nagyobb, föld—

rajzilag össze nem függő területek is. A

székelyek földje két darabból állt, a na—

,gyobbik az ország délkeleti sarkát foglalta

el. a kisebbik (Aranyosszék) a XIII. szá—

zadban hasíttatott ki számukra a magya—

rok földjének közepéből. A szászoknak

magyar területektől többször megszakí-

tott földje, föleg a Marostól délre terült el,

de két; kisebb darabjuk volt az ország

északkeleti részében is.

a) A magyarok földje.

A magyarok földje, akárcsak a Ki—

rályhágón innen, megyékre oszlott. A me—

gyék száma eredetileg 7 volt, Fehér me-

gyének 1744—ben történt kettéosztása után

számuk 8-ra emelkedett. Hogy az egyes me—

gyék eredetileg milyen területeket foglal—

tak magukban és az 1876. évi új közigaz-

gatási beosztás alkalmával mi történt ve-

lük, a következő adatok mutatják:

AISÓfCIléI' megye (8014 El mfd). 1744-

ben szakadt el az addig egységes Fehér

megyétől. Magában foglalta az 1876. évi

megyerendezés során meghagyott területe-

ken kívül az ugyanakkor Torda-Aranyos—

hoz és Szebenhez csatolt részeket is. Az

utóbbi megyéhez került községek közül

egyrészt Sebeshely, Szászcsór, Láz, Ká-

polna, Sugág, másrészt Ecsellő, sőt a míg

Vízakna önálló törvényhatóság volt, Még,

Kákova és Szecsel földrajzilag nem függ-

tek össze Alsófehér megyének többi részei-

vel._Szecselnek csak kisebb része állott me—

gyei igazgatása alatt, nagyobbrészt Szeben-

székhez tartozott. A megye területén több

önálló város volt: Gyulafehérvár szabad ki-

rályi város, az ország egykori fővárosa.

Nagyenyed nemes város, Abrudbánya és

Vízakna kiváltságos mezővárOsok. Nagy-

enyed már.1870—ben, a többiek az 1876:

20. t.-c. alapján megszüntek önálló tör—

vényhatóságok lenni.

Belsőszolnok megye. (58'04 [] mfd). A

valamikor egységes Szolnok megyének Er—

dély határain belül levő, idővel önállósult

része volt. Területéből 1876-ban 8 község

Beszterce-Naszódhoz került, többi részeit

más területekkel együtt az ugyanakkor lé—

tesített Szolnok-Doboka foglalja magában.

A megye területén fekvő Szamosújvár

szab. kir. város 1876-ig, Dés nemes város

1870-ig önálló törvényhatóság voltak.

Doboka megye (43'40 [] mfd, a Naszód-

vidékhez csatolt részek nélkül). Kelet—nyu-

gati iranyban végig húzódott egész Er—

délyen, Bukovinától a Szilágyságig. A

megyének hosszú csíkját azonban Besz—

terce vidéke majdnem két részre vágta, két

részét Beszterce északi és déli darabja kö—

zött alig két kilométer széles sáv kötötte

össze (Szeretfalva). Az erdélyi határőrvi—

dék felállításakor (1762—1766) legkeletibb

részét át kellett engednie a II. oláh ezred-

nek. Ebből lett utóbb Naszód vidéke. A

határőrvidéki terület elszakitása után

Kusma község földrajzilag nem függött

többé össze a megye többi részeivel. A

megye székhelye Szék, kiváltságos mező—

város, 1876-ig önálló törvényhatóság volt.

Az 1876: 33. t.—c. Doboka megyét törölte a

megyék sorából, területét négyfelé osz—

totta: keleti, Beszterce és Naszód közé

ékelődött része az új Beszterce—Naszód me—

gyéhez, nyugati része, az egregyi járás az

új Szilágy megyéhez került. Középső ré—

szének nagyobb északi felét Szék városá-

val együtt Szolnok—Doboka, déli kisebb fe-

lét pedig Kolozs megye kapta.

Felsőfehér megye (3015 L—j mfd). 1744—

ben keletkezett az addig egységes Fehér

megye kettészakítása által. A magyar bi—

rodalomnak területileg legjobban szétszag-

gatott törvényhatósága volt, nem kevesebb

'mint 19 földrajzilag össze nem függő da-

rabból állott. Az 1876: 33. t.-c. a megyét

megszűntette. Legnagyobb része belekerült

az újonnan létesített Nagyküküllő me—

gyébe. Az egyrészt Háromszék és Csík,

másrészt Háromszék és Brassó Vidék közt

fekvő három darabja Háromszékhez, a

Szeben megye határai közé zárt két köz-

ség: Szentjánoshegy és az 1848 előtt Sze—

benszékhez is tartozó Hortobágyfalva Sze—

ben megyéhez, a Fogaras vidék határa

mentén fekvő Galac, ()láhújfalu, Oláhtyu—

kos, valamint az 1848 előtt Szebenszékhez

számított Rukkor, Földvár és Kolun, Fo

garas megyéhez kerültek. Még Udvarhely

megyének is jutott belöle: Felsörákos, Pe—

tek, Telek, Szederjes és Zsombor a Kőha-

lom székhez tartozó részével együtt.

Hunyad megye (109'84 El mfd). Erdély-

nek területre legnagyobb megyéje, vala—

mivel kisebb volt az 1876 utáni Hu-

nyad megyénél, mely a megszüntetett Za—

ránd megyének nagyobb részét és Szász-

város széket is magába zárta. Hátszeg és
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Vajdahunyad kiváltságos mezővárosok törvényhatósági joggal volt felruházva.

1876—ig Önálló törvényhatóságok voltak.

Kolozs megye (85'46 [] mfd, a Naszód—

vidékhez csatolt részek nélkül). 1762/66-

ban, az erdélyi határőrvidék felállításakor,

három községét: Kissajót, Gledényt, Mo-

nort a ll. oláh ezred kapta. Ezek az

ezred területéből utóbe alkotott Naszód

vidékhez, 1876-ban pedig Beszterce—Naszód

megyéhez kerültek. 1876—ban Kolozs megye

öt községe, egyrészt Nagyölyves, Mező—

szentmárton, Kismyulas, Nagyerese, más-

részt Felsőrépa, az újonnan felállított Ma-

ros-Torda megyéhez, kettő pedig, Mező—

méhes és Mezővelkér, Torda-Aranyos—

hoz esatoltatott. Kolozsvár már a mo—

hácsi vész előtti időktől szabad királyi

város, önállóságát máig megőrizte, ellen—

ben Kolozs kiváltságos mezövárost, az

1876: 20. t.—c. törvényhatósági jogától meg—

fosztotta.

Küküllő megye (2682 El mfd'). A kis—

terjedelmű megye területéhen két idegen

sziget volt: egyrészt a Medgyes székhez

tartozó Szászbogács és Körös, másrészt

Balkács és Zsidve, melyek részben Szeben

székhez tartoztak, az utóbb említett köz—

ségek azonban még 1848 előtt egészen a

megye hatósága alá kerültek. Az 1876: 33.

tf-C. a megyét megszüntette, két községet

(Oláhhidegkút, Oláhandrásfalva) Udvar-

hely megyéhez esatolta, többi községeiből

és Medgyes széknek a Nagyküküllö jobb-

partján fekvő teriileteiből Kisküküllő

megye lett. A megye területén fekvő Er-

zsébetváros szab kir. város 187ő—ig önálló

törvényhatóság volt.

Torda megye (8330 D mfd, a Naszód—

vidékhez csatolt részek nélkül). Doboka

és Kolozs megyékhez hasonlóan hosszan

nyult el kelet-nyugati irányban. Alsó (nyu—

gati) és felső (keleti) kerületre oszlott, a

kettőt csak keskeny földcsík (Pagoesa,

Mezőrücs) fűzte egymáshoz. 1876-ban alsó

kerülete az újonnan szervezett Torda-Ara-

nyosba, a felső pedig, a szintén új Maros—

Torda megyébe kebeleztetett. Az erdélyi

határőrvidék felállításakor a II. oláh ez-

rednek átengedett, utóbb Naszód vidék—

hez került, de egészen a megye területében

fekvő és Torda megyei határok által kö-

rülzárt két község, Marosoroszfalu és Mo—

nosfalu 1876-ban szintén Maros-Tordához

csatoltatott. A megye területén fekvő vá—

rosok közül Torda nemes város 1870-ig,

Szászrégen kiváltságos mezőváros 1876—ig

 

Uraj és Sóspatak községek közigazgatási te—

kintetben részben Marosszékhez tartoztak.

A 8 megyéhez csatlakozott a szászok,

földjébe szorult Fogaras vidék (31'50 []

mfd). Az egész terület egyetlen uradalom

volt, azért nem is fejlődött ki itt a megyei

szervezet. Erdély önállóságának megszűnte

után a kincstár birtokába került. 1762—ben

az egész elzálogosíttatott a szász egyetem—

nek 99 évre. Az erdélyi határőrvidék fel-

állításakor 11 község egészen militarizál—

tatott és további 28 községe is részben a

határőröké lett. Fogaras kiváltságos mező—-

város 1876-ig önálló törvényhatóság volt.

Fogaras vidéke 1876—ban az Olt jobbpart—

ján, határa hosszában fekvő t'elsőfehérme—

gyei községekkel megnagyobbitva változott.

át Fogaras megyévé (187öt33. t.—(:.).

11) A székelyek földje.

A székelyek földje öt székre oszlott:

Aranyosszék (6'08 [] mid). A székely—

földnek ez az elszakadt darabja 1876—ban

beolvadt Torda-Aranyos megyébe. ,

Csíkszék (78'08 [] mfd). Az Al- és Fel-

csíkra oszló tulajdonképeni Csíkszéken kí—

vül Kászon és Gyergyó fiókszékeket is ma—

gában foglalta. Csíkszereda kiváltságos

mezőváros 1876—ig törvényhatósági joggal

bírt. Csíkszék változatlan határokkal ala'

kult át Csík megyévé.

Háromszék (51—97 [] mfd). Sepsi, Kézdi

és Orbai székek és a miklósvári fiókszék

összeolvadásából keletkezett. A szék te—

rületén fekvő Sepsiszentgyörgy, Kézdivá—

sárhely, Bereck és Illyefalva kiváltságos

mezővárosok 1876—ig önálló törvényható—

ságok voltak. A szék, a területébe ékelődö

felsöfehérmegyei részekkel és az Udvar-

hely székhez tartozó, de Nagybaconnal

összeépült és vele egyesített Telegdibacon—

nal kibővítve alakult át 1876—ban Három—

szék megyévé.

Marosszék (24'75 [] mfd). 1876-ban be—

olvadt Maros—Torda megyébe. A szék terü—

letében fekvö, Bethlen Gábor idejében szab.

kir. várossá lett Marosvásárhely önállósá—

gát mind máig megőrizte. Torda megyé-

nek Uraj és Sóspatak helységei közigazga—

tási tekintetben részben Marosszékhez tar—

toztak.

Udvarhelyszék (45'27 Ú mfd). Hozzá-

tartoztak Bardóe és Keresztúr fiókszékek

is. 1876-ban küküllő- és felsőfehérmegyei

részekkel kikerekítve alakult át Udvarhely
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megyévé, ugyanakkor azonban a Nagyba-

con háromszéki helyse'ggel összeépült Te—

legdibacon Háromszékhez csatoltatott át.

Székelyudvarhely és Oláhfalu kiváltságos

mezővárosok önállósága 1876-ban meg—

szűnt.

c) A szászok földje.

A szászok földje a szászok betelepí—

tésének megfelelöleg három részből állt

t. i.: a székekre oszló Királyföldböl, Besz—

terce és Brassó vidékekböl. Az egész terü-

let 11 territoriális törvényhatóságot (szék,

vidék) és 7 szabad királyi várost foglalt

magában. Míg a magyar megyék és szé-

kelyszékek közvetlenül a központi kor—

mányszék alatt állottak, a szász székek és

vidékek fölött a szebeni gróf állt.

[. A K i r a 1 y l' ö l (1, Három csoportba _

foglalható 9 székre (septem et duae sedes)

oszlott.

ül A legrégebben megte1epített .,Alt-

land" négy széket foglalt magában:

Szebenszék (40'28 Elmfd), Területe

nem képezett (")SSzefüggő egészet. A tulaj—

donképen] Szebenszéket, Szelistye fiók—

széket ll és a talmáesi uradalmat 2) magá—

ban foglaló fötömbön kívül több, más tör—

vényhaüöságok területébe zárt különálló

darabja is volt. sőt ()mlás község is csak

Szelistye fiókszék területén át érintkezhe-

tett a szék többi községével. Szeesel hely-

seg kisebb része Alsót'ehér megyéhez tarto—

zott. A szék területének e tő darabja lett az

1876—ban felállított Szeben megye gerince.

Szebenszék különálló darabjai ezek voltak:

1. llortobágyfalva, Szeben város bir-

toka, még 1848 elött Felsöfehér megyéhez?

1876—ban Szeben megyéhez került.

2. Kero, szintén Szeben város birtoka.

1876 előtt Fogaras vidékhez esatoltatott,

1876 óta Fogaras megyéhez tartozik.

3. Kolun és 4. Földvár már 1876 előtt

Felsöfehér megye hatósága alá jutottak,

1876—ban pedig Fogaras megyéhez csatol—

tattak.

5. Apátfalva 1876 előtt Újegyházszék—

hez került, 1876-ban Nagyküküllö megye

része lett.

6. A Köhalom és Segesvárszékek között

fekvő Mese, Szászkeresztúr és Miklóstelke

1) Szelistye,*Vá1e, Tiliska, Guraró, Gális, Szibíel

községek.
4

'*') Hozzátartozott: Nagytalmács, Kistalmács,

Boica, Rakovica, Alsó- és Felsősebes, Porcsesd.
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helységek 1876—ban Nagyküküllö megyé—

hez csatoltattak.

7. A Medgyesszék és Küküllő megye

közé ékelt Nagy- és Kisekemezö már 1876

előtt Medgyesszékkel egyesültek, 1876-ban

pedig Kisküküllö megyéhez kerültek.

8. Végül a küküllömegyei területektől

egészen körülvett és csak részben Szeben-

székhez tartozó Bolkacs és Zsidve még 1876

elött egészen Küküllő megye hatósága alá

jutottak. 1876 óta Kisküküllö megyéhez

tartoznak.

Nagyszeben szab. kir. város 1870-ig ön-

álló törvényhatóság
volt s önállóságát az

1850—"1860 években is megtartotta.

Nagysinkszék (Hitt l] mt'd). 1876-ban

az újonnan felállitott Nagyküküllő
me—

gyébe olvadt.
"

Kőhalomsze'k
(10'76 tj mtd). Régebben

Kosdszék volt a neve; a szász luth. egyház-

nak e szék nagyobb részét felölelő kapta-

lanja máig is a kosdi nevet viseli. 1876-ban

a szék beolvasztatott
az újonnan felállított

Nagyküküllő
megyébe, csak két községe

csatoltatott Udvarhely megyéhez: l,)aróc es

a Felsőfehér megyével közös Zsombor.

Újegyházszék
(4'99 Ú mfd). Valamikot

Aleinaszéknek
is neveztetett.

Területének

nagyobb része 1876—ban beolvadt Szeben

megyébe, de ezenkívül volt még egy kulon—

álló: Felsőfehér
megye bürkösdi jarasa,

Medgyes és Nagysinkszékek
közé ékelt da-

rabja is Magaré és Apátfalva kozsegekkel.

Ezek 1876-ban Nagyküküllö
megyéhez esa—

toltattak.
Apátfalva

különben
eredetileg

Szebenszékhez
tartozott,

csak 1860 utan

került Újegyházszékhez.
X

5) Az Erdőaljához
(Unterwald)

zott három szék:
% '

Szászsebesszék
(5'62 U mtd). 1876—ban

az újonnan felállított
Szeben megyébe ke-

beleztetett.
Szászsebes

szab. kir. város on—

állóságát 1870-ben elvesztette.

Szászvárosszék
(_7'56 L] mt'dl. 1876—ban

Hunyad megyéhez csatoltatott.
Egyik köz—

sége, Kudsir, 1771—töl 1851—ig az erdelyi

határőrvidékhez
(l. oláh ezred) tartozott.

Szászváros szab. kir. város 1870—ig önálló

törvényhatóság
volt. _ü

Szerdahelyszék
(378 M mt'd'). 1876-ban

beolvadt Szeben megyébe.

7) A Borvidéket (Weinland) két szék

alkotta:

Medgyessze'k (11-30 C mt'd). A hajdan

önálló Selykszék területét is magába 01-

vasztotta. Két községe, Szászbogáes és

tarto—

   



 

   
Kőrös, földrajzilag nem függött össze a
szék'többi községével, hanem minden 01—
dalról küküllőmegyei területektől körül-

vett különálló szigetet képezett. 1860 után

Medgyesszékkel egyesültek a korábban
Szebenszékhez tartozott, de Medgyesszék és
Küküllő megye közé ékelt Nagy- és Kis-
ekemező községek. 1876-ban a szék terüle—
tének a Nagyküküllő balpartján fekvő na—

gyobb része az újonnan felállított Nagykü—
küllő megyéhez csatoltatott, míg a Nagy-
küküllő jobbpartján fekvő területeik beol-
vadtak Kisküküllő megyébe. Medgyes sza—
bad kir. város önállósága 1870—ben meg-
szűnt.

Segesvárszék (9'63 [] mfd). Földrajzi-
lag összefüggő területtel bírt, de abba
messze belenyultak Felsőfehér és Szeben
megyéhez tartozó részek. 1876—ban két
községe, Erked és Bene Udvarhely megyé—
hez, a szék többi része Nagyküküllő me-
gyéhez csatoltatott. 1870-ig Segesvár szab.
kir. város önálló törvényhatóság volt.

II. Beszterce vidék. (12'47 Úmfd, a Na-
szódvidékhez csatolt terület nélkül). A
szász területek közt eredetileg a legnagyobb
kiterjedésű volt. Két darabból állott._ 8 köz—
ségét (Lekenee stb.) Doboka megye válasz—
totta el a vidék többi részeitől. Két területre
oszlott: szász vagy besztercei és oláh, máskép
naszódira. A vidék északi nagyobb darab-
jának az Ilva torkolatán alul a Nagy—Sza-
mos jobbpartján fekvő része, valamint a
Dobokától délre eső községek tartoztak a
szász kerülethez. 1762—1766—ban az egész
naszódi kerület az akkor felállított erdélyi
határőrvidékhez osztatott be, 1784-ben a
borgói uradalom is hozzácsatoltatott. Ez a
terület lett később a II. oláh ezred közsé—
geiből alkotott Naszódvidék gerincévé.
1876-ban Beszterce vidékének egész terü-
lete az annak idején a határőrvidékhez, il-
letőleg Naszód vidékhez csatolt részek is, a
közbeeső Belső-Szolnok és Doboka megyei
részekkel együtt bekebeleztettek az újonnan
felállított Beszterce-Naszód megyébe. Besz-
terce szab. kir. város 1870-ig önálló tör-
vényhatóság volt.

III. Brassó vidék. (31'23

után több községe: Vledény, Szunyogszék,

Zernest és a törcsvári uradalom átkerült
Fogaras vidékhez s ezzel együtt 1876—ban
Fogaras megyébe, míg a vidék többi részé-
ből 1876-ban Brassó megye lett. Brassó
szab. kir.,város önállósága 1870-ben szűnt

meg. *

B mfdl. 1860

d) A Partium.

A török hódítás korában a három tar—
tományhoz járult negyedikül a Partium. Ezt
zel a névvel jelöltékMagyarországnak a
Királyhágón innen. eső azokat a háborús
esélyek szerint váltakozó kiterjedésű re'—
szeit, melyek időnkint az erdélyi fejedel—
mek hatalma alá kerültek, de Erdéllyel
nem egyesíttettek. Idővel ez a név az állam *
dóan Erdélyhez tartozó Zaránd, Kraszna
és Közép—Szolnok megye és az utóbbiból ki- ,
vált Kővárvidék jelölésére fixálódott. Neve
az erdélyi fejedelem címéből . vétetett, ahol
egyebek közt szerepelt az is, hogy Magyar—'
ország részeinek

dominus. 1693-ban tényleg visszacsatolta—
tott Magyarországhoz, 17334ban azonban
rendeletileg ismét Erdélyhez került, és
visszacsatolása a törvényhozás ismételt
sürgetése dacára, csak Erdélyével (együtt,
1848—ban történt meg, de azután a Partium,
1849-től 1860—ig ismét Erdélyhez tartózott;
Az októberi diploma alapján került viszi-
sza Magyarországhoz. A Partiumhoztar—
tozó törvényhatóságokról és azok terület—
váitozásairól a Királyhágón inneni részf—
ben volt szó.

e) Az erdélyi határőrvidék.

Erdély ötödik tartományát képezte az ,
1762—1766 években felállított és IBM-ig
fennállott határőrvidék. ,

Az erdélyi határőrvidék nem volt szí—
gorúan elhatárolt, összefüggő terület. Négy
gyalog (két székely és két oláh) és egy szé-
kely huszárezredből álltf), ezek azonban
nem bírtak olyan elkülönített területekkel,
mint a horvát-szlavon vagy bánsági vég—
ezredek. Ellenkezőleg az erdélyi határőr-
vidékhez sorozott községek a tisztán pol—

gári községek között elszórva feküdtek
szinte egész Erdélyben. Nem szólva a szo-
rosan nem is Erdélyhez tartozó Partium—
ról, a magyarok földjén csak Belső-Szolnok
és Felsőfehér megyék, a székely földön pe-
dig Marosszék területén nem volt határ-
őrlakta helység; a Királyföld községei kö-
zül viszont csak öt soroztatott hozzá: négy
Szebenszékből és egy Szászvárosszékből.

Ezenfelül a határőrvidékhez sorozott köz—

ségekben nemcsak a lovas- és gyalogezre—

dekhez tartozók vegyesen, hanem azok

ll) A határőrvidék felállításakor egy oláh dra—
gonyosezred is szerveztetett, ez azonban már 1770—
ben feloszlott. _

 

ura, partium Hungariaex *—
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legtöbbjében még határőrök polgári egyé-

nekkel is keverten laktak. Ezért sem az

egész erdélyi Határőrvidék, sem az egyes

ezredek területe nem állapítható meg pon-

tosan, nincs is sehol hivatalosan kimu-

tatva. A különböző írók nagyon eltérően

100—200 [:] mfdre becsülik. A határőr—

vidékhez tartozó, kizáróan határőröktöl és

polgári egyénekkel vegyesen lakott köz-

ségek szárn'a hogyan oszlott meg, egyrészt

a polgári közigazgatási kerületek, másrészt

az egyes ezredek között, a következő össze—

állítás mutatja:
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red polgárosított területéből a Bach-rend-

szer bukása után külön közigazgatási ke-

rület szerveztetett:

Naszód vidék. Ennek a területe sem

állott egy tagban, volt három külö-nálló

darabja. Az 1870142. t.-c. a megyék-

kel egyenrangú törvényhatóságnak tette

meg. 1876-ban Erdély közigazgatási be—

osztásának rendezése alkalmával beolvadt

az új Beszterce-Naszód megyébe, csak

a Torda megye területében lévő két külön-

álló község: Marosoroszfaln és Monosfalu

csatoltatott Maros—Torda megyéhez.

 

 

 

 

 

 

 

               
 

Az erdélyi határőr-vidékhez sorozott helységek (köztük mezővárosok) száma,

Polgári E a m e 1 Le k h e n

köziíiggáá §) . § kizárólag határőrök laktak és pedig polgá" ;étfafáifsggil ággá? lak'ak

E É alo osok alo osok

;? :8 gyaígglésok hugszgok § égSíg'géizsáeÉk gyalgglésok hugszglíok égsígggáílxk

Csíkszék.. .. .. I.székely (2) 51 (1) 1 — 3 __ (1) 47

Háromszék .. .. II. ; (5) 91: (1) 1 — —— 10 1 (4) 79

Udvarhelyszék .. iszékely 12; -— ' __ __ __ 12

Hunyad m. .. .. l (2) 39 (1) 5 (1) 2 —- 29 2 1

Alsófehér m. .. ,; (3) 4 —— — _ 1 (3) 3 __

Fogarasvidék .. 3 89 7 _ 4 18 __ 10

Szebenszék .. .. ' 0 4§ 4 —— —— —. _ __

Szászvárosszék . . ; __ 1 :; 1 —— — —— —— _

Brassó vidék §§ 2 § 2 —— _— _. __. __

Doboka m. .. .. ' ;: 11§ 11 __ _ H __

Kolozs m. $ % 3 l —— _— __ _, __

Beszterce vidék. . :; 29 29 —— —— _ __ __

Torda m. .. .. ( M (2) 2 — —— __ _ (2) 2 _

Aranyosszék .. — 6 —— — —— __ 6 __

Összesen.. . . .. — ;ííl4)294§§ (3) 64 (1) 2 4 ; 61 § (5) 14 (5) 149

Ebből a székely

huszárezredhez — (11)169 —— (1) 2 4 — (5) 14 (5) 149

Földrajzilag legösszefüggőbb volt még 11.

a II. oláh gyalogezred területe (51'32 3

mfd), melynek négyötöd része Beszterce

vidékétől, egyhatoda Doboka megyétől,

fennmaradó kis része pedig Kolozs és

Torda megyéktől szakíttatott el. Ez volt

az oka annak, hogy míg a határőr-

vidék feloszlatása után a többi ezred—

hez tartozó községek beolvadtak azokba

a polgári közigazgatási kerületekbe, ame-

lyek területén feküdtek és amelyek—

kel polgári lakosságuk révén addig is

összeköttetésben állottak, a kizárólag ka'-

tonai községekből álló II. oláh gyalogez—

 

Erdélynek századokon át érvényben volt

politikai beosztását először II. József, majd

az 1848/49. évi szabadságharc után követ-

kezett abszolutizmus forgatta föl.

a) II. József Erdély és a Partium terüle—

tét elöbb 10, utóbb 11 megyére osztotta. A

második, véglegesnek tekintett, de csak a

kalapos király haláláig fennállott beosztás

alapján a következő megyék szerveztettek:

1. Fehér megye. Megfelelt Alsófehér me-

gyének.
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2. Hunyad megye. Hunyad megyén kí-

vül Zaránd megyét is magában foglalta.

3. Szeben megye. Szeben, Medgyes, Szer-

dahely, Szászsebes és Szászváros székeket

és Felsőfehér megye egyes részeit Ölelte fel.

4. Küküllő megye. Beletartozott Küküllő—

megyén kívül Marosszék is.

'). Fogaras megye. Fogarasvidek, Kő

halom, Nagysink, Újegyház és Segesvár

székek területét és l*'elsőtehér közbeeső szi—

geteit egyesítette.

6. Háromszék megye. Beletartoztak Há-

romszéken kivül Brassó vidék, (Ésikból Kii—

szon liókszék es Felsőfeht'xrnek e területek

közé zart szigetei.

7, l,,fdvarhely megye. Kiterjedt Udvar—

hely és Csik székekre, a Háromszékhez

csatolt Kászon t'iókszek kivételével.

8. Torda megye. Torda, Kolozs, Doboka

megyék keleti részeiből es Beszterce vidé—

kéből állott.

9, Kolozs megye. Kolozs es Torda me-

gyék nyugati részeit és Aranyos széket

zárta magába.

Il). Belsőszolnok megye. Ide esatoltatott

:: nevét adó megyén kívül Doboka megye

nyugati fele is.

ll. Középszolnok megye neve alatt fog—

laltattak össze Középszolnok és Kraszna

megyék és Kővár Vidéke.

Ez a beosztás mindössze öt évig volt

érvényben, az uralkodó halála után vissza—

állíttatott a régi rend.

b) Az 1849-től 1860—ig tartott ú. n. Bach—

korszak alatt háromszor változott meg Er—

dély (és a Partium) közigazgatási beosztása.

1849-ben a nagyfejedelemség területe ideig—

lenesen a következő hat kerületre oszta—

tott?)

]. Nagyszeben

2. Fogaras . .

3. Gyulafehérvár

4. Kolozsvár

J'. Retteg

6. Udvarhely

]98'1U Ú mfd

32'40 ,,

179'60 ,,

214'50 ,,

202'50 ,,

227'70 ,,

A fogarasi kerület azonban rövidesen

megszüntettetett és területe megosztatott a

szomszédos kerületek között. Az ötödik ke—

rület székhelye pedig Retteg helyett Dés

lett. A kerületek száma a véglegesnek szánt

1854. évi ret'ormig öt maradt:

1) Tafeln zur Stat. der österr. Mon. 1849—1851.

H. Teil, V. Heft, 36 Tafel.
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1. A nagyszebeni kerület a szász terüle—

teket foglalta magában, Szászvárosszék,

Szelistye liókszék és a töresvári uradalom

kivételével, ezenkívül Küküllő, a két Fe—

hér, Belső-Szolnok, Kolozs, Torda és Do-

boka megyék egyes községei és Fogaras

Vidékéből Sárkány is beletartoztak.

2. A gyulafehérvári kerület. Zaránd, Hu—

nyad megyék, Szászvárosszék, továbbá Alsó—

l'ehe'r megye, Fogaras vidék egész területét

t'elölelte, az utóbbi kettőből Nagyszebenhez

csatolt községek kivételével, ezenkívül Kü—

küllő megye legnagyobb részét, Felső—

l'ehér, Kolozs, és Torda megyék több köz—

séget.
; -

3. A kolozsvári kerület magaba olvasz—

totta Kraszna, Közép-Szolnok megyéket,

Aranyosszéket, Kolozs, Torda, Doboka me-

gyék nyugati részeit, Alsófehér megye_

egyes községeit.

4. A (lési kerület. Belsőszolnok megye,

Kőxrárvidék, a II. olah határőrezred egész.

területét, Doboka, Kolozs, Torda megyék

keleti részét és Középszolnok néhány közsé—

get foglalta magában.

5 A marosvásárhelyi kerület a székely—

földet foglalta össze (Aranyosszék kivételé—

vel), de hozzátartozott Felsőfehér, Torda

es Küküllő megyék több községe is.

e) Az 1854. évi politikai beosztás szerint

Erdély területe 10 kerületre osztatott, t. i.

1. Szebeni kerület (14164 tj mfd). Fel—

őlelte Szebenszéket, a gyulafehérvári és

brassói kerületekhez csatolt szigetek kive—

telével ——— Szászsehes, Szerdahely, Nagysink,

Újegyház, Segesvar és Medgyesszékek egész.

területét, Fogaras vidék nyugati, Küküllő

megye déli feléli, Alsó— és Felsőfehér me'—

gyéknek közbeeső részeivel.

2. Brassói kerület (129'13D mt'd). Man

gában foglalta az egész Brassó vidéket,.

Háromszéket, Kőhalomszéket, Fogaras vi—

dék keleti felét Fogaras várossal, Felsőf'e—

her megyének és Szebenszéknek e terüle—

tek közé zart darabjaival.

3. Udvarhelyi kerület (137'07Dmfd),

Hozzátartozott Udvarhelyszék a marosvá-

sárhelyi kerülethez került sáv kivételével

(es az egész (lsíkszók.

4. Marosvásárhelyi kerület (67'88L7

mfd). ízt alkották: Marosszék, Torda

megye alsó kerületének keleti része, felső

kerületének Marosszékhez csatlakozó köz—

ségei, Küküllő megye északi fele, Alsófehe'r

megyének Torda és Küküllő közé nyúló
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része (Radnót stb.) és Udvarhelyszékből

egy széles csík Marosszék határa mentén

Oláhzsákodtól Korondig.

5. Besztercei kerület (127'16Elmfd).

Beszterce és Naszód vidékekből, Belsőszol—

nok délkeleti sarkából (Betlen stb.), Do-

boka, Kolozs és Torda megyék keleti részei—

ből állott, ez utóbbinak a marosvásárhelyi

kerülethez csatolt községei kivételével.

6. Dési kerület (87'37Bmt'd). Bele—

tartozott az egész Kővárvidék, Belsőszol-

nok megye, a besztercei kerülethez utalt

délkeleti sarok (Betlen stb.) kivételével,

Doboka és Kolozs megyékből egy-egy darab

(Szék és Moes környéke). _

7. Szilágysomlyói kerület (68'72 [( mfd.)

Középszolnok és Kraszna megyéken kívül

magába zárta Doboka megyének nyugati

negyedét és Kolozs megye néhány községét

is (Hídalmás stb.).

8. Kolozsvári kerület (88'25Úmfd).

ldetartozott Kolozs megye nyugati része a
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szilágysomlyói kerülethez kapcsolt közsé——

gek (Hidalmás stb.) kivételével, Torda

megye alsó kerülete, kivéve a gyulafehér-

vári és a marosvásárhelyi kerületekhez csa—

tolt részeket, Doboka egy része (Doboka,

Páncélcseh stb.) és az egész Aranyosszék.

9. Gyulafehérvári kerület (7238 [3

mfd). ldekerült Alsófehérmegye a szász-

városi. szebeni és marosvásárhelyi kerüle-

tekhez csatolt részek kivételével, Torda me-v

gyének Alsófehér területébe nyúló csücskéi,

Küküllő megye nyugati vége, a Küküllő—

megye területébe ékelt, de Szebenszékhez

tartozó Bolkaccsal, végül Hunyad megye-*

nek Zaránd megye és Szászvárosszék közé

nyuló része.

10. Szászvárosi kerület (134-77 E] mfd).

Ez állott: Zaránd és Hunyad megyékből

—— a gyulafehérvári kerülethez kapcsolt

rész kivételével, Alsófehér megyének

Szászváros és Szászsebes székek közé nyúló

részéből.
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Nagyszeben város a kerületekkel egyen—

rangú önálló város maradt.

1860—ban a Bach—kormány bukásával

az általa elrendelt politikai beosztás is ha-

tályon kívül helyeztetett s Erdély területe

1876-ig ismét a régi módon tagozódott, az—

zal a változással, hogy a korábbi közigaz-

gatási kerületekhez járult a II. oláh ezred

területéből alkotott Naszódvidék. Az 1870:

42. t.—e. a különböző nevű kerületeket a

megyékkel egyenrangú és azokéhoz ha—

sonló szervezetű törvényhatóságokká ala-

kította át. Kolozsvár, Marosvásárhely, Sza—

mosújvár, Gyulafehérvár, Erzsébetváros

törvényhatósági jogának elismerése mel-

lett törvényhatósági joggal ruházta fel:

Szék, Abrudbánya, Vízakna, Vajdahunyad,

Hátszeg, Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy,

Bereck, Illyefalva, Fogaras, Székelyudvar—

hely, Oláhfalu, Csíkszereda, Kolozs, Szász-

régen városokat is. A szász sz._kir. váro—

sok (Beszterce, Brassó, Medgyes, Nagysze—

ben, Segesvár, Szászsebes, Szászváros) nem

Váltak ki a székekből. Ezek, valamint Dés.

Nagyenyed, Torda nemes városok megszűn-

tek önálló törvényhatóságok lenni,

Ill.

Erdélynek aránytalanul különböző

nagyságú és földrajzilag össze nem'függő

darabokból álló törvényhatóságokra oszló

területét az 1876: 33. t.—c. rendezte, életbe

léptetvén Erdélynek egész a trianoni bé—

kéig érvényben volt közigazgatási beosz—

tását.

1876 óta az immár Magyarországba ol-

vadt Erdély területe a két, törvényható—

sági önállóságában meghagyott városon:

Kolozsváron (162 km2) és Marosvásárhe—

lyen (34 kmz) kívül 15 megyére oszlik,

amelyek területét az 1876 : 33., illetőleg az

,;1877 : l. t.-c. állapította meg.

, Alsófehér megye (L. a 32. sz. térképet;

23646 kmz). Újonnan megállapított határai

a megye területét valamivel kisebbíttették,

az Aranyos völgye Torda—Aranyos megyé—

kel, a Királyföldön levő két különálló da—

á'abja, valamint a Szebenszékbe nyúló Mág

és Szecsel községek Szeben megyéhez ke-

rültek. A megye hatósága alá kerültek ,a

korábban önálló Gyulafehérvár, Abrud—

bánya és Vizakna városok is.

Beszterce-Naszód megye. (L. a 33. sz.

térképet, 4333 kmz). Felöleli Beszterce vi—

déknek mindkét darabját Beszterce város—

sal együtt, Naszód vidéket a Torda megyé-
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ben fekvő és Maros-Torda megyéhez _csa-

tolt két községe (Marosoroszfalu és Monos—

falu) kivételével, Doboka megyének Besz—, ,

terce vidék két része, valamint Beszterce

és Naszód vidékek közé nyúló részeit, vé—

gül Belső-Szolnok megyének Beszterce és

Naszód vidékek közé nyúló nyolc közsé—

gét. Az 1890 : 18. t.-c. a Marosoroszfalu és

Monosfalu, községekhez tartozó havasokást

átcsatolta Maros-Tordától Beszterce-Naszód

megyéhez.

Brassó megye. (L. a 34. sz. térképet,
1.492 kmz). Területe azonos a régi Brassó
vidékével, a már korábban Fogaras vidék-

hez került részek nélkül. Beletartozik

Brassó városa is.

Csík megye. (L. a 35. sz. térképet; 5.064

km2). Határai azonosak a régi Csíkszéké——

vel. Alája rendeltetett a korábban önálló

Csíkszereda Város is. ?

Fogaras megye. (L. a 34. sz. térképet;

2.444 kmz). A régi Fogaras vidéken és Fo-

garas városon kívül magában foglalja Fel-

sőfehér megyének Fogaras vidék határa

mentén az Olt jobbpartján fekvő hat közsé—

gétl) is.

Háromszék megye. (L. a 35. sz. térké-

pet; 3.889 kmz). Határai magukba zárják

a régi Háromszéket, Sepsiszentgyörgy,

,Kézdivásárhely, Illyefalva és Bereck váro-

sokkal, az Udvarhelyszékből átcsatolt Te-

legdibacont és Felsőfehér megyének egy—

részt Háromszék és Csík, másrészt Három—

szék és Brassó vidék közt fekvő három da—

rabját.

1) Galac, Oláhújfalu, Oláhtyukos, Rukkor, Fölö-

vár, Koluú.
'
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Hunyad megye. (L. a 36. sz. térképet;

7.809 km2). Belefoglaltatott a régi Hunyadi

megyén, Vajdahunyad és Hátszeg városo—

kon kívül Szászvárosszék területe Szász-

várossal együtt és Zaránd megyének keleti

nagyobb fele.
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Kiskükz'illő megye. (L. a 37. sz. térképet;

1.724 ka)_ Magvát a régi Küküllő megye

képezi, amelyből azonban két község Ud-

varhely megyéhez került. Hozzájárultak

még Medgyesszéknek a Nagyküküllő fo-

lyótól északra fekvő területei. A megyébe

kebeleztetett a korábban önálló Erzsébet-

város is.

Kolozs— mvgye. (L. a 38. sz. térképet;

4.844 ka). Nagyjából megfelel a régi Ko—

lozs megyének, amelyből azonban öt köz-

ség Maros—T(n'dz'llmz, kettő Torda-Aranyos—

hoz és kettő Szílágyhoz esatoltatott, viszont

hozzákerült Doboka megyének KoloZS megye

régi északi határa hosszában elnyúló része

Hídalmástól Gyekéig. A korábban önálló

törvényhatóságot képezett Kolozs is a

megye alá került. 1881—ben Kolozsvár vá—

ros az addig hozzája tartozott Feleket át—

engedte a megyének, (1881: 63. Le) 1894—

ben pedig a Kolozsvárral egészen össze—

épült Kolozsmonostor a várossal egyesít—
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Maros-Torda megye. (L. a 39. sz. tér—

képet; 4.169 kmz). Marosszék és Torda,

megye felső kerületének egyesítéséből ke-

letkezett. Területe kikerekíttetett Kolozs-

megye öt községével 1) és hozzácsatoltatott

Naszód vidéknek Torda megyében fekvő

két községe, Marosoroszfalu és Monosfalu is.

E két utóbbi községhez tartozó havasokat

az 1890: 18. L'C. visszacsatolta Beszterce-

Naszód megyéhez.

Nagyküküllő megye. (L. a 40. sz. tér- '
képet; 3.337 km2). Területe hat törvényha—

tósághoz tartozó 17 külön darabból állítta-

tott össze. Magában foglalja Kőhalomszé-

ket, az Udvarhely megyéhez csatolt közsé-

gek (Daróc, Zsombor) kivételével, Seges-
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varszéket Segesvz'lrral.

hely megyéhez csatolt községek (Érked,

Bene) nélkül, Medgyesszéknek a Nagy-

küküllő balpartjz'm fekvő területét Med-

gyes 'árossal együtt, Nagysinkszéket,

Újegyházszéknek Felsőfehér megye bür-

kösdi járása és Medgyeswék közé ékelt

darabját (Magaré, Apz'lt,l'alva)_ végül Felső-

fehér megyének a felsorolt szász területek

közé ékelt darabjait az Udvarhely vagy Fo-

garas megyéhez kapcsolt községek nélkülr

a szintén Udvar-

 "St Sz 1925
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Szeben megye. lll. a 41, sz. térképet;

3.619 ka). Ebben egyesült Szebenszék

Nagyszeben várossal, a földrajzilag külön—

álló, más törvényhatóságok közé ékelt ré-

szek kivételével, Szászsebesszék Szászsebes

várossal, Szerdahelyszék, Újegyházszék

nagyobbik darabja, Felsőt'ehér megyének

Szeben megye határai közé zárt két köz-

sége (Hortobágyfalva és Szentjánoshegy),

végül Alsófehér megyének a Királyföldön

lévő két különálló darabja és Szebenszék

területébe ékelődő községei (Mag és Sze-

csel).
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Szolnok—Doboka megye. (L. a 42. sz. tér—

képet; 4.786 kmz). Magában foglalja Belső—

özomok megyét, beleértve Szamost'rivárt, a

Beszterce és Naszód vidékek közé nyúló,

Beszterce-Naszódhoz csatolt 8 község nél-

kül, Doboka megyének Beszterce—Naszód—

hoz, Kolozshoz és Szilágyhoz nem csatolt

községeit a korábban Önálló Székkel

együtt, végül Kővár-vidéknek keleti felét.

Torda-Aranyos megye. (L. a 43. sz. tór—

képet; 3.519 km2). Torda megye alsó kerü-

letét, Aranyosszéket, Alsófehe'r megye

aranyosvölgyi részét és Kolozs megye két
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községet (Mezőméhes, Mezővelkér) foglalja

össze.

Udvarhely megye. (L. a 44. sz. térképet;

2.938 kmz). Túlnyomórészben a régi Ud—

varhelysze'kből áll, beleértve az előbb ön-

álló Székelyudvarhely és Oláhfalu városo—

kat, de a Háromszékhez csatolt Telegdi-

baeon nélkül. Ehhez toldattak még Kü—

küllő megyéből: Oláhhidegkút és Oláh-

andrásfalva, Segesvárszékből Bene és Er—

ked, Kőhalomszékből Daróc és Zsombor,

az utóbbi a Felsőfehe'r megye alá tartozó

részével együtt és Felsőfehér megyéből

Telek, Szederjes, Felsőrákos és Petek köz-

ségek.

3. HORVÁT—SZLAVONORSZÁGOK.

I.

A) A trianoni békét megelőzőleg Horvát-

Szlavonországokhoz tartozó terület a mo-

Bácsi vész előtt így oszlott meg:

a) Szerém, Verőce és Pozsega megyék

az anyaországnak képezték részét, de te—

rületükön az említett megyéken kívül ak-

kor még Valkó és Baranya megyék is osz—

toztak.

b) Belovár-Kőrös és Varasd megyéknek

a Dráva menti részei Zala és Somogy me—

gyékhez számíttattak; különösen Somogy

határa nyult be mélyen a Dráva—Száva kö-

zére.

c) Belovár—Kőrös és Varasd megyék

egyéb területei, Zágráb megye és Modrus—

Fiuménak a Kapela hegységtől keletre eső

része képezték Szlavoniát, mely azután a

mai bosnyák földön folytatódott, az Una és

Verbász folyók között. Szlavonia, Erdély-

 

hez hasonlóan, kiegészítő része volt az or—

ezágnak, csak külön bán alatt, kÖZigazga—

tási autonómiával bírt. ' '

d,) Modrus-Fiuménak és Lika—Krhavá-

nak tengerparti vidéke a szembenfekvő, a
trianoni béke előtt Isztriához tartozó'sz:

getekkel együtt a Kálmán király'által me —

hódított Dalmátországhoz tartoZott, AKI—XA —
század végétől, Veglia és a szemben lévő

part kivételével. állandóan Velence uralma
alatt állott

-

_ e) Csak Modrus-Fiuménak és Lika—4
Krbavának Dalmáciához és Szlavon—iához

nem számított részei tartoztak a-főleg bos—

nyák földön elterülő, Szent László és Kál—
mán királyaink által elfoglalt Horvator—

szághoz.
,

A mohácsi vész következtében a drá—
vántúli magyar terület és. a régi Szlavoni—a

nagyobb része török fennhatóság alá,—került
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és az alatt maradt egészen a karlócai bé-

kéig (1699). A törökök a régi Horvátország-

nak legnagyobb részét még a XV. század

végén elfoglalták és betöréseikkel veszé—

lyeztették az osztrák örökös tartományo—

kat is. Miután pedig a betöréseket II. Lajos

király megakadályozni nem tudta. már

1522-ben átengedte a megmaradt horvát

várakat Habsburg Ferdinánd osztrák her-

cegnek, aki azokat német helyőrségekkel

látta el és megvetette alapját a későbbi ha—

tárőrvidéknek. Alig foglalta el Ferdinánd

a magyar trónt, militarizálta az egész

uralma alatt álló horvát területet, melyből

a károlyvárosi generalatus lett, sőt Kőrös

megye egy részét is határőrvidékké alakí—

totta át, felállítván itt a varasdi generala—

tust. Kőrös megye polgári igazgatás alatt

maradt része Zágrábbal egyesült s attól

csak 1753-ban vált ismét el. A két végvi-

dékhez harmadikul a visszahódított kul—

pántúli részeken szervezett báni végvidék

járult.

A török kézre került horvát területek

népessége a régi Szlavonia megmaradt ré-

szére menekült, alkalmat adván így arra,

hogy a népességgel együtt Horvátország

neve is átmenjen erre a területre. Viszont.

az így terület nélkül maradt Szlavonia név

szinte észrevétlenül átcsúszott a volt drá-

vántúli magyar területekre, melyeket egy

darabig Alsó—Szlavoniának is neveztek,

szemben a Felsőnek mondott régi Szlavo-

niával. Legutóbb esett Szlavonia fogalma

alá a hosszabb ideig külön hercegségként

iemlegetett Szerémség. Szlavonia nevének

eltolódása egészen hasonlóan történt, mint

(lalabriáé, mely név tudvalevőleg az ókor—

ban az Olaszországból délen kinyúló két

félsziget közül a keletit jelölte, csak a kö-

zépkorban, mikor az addig általa jelölt te

rület görög uralom alá került, ruházta—

tott át az addig Lucániától meg nem kü-

lönböztetett nyugati félszigetre. Ilyenfor-

mán a régi Szlavonia magába olvasztotta a

régi 'Horvát— és Dalmátországok megmaradt

részeit, felvette ezek nevét, de megtartotta

régi jogállását, megyéi követeiket közvet-

lenül küldték a magyar országgyűlésre,

csak a XVIII. század elején jött divatba,

hogy az országgyűlési követeket a tarto—

mánygyűlés választotta.

A töröktől visszafoglalt területek ka—

tonai igazgatás alá kerültek és bár az

*1715: 92. t.—c. elismerte azoknak Magyar—

országhoz tartozását, az 1741 :18 t.-c. pedig

! elrendelte a visszacsatolást, ez még sem tör-
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tént meg. 1744-ben a drávántúli magyar

megyék területének egy része polgárosítta-

tott, a fennmaradó rész továbbra is katonai

igazgatás alatt maradt, ebből lett a szla-'

voniai, máskép szerémi vagy magyar ha—

tárőrvidék. A polgárosított területen há-

rom megye szerveztetett: Szerém, Verőce

és Pozsega néven, de figyelem nélkül az

ilyen nevű középkori megyék pontosan

meg sem állapítható régi határaira s ezért

ezek az új megyék nem is tekinthetők a ré-

giek jogutódainak. A három megye nem

csatoltatott közvetlenül Magyarországhoz,

hanem a bán alá rendeltetett. Az 1751: 23.

t.-c. meghagyta a megyéket a bán hatósága

alatt, de megadta nekik a jogot, hogy kö-

veteiket az országgyűlésre elküldjék. E

megyék az országgyűlésre tényleg meg is

hívattak egészen 1848—ig, de e mellett a

tartománygyűlésen is résztvettek, a kir.

rendeleteket a bán útján kapták; ha jogi-

lag nem is, de tényleg már ekkor Horvát-

Szlavonországok kiegészítő részei voltak.

Az 1848/49. évi szabadságharcot követő

abszolut kormány Szerém megyének iloki

és rumai járásait a Magyarország testéből

kiszakított Szerb vajdaság és temesi bánság

nevű koronatartományhoz csatolta, míg a

drávántúli polgári igazgatás alatt álló

többi összes területeket, beleértve Fiumét,

a magyar tengerpartot is, Horvát-Szlavon—

országok néven egyesítette a magyar ható—

ságoktól függetlenné tett koronatarto-

mánnyá, ehhez csatoltatott a Zala megyé-

től elszakítottMuraköz is. 1860-ban hely—

reállt a statusguo, mégis annyi változással,

hogy Fiume város továbbra is horvát igaz—

gatás alatt maradt 1867-ig, amikor viszont

az egész Fiume megye külön kormánybiz—

tos alá rendeltetett. Az 1868: 30. t.-c. ren—

dezte a drávántúli részek közjogi helyze—

tét. Fiume külön testként közvetlenül Ma—

gyarországhoz csatoltatott, a drávántúli

többi részek pedig azóta képezik a régi

Szlavoniáénál jóval szélesebb körű auto-

nomiával felruházott társországokat, me—

lyekhez csatoltattak az 1873—1882 évek-

ben polgárosított határőrvidék Dráva-

Duna—Száva közti részei is.

B) Horvát-Szlavonországok területe az

előadottakhoz képest két elemből tevődött

össze: 1. A polgári Horvát-Szlavonorszá—

gokból és 2. a katonai határőrvidék drá—

vántúli, 1873—1882 közt polgárösított, de

1886-ig külön igazgatott réSzeiből'. A pol-

gári terület ismét két részből állt: a) A po]-
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gári Horvátországból és b) a polgári-Szla—

voniából.

A polgári Horvátországnak a török hó-

dítás után kialakult területe 1886—ig így vál—

tozott: 1776—ban az osztrák örökös tartomá-

nyoktól átesatolt tengerpartvidékkel gyara-

podott, melyből azonban 1779-ben Fiume

város közvetlenül Magyarországhoz kap—

csoltatott. II. József Zala és Pozsega me—

gyékkel nagyobbította a tartomány terüle-

tét, mely az uralkodó haláláig zágrábi kerü—

let néven csatlakozott az egész Magyaror—

szág területéből alkotott többi kerülethez,

1807 -től 1848—ig a buccarii kerület a magyar

országgyűlésre is küldött követeket, bár e

mellett a horvát tartománygyűlésen is kép-

viseltette magát. Az 1849 után bekövetke—

zett abszolutizmus Horvátországhoz csa—

tolta a Muraközt és Fiumét. Ez utóbbi az

1860. évi restauráció után is ott maradt,

egész 1867-ig, amikor az abszolut kbrszak—

ban felállított Fiume megye területével

együtt külön kir. biztos igazgatása alá ke—

rült, míg az 1868: XXX. t.—c. értelmében

maga a város Magyarországhoz csatolta—.

tott, a megye többi része pedig visszakerült

a társországokhoz. Az 1873-ban feloszlatott

varasdi végvidék és a báni végvidéktől

elszakított és önállósított Sziszek s a Ká—

rolyvárosi végvidékből kivett Zengg váro-

sok szintén a polgári Horvátországhoz csa-

toltattak.

1809-ben a szávántúli területek francia

uralom alá kerültek, 1815—1822 pedig az

akkor alapított Illir királysághoz tartoztak.

Horvátország területe eredetileg három

megyére oszlott: Zágráb, Kőrös és Varasd.

A varasdi generalatus felállítása következ—

tében nagyon megkisebbedett Kőrös.

1753—ig Zágrábbal volt egyesítve. Negyedi—

kül csatlakozott hozzájuk az 1776-ban a

tenger-partvidék átcsatolása alkalmával

felállitott, de csakhamar meg is szűnt Szö—

rény (Severin) megye. 1849-ben nagyjából

a régi Severin megye által elfoglalt területen

megszerveztetett Fiume megye, mely 1886-ig

fennállott, 1873-ban pedig a polgárosított

varasdi végvidék nagyobb részéből Belo—

vár néven új megye keletkezett.

A polgári Horvátországnak a Tenger-

parttal együtt 170'61 [] mföld—nyi területe

1870—ben a megyék közt így oszlott meg:

Fiume 29'01, Kőrös 28'99, Varasd 32'99,

Zágráb 79'62 [:] mfd.

A tartomány területén, eltekintve a ten-

gerparti vidéktől, 1848—ig négy szab. kir.

város volt: Zágráb, Varasd, Kapronca, és
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Kőrös, melyekhez járultak még 1873—ban

Belovár, Ivanics, Sziszek és Zengg.

A polgári Szlavonia 1744 óta három

megyére oszlott: Szerém, Verőce és Pozsega

megyékre, 41'00, 79'98, illetve 42'99 Ú mfd.

területtel. II. József közigazgatási reformja

Pozsegát a zágrábi kerületbe, Szerém és Ve—

rőce megyéket pedig az ezeken kívül még

Baranya, Somogy és Tolna megyéket is fel-

ölelő pécsi kerületbe osztotta be. 1849-ben

Szerém megye keleti kétharmad része a ,, *

Szerb vajdaság és temesi bánság nevű új ko—A

ronatartomány része lett, megmaradt nyu—

gati harmada egyesíttetett Verőcével, mely

1860-ig Eszék megye néven szerepelt.

A Határőrvidéknek 1873-ban polgárosí—

tott részei: a varasdi végvidék egész területe,

és a báni végvidékből Sziszek, mint fentebb

említettük, Horvátországhoz csatoltattak.

Az 1874—4882 években polgárosított ré-

szekből külön kerületek alakíttattak és pe.—

dig a likai és otocsáni ezredek egyesített te—

rületéből a lika—otocsáni, az ogulini és

szluini ezredek területéből az ogulin—szluini,

a két báni ezred területéből a báni, a szla-

voniai végvidék ezredeinek területéből a

hasonnevű (gradiskai, bródi, péterváradi)

kerületek.

A határőrvidéki területen is több önálló

város volt, a már 1873-ban a polgári Hor—

vátországhoz csatoltakon kívül: Carlopago,

Petrinja, Kostajnica, Bród, Karlóca, Péter-

várad, Zimony és az utóbb önállósított

' Mitrovica.

A kerületeket az 1886 február 5-i hor—

vát törvény szüntette meg, területeikből'

részint új megyéket alkotva, részint a régi

megyéket nagyobbítva és így elenyésztette

a volt polgári és volt katonai vidékek közt

addig fennállott különbségeket.

II.

1886 óta Horvát-Szlavonországok területe

8 megyére oszlik. Hogy a megyék milyen te—

rületekből állittattak össze és az idők folya—

mán milyen változásokon mentek át, a köv.

adatok mutatják:

1. Belovár-Kőrös vm. (L. a 45. sz. térké-

pet; 5.070 kmz.) 1886-ban keletkezett Belo-

vár és Kőrös megyék egyesítése által.

B e l ovár megye 1873—ban a varasdi

határőrvidék polgárosítása után állíttatott

fel, magában foglalta a feloszlatott kőrösi és

szentgyörgyi ezredek 24 százada közül ti—

zenhétnek a területét, Belovár 'és Ivanics

városokkal együtt, Kőrös megyének alsé
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kerületét (melyből azonban 1886-ban Bregi

Zágráb megyéhez csatoltatott) és Pozsega

megyének különálló darabját: a kutinai

uradalmat.

Kőr ö s megye a polgári Horvátország-

nak volt része. A középkorban nemcsak az

1886-ban létesített Belovár—Kőrös megye

egész területére, hanem ezenfelül Verőce,

Pozsega nyugati,, Varasd keleti részeire is

kiterjedt. Területéből szakíttatott ki a XVI.

század első felében a varasdi határőrvidék,

fennmaradó része pedig Zágrábbal egye-

sült, és megint csak 1753—ban különült el.

Területe két földrajzilag Össze nem függő

darabból állott, sőt Bregi politikai község

határát is csak keskeny földcsík akapcsolta

az alsó kerület többi részéhez. Az 1849

után következett , abszolutizmus előbb a

Zala megyétől elszakított Légráddal na—

gyobbította a megyét, az 1854. évi poli-

tikai felosztás pedig .Kőröst törölte a

megyék sorából, területét felosztotta Va—

rasd és Zágráb megyék között. Ez utóbbi

kapta az egész alsó kerületet és a fel-

sőből Vrbovec, Gradec környékét, Varasd

a felső kerület többi részeit, Kapronca

'és Kőrös városokkal együtt. 1873—ban a

varasdi határőrvidék feloszlatása után Kő-

rös megyéhez csatoltatott a kőrösi ez-

redből a farkasevaci, szentiváni és voja—

koveci századok, a szentgyörgyi ezredből

pedig a virjei, novigradi, peteraneci és so?

koloveci századok területe, de viszont át

kellett adnia egész alsókerületét az új Belo—

vár megyének, a Bednya—folyó és % Kalnik

hegység közti területet pedig Varasd megyé—

nek. Az 1886. évi megyerendezés Kőröst

ismét megszüntette. A kaproncai alispán—

ság a szentgyörgyi ezredből hozzákapcsolt

részek és Kapronca város kivételével és a

kőrösi alispánságból Sudovee politikai köz-

ség Varasd megyéhez csatoltatott, a megye

területének fennmaradó része Kőrös és

Kapronca városokkal együtt Belovár me-

gyével egyesíttetett.
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2. Lika—Krbava vm. (L. a 46. sz. tér—

képet; 6.211 kmz.) 1886-ban felállított új

megye és az egyetlen, mely kizárólag

volt határőrvidéki területekből áll. Magá—

ban foglalja az egész volt lika—otocsáni ke—

rületet, amely viszont a likai és otocsáni

ezredek területeinek egyesítéséből keletke-

zett, továbbá az ogulin—szluini kerületnek a

volt ogulini ezredhez tartozott három közsé—

gét (Brinje, Jezerane, Kriviput) végül Zengg

és Carlopago szabad kikötő városokat.

3. Modrus-Fiume vm. (L. a 47. sz. tér—

képet; 4.879 kmz.) 1886-ban keletkezett új

megye, mely magában egyesíti 1. a korábbi

Fiume megye egész területét, Buccari váro-

sát is beleértve, 2. a volt ogulin—szluini kerü-

letet, a Zágráb és Lika-Krbava megyékhez

csatolt részek kivételével, 3. a Zágráb me—

gyétől elszakított Bosiljevo és Severin politi-

kai községeket.
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Fi 11 m e m e g y e az 1849-ben követke—

zett abszolut kormány alkotása. Nagyjából

ugyanazt a területet foglalta el, mint az 1776-

ban felállított, de rövidesen megszűnt Se-

verin megye, t. i. Zágráb megyének a

Vrbovskd—Zavrsje vonaltól nyugatra eső

részét és a Tengerpartot (Severin megye az

1886—ban Zágráb megyétől Modrus-Fiu-

méhez csatolt részt is felölelte). 1867—ig

Fiume városa is beletartozott. Az 1873—ban

polgárosított Zengg önálló várost is hozzá—

számították; így az 1880. évi népszámlá—

lás is.

Az ogulinm—szluini kerület a

határőrvidék polgárosítása után az ogulini

és szluini ezredek területének egyesítéséből

keletkezett. 1886—ban az ogulini ezred terü—

POZSEGA

Bau/vár

Pall/'az-

O U'jyrad/ska

'9 Jósa/zavar

?-
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letéböl B'rinje, Jezerane, Kriviput politikai

községek Lika-Krbava megyéhez, a szluini

ezredből pedig annak két különböző részén,.

a siehelburgi kerületen (Kalje és Sosice po—

litikai községek) és Marienthal községen kí—

vül Svarca politikai község is Zágráb me—

gyéhez csatoltatott.

4. Pozsega vm. (L. a 48. sz. térképet;

4.929 km?) 1744—ben újíttatott fel. Te—

rülete két földrajzilag különálló darab—

ból állt: a megyéhez csatolt, de határ—

őrvidéki, Kőrös és Zágráb megyei terüle-

tek közé ékelt kutinai uradalom terü-

letileg nem függött össze a megye többi ré—

szeivel. 1854—ben ez a különálló terület

Zágráb, 1874—ben az új Belovár, megyéhez

csatoltatott, 1886 óta pedig Belovár—Kö-

rös megyéhez tartozik. 1886-ban Pozsega

megyéhez csatoltatott a volt Határőrvidék—

ből az egész gradiskai kerület, a bródi ke-

rületből a garcsini járás, a Verőce megyéhez

kapcsolt Vrpolje kivételével, végül a báni

kerületnek, illetőleg a volt II. báni ezrednek

Krapje és Jasenovac községei.

A megye székhelye, Pozsega, 1765 óta

szabad királyi város volt, önállósága a vá—

rosok legutóbbi rendezése alkalmával szűnt

meg.

5. Szerém vm. (L. a 49. sz. térképet;

6.810 kmz.) 1744—ben éledt újra, de közép—

kori területének alig felét kapta vissza,

magába olvasztotta ellenben Valkó megye

területének nagyobb részét. Az 1849 után

következett abszolut korszak törölte a

megyék sorából, iloki és rumai járását

a Szerb vajdaság és temesi bánsághoz

tartozó újvidéki kerülethez, vukovári já—

48.
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rását pedig Eszék megyéhez csatolta. Az

1886. évi február, 5-iki törvény egyesí—

tette vele a péterváradi kerületnek (azelőtt

ezrednek) egész területét és a bródi ezred-

nek zupanjei és Vinkovcei járásait. Terüle-

tén több önálló város feküdt: Karlóca,

Mitrovica, Pétervárad, Ruma, Zimony.

Ezek közül csak Zimony (56 km2) maradt

meg Önálló törvényhatóságnak.
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6. Varasd vm. (L. az 50. sz. térképet;

2.440 km'l.) A középkorban .a legkisebb

megyék egyike volt. Területéből a Dráva-

mente időnkint Zalához, hegyvidéke pedig

a XV. században Va-

rasddal összeolvadt Za—

goria megyéhez tarto

zott. Az 1849 után kö-

vetkezett abszolut kor—

szakban jelentékenyen

megnagyobbodott. Mind—

járt a szabadságharc

után *hozzácsatoltatott a

Zala megyétől elszakí—

tott Muraköz, a Körös

megyével egyesített Lé-

grád kivételével. Az

1854. évi politikai be—

osztás alapján hozzáke-

 

rült a megszüntetett Kőrös megyének északi

része Kőrös és Kapronca városokkal. 1860-ig

602 E] mfd kiterjedéssel bírt, szemben a

szabadságharc előtti 32 El-mfddel.

1874-ben a horvát megyék első rende-

zése alkalmával Zágráb és Kőrös megyék

től kapott több községet s déli határa, me—

lyet addig a Krapina és Bednya folyók jelöl-

tek, ezután a Sljeme és Kalnik hegységek

gerince lett. Az 1886 február 5—i törvény

a Sljeme és Krapina közti részt visszaadta

Zágráb megyének, de viszont Varasdhoz

csatolta Kőrös megyéből a kaproncai alis-

pánságot, ennek korábban a Határőrvidék-

hez tartozott része kivételével, valamint a

kőrösi alispánságból Sudovec községet.

Kapronca városa, melynek Varasdhoz csato—

lását szintén kimondta a törvény, Belovár

Kőrös kötelékében maradt. A megyében

fekvő Varasd szab. kir. város (67 ka) ön—

álló törvényhatóságot képez.

7. Verőce vm. (L. az 51. sz. térképet;

4.810 ka.) Az 1744-ben felélesztett Verőce

határai közé került nemcsak a középkori

Verőce egész területe, hanem Baranyá-

nak drávántúli darabja és Valkó megyé-

nek nyugati része is. A Bach-korszak—

ban _— amikor Eszék megye volt a

neve _— Szerém megye vukovári járása

is hozzátartozott. Az 1886 február 5.—i

törvény hozzácsatolta a volt bródi ezredből

alkotott bródi kerületnek garcsini járását,

de Verőce tényleg csak Vrpolje községet

kapta meg.

Területén fekszik Eszék törvényható—

sági joggal felruházott város (57 kmz).

8. Zágráb vm. (L. az 52. sz .térképet;

7.145 km'z.) 1753-ig a varasdi határőrvidék

felállítása óta Kőrös megyével egyesített

területe a Drávától

ért, végighúzódva egész

majdnem a tengerig

Horvátországon.
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1753—ban Kőrös megye visszanyervén Ön—

állóságát, Zágráb megye elvesztette a

Lonja balpartján fekvő területeit. 1776—    

 

    

   

ban, mikor Mária Terézia a magyar

korona országaihoz csatolta a magyar

tengerpartot, Zágráb megyének , azokból

  
a részeiből, melyek 1886 óta Modrus—

Fiume megye határai közé esnek, Seve-

y rin nevű új megye alakíttatott, mely az

új területeket is magában foglalta. Az új

megye azonban nem élte túl a napoleoni

háborúkat. 1848-ig Zágráb megye régi te—

rületével szerepelt, de közben 1809—től

1822—ig a szávántúli részek (területének

71'3%—a) elszakíttattak tőle, előbb francia

megszállás alatt állottak, 1815 óta pedig

az új Illir királysághoz tartoztak. 1849-ben

elszakíttattak a megyétől a Vrbovsko-

Zavrsje vonaltól nyugatra eső darabja,

melyből, Fiuméval és a Tengerparttal össze-

foglalva, Fiume megye lett. Ez a terület az

abszolut kormány bukása után sem került

vissza a megyéhez. —Az 1854. évi politikai

beosztás viszont Zágrábhoz csatolta a meg —-

szüntetett Kőrös megyének egész alsó ke—

    

  

  

  

 

  
   

   

  

    
    

  

     

  

  

   

  

    

   

   

rületét és a felsőből is Vrbovec, Gradec

környékét, valamint Pozsega megyéből

ennek különálló darabját, a kutinai uradal-

mat. 1873-ban Zágráb megye megkapta, a

polgárosított Sziszek várost, ellenben a

— Sljeme és a Krapina közé eső községei át—

csatoltattak Varasdhoz, és csak 1886-ban

kerültek vissza. Ebben az évben Zágráb

      

megye elvesztette Bosiljevo és Severin köz—_

ségeket, melyek az új Modrus-Fiume me—M

gyéhez csatoltattak, de másrészt nagy terü,—

letekkel gyarapodott. Hozzácsatoltatott Be—

lovárból a korábban szintén Kőröshöz tare

to'zott Bregi és az egész báni kerület, a Volt

Il. ezred területéből Pozsegá'hdz csatol-t

Jasenovac és Krapje kivételével, végül az-

ogulin-szluini kerületből a volt szluini ez-

red két különálló darabja (Sic'helburgí ke—

rület ——— Kalje' és Sosice politikai községek

—— Marienthal község) és főtömbjével Svarca

politikai község. A megye területén fekszik

Zágráb törvényhatósági joggal felruházott

város (67 km2). Korábban önállók voltak

még: Károlyváros, Petrinja, Kostajnica és

Sziszek városok is. . '

Zágráb megyében feküdt — a Száva és

Kulpa folyók között _— a ,üturmezei (turopo-

lyai) nemesek kiváltságos kerülete, melynek

ispánja 1848—ig a magyar országgyűlés alsó

tábláján is helyet foglalt. A lakosok IV.

Béla királytól kapták kiváltságaikat (1255).

A kerület területét Csicse és Vukovina, köz-

vetlen a megye alá tartozó helységek, há—

rom különálló darabra osztották. A kerület

székhelye Nagygorica volt és kívüle 21 hely—

séget 1) foglalt magában, melyek újabban

1) Bukovec, Dubranec, Ceravskivrh, (ívetkovivs

brdo, Dragonosec, Gusztelnica, Pervonozina, Vuko-

merics, Kisgorica, Kobilics, Hrascse, Kucse, Raki-

tovec, Kurilovec, Lomnica, Alsó- és Felső—Lukavec,

Nagy—Mlaka, Pleszo, Mraclin, Busevec.
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mind Nagygorica politikai községhez tartoz-

nak. (L. ifj. Palugyay Imre: Turmező okle—

velekkel kísért jogtörténeti ismertetése. Pest,

1848)
a

A magyar Tenger-mellék.

Eredetileg Dalmátországnak volt a része

és azzal együtt került Magyarországhoz.

Mikor Velence Dalmátország legnagyobb

részét elfoglalta, ez a terület Horvátország-

gal egyesült, a XVI. század elején pedig az

osztrák örökös tartományokhoz csatoltatott.

Fiume és Buccari városokból és három ura—

dalomból (Buccari, Hreljin, Vinodol) állt.

Az egész terület —— Fiuméval együtt ——

6'8 El mfd kiterjedéssel bírt. Mária

Terézia 1776—ban Horvát-Szlavonországhoz

csatolta. 1 7 7 9-ben Fiume város ? kivált,

belőle és közvetlenül az anyaország—

hoz kapcsoltatott, míg a többi részek

előbb az 1776-ban a Tengermelléken kivül

zágrábmegyei részeket is magába záró

Severin megyéhez tartoztak, ennek meg-

szüntetése után pedig külön kerületet ké—

peztek. 1807-től 1848—ig a buecarii kerület

az országgyűlésre is küldött követeket, de

e mellett a bán igazgatása alatt maradt.

1848-ban a kerület kiváltságos helyzete

megszünt, attól kezdve —— eltekintve az

1867/68.—i provizórium idejét, amikor külön

kormánybiztos által igazgattatott —— beol—

vadt Horvátországba. 1849-től 1886-ig

Fiume megyéhez tartozott, 1886-ban az

akkor felállitott Modrus-Fiume megyéhez

(került. 1809-w1822 között a Tengermiellék

is a szávántúli egyéb területek sorsában

osztozott, előbb francia megszállás alatt

állott, majd 1815—től az lllir királyságba

tartozott.

4. A HATÁRÖRVIDÉK.

Határőrvidék nevet viselt az ország déli

határa mentén elhúzódó, a magyar szent

koronához tartozó, részint az ország testé-

ből kiszakított, részint a török uralom alól

való felszabadulás után vissza nem Csatolt

területekből alkotott, katonailag szervezett

tartomány, mely elvileg Magyarországnak

volt ugyan része, azonban polgári ügyek—

ben is kizárólag idegen katonai hatóságok

igazgatása alatt állván, Magyarországtól

tényleg független volt. A Határőrvidék alap—

ját I. Ferdinánd vetette meg azáltal, hogy

a Törökországból menekülő rácoknak örö—

kös határőri szolgálat fejében átengedte a

Horvátországnak uralma alatt maradt és

Kőrös megyének a háborúban elnéptelene—

dett részeit (1564). A határőrvidék szerve—

zetét azonban Rudolftól kapta 1575—ben,

amikor annak igazgatását Károly fő-

hercegre, illetőleg a bécsi főhaditanácsra

bizta. Mindjárt kezdettől két határőrvidé—

ket különböztették meg: a horvátot, más—

kép károlyvárosit és a szlavoniait, máskép

varasdit, melyekhez a század végén har—

madikul csatlakozott a visszahódítottkul-

pántúli részeken megszervezett (1. n. báni

határőrvidék. A határőrvidék területe nem

változott a karlócai békéig. Az ennek alap-

ján visszaszerzett Dráva-Száva köze azonban

egészen katonai igazgatás alá került. Csak

1744-ben polgárosíttatott egy része, mig

katonai igazgatás alatt maradt másik ré-

széből lett a szlavoniai vagy szerémi határ—

őrvidék. Ugyancsak a karlócai béke után

állíttattak fel az ezen béke értelmében az

ország határát jelző Maros és Tisza folyók

mentén, Arad, Zaránd, Békés, Csanád,

Csongrád, Bács—Bodrog megyék területén

-—— ismét a rácok telepítése útján —— a ma—

rosi és tiszai határőrvidékck, melyeknek

azonban nem volt szigorúan elhatárolt te—i

rületük, mint a drávántúli határőrvidékek-

nek, hanem a határőröknek átengedett

községek a polgári községek közé éke-

lődtek.

Minthogy a paszaroviei béke alapján a

Marostól délre eső terület is felszabadult,

a két határőrvidék feleslegessé vált és fel—

oszlatásuk elrendeltetett, de végleg csak

1750-ben történt meg. A marosi határőr-

vidékhez tartozó községek visszakerültek

vármegyéikhez. A szerb határőrök egy része

áttelepíttetett Torontál megyébe, községeik

képezték a nagykikindai kerületet. A tiszai

l'iatárőrvidéknek előbb Bács-Bodrog megye

területén mindenfelé voltak községei. 1745—

ben Szabadka, Zombor, Palánka, Újvidék

(akkor még Péterváradi sánc) és a hozzá-

juk tartozó faluk és puszták, Csantavér,

Bajmok, Militics, Bresztováe stb. elvétettek

tőle és csak a Tisza mentén levő össze-

függő terület hagyatott meg neki. Ennek

déli része a tiszai határőrvidék feloszla-

tása után is katonai igazgatás alatt maradt.

Itt szerveztetett meg az utóbb a szlavoniai

hatz'irőrvidékhez csatolt Csajkás kerület

(1765). A tiszai határőrvidékhez tartozó

többi község a polgárosítás után tiszai ko-

ronauradalom néven külön kerületet ké- ?

pezett. A kerülethez tartoztak: Szenttamás,

   



  

M   
Tiszaföldvár, Óbecse, Petrovoszelló, Mo-

hol, Ada, Zenta, Ókanízsa, Martonos, Turja

községek, melyek csak 1791-ben egyesül-

tek Bács-Bodrog megyével. Az 1718-ban

visszaszerzett Maros és Duna közti terület

Temesi bánság néven szintén a bécsi fő-

haditanács igazgatása alá helyeztetett.

1751-ben e terület nagyobb része polgáro-

síttatott, és 1779-ben visszacsatoltatott

Magyarországhoz. A főhaditanács alatt ma-

radt terület lett a bánsági végvidék. Az

Adriától Orsováig terjedő határőrvidéket

Erdélyre is ki akarták terjeszteni. 1762—

1766 években fel is állították az erdélyi

határőrezredeket, ezeknek a területe azon—

ban nem különült el élesen a polgári terü-

lettől s az erdélyi határőrvidék mint külön

tartomány nemis alakult ki. Az erdélyi

határőrezredek 1851-ben oszlattak fel, a

többi határőrezred felosztása elvben 1871-

ben határoztatott el, de tényleg az 1873——

1882 évek közt történt meg. (1873 : 27. és

1882: 40. t.-c.) A terület polgári kormány

alá került, a lakosoknak egyes kiváltságai

azonban továbbra is fenntartattak.

A Határőrvidék tehát a köv. részekből

állott: 1. horvát vagy károlyvárosi, 2. va—

rasdi, 3. báni, 4. szlavoniai, 5. bánáti és 6.

erdélyi határőrvidékből. Az egész terület

a bécsi haditanács igazgatása alatt állt és

1850—ig négy főparancsnokságra oszlott: 1.

zágrábi, mely magában foglalta a károly—

városi, varasdi és báni végvidékeket, 2.

szerémségi, 3. temesvári és 4. nagyszebeni,

melyek alá a szlavoniai, bánáti, illetőleg er-

délyi határőrvidékek tartoztak. A főparancs-

nokságok alatt voltak a brigádok, ezek alatt

pedig az ezredek. 1850 óta csak két főpa-

rancsnokság volt: a zágrábi és a temesvári;

az előbbihez tartoztak a Dráva—Száva közti

végvidékek a Péterváradi ezred kivételé-

vel, az utóbbihoz a bánáti végvidék, to-

vábbá a péterváradi ezred és a esajkás

zászlóalj. A határőrvidék területe 14 ezred-

kerületre, minden ezred? pedig 12 század-

járásra oszlott. Csak a bánáti ezredeknek

volt az utolsó időkben 12—nél több száza-

duk; a székely huszárezred 8 eskadronból

állott. A Határőrvidék kötelékébe tartozott

még 12 13. n. szabad katonai község is:

Carlopago, Zengg, Belovár, Ivanics, Kostaj—

nica, Petrinja, Bród, Pétervárad, Karlóca,

Zimony, Fehértemplom, Pancsova. Ezek

lakosai nem teljesítettek határőrszolgá-

latot és a városok nem tartoztak az ez-

redhatóságok, hanem közvetlenül a főhadi-

.tanács alá.

Az egyes végvídékek területe ,a köveit—'
kező ezredekre oszlott: * _

A) Károlyuárosi végvidék.

Négy ezredből állott:

1. Likai ezred (1. sz., alap. 1763.,

45'27 El mfd., székh. Goszpics). A töröktől

már 1687—ben visszafoglalt területe csak

1711—ben csatoltatott a határőrvid'ékhea

2. Otocsáni ezred (2. sz., alap.

1746., 48-26 [] mfd).

3.0 g 11] in i e 2 re d. (3. sz., alap. 1746.,

44-04 D mfd).

4. Szluini ezred (4. sz., alap. 1746.,

25'20 [] mfd., székh. Károlyváros). Ennek

területe nem állott egy tagban, különálló

darabjai voltak: egyrészt a menekült rá—

cokkalmtelepített, Krajnához tartozott és

Ausztria által a legutóbbi időkig visszakö-

vetelt sichelburgi kerület, másrészt Marien-

thal község.

Az első két ezred képezte a goszpicsí,

az utóbbi kettő az ogulini brigádot. A ha—

tárőrvidék polgárosítása után a likai és

otocsáni ezredet lika-otocsáni, az ogulini

és szluini ezredet ogulin-szluini kerüle—-

tekké egyesítették. A horvát megyék 1886—

ban történt rendezése óta a likai és oto—

csáni ezredek egész területét Lika-Krbava

megye, az ogulini ezredét Modrus-Fiume

és Lika—Krbava, a szluiniét Modrus-Fiume

és Zágráb megyék foglalják magukban. _

A végvidéken volt két szabad katonai"

város: 1. Carlopago, a likai ezred területén;

az ezreddel együtt előbb a lika—otocsáIi—i ker—__ *

rülethez, utóbb Lika—Krbava megyéhez

került. 2. Zengg 1848-ig az otocs'án'i ezred

területéhez számíttatott, az 1870. évi nép— *

számlálás Ogulin ezrednél mutatja ki. Már

1873-ban polgárosíttatott s akkor Fiume

megyéhez került. 1886 óta Lika-K—rbava me— _

gyéhez tartozik; önállóságát is elvesztette.;

1809-ben az egész végvidék francia meg,—*

szállás alá került, 1815—1822-ben pedig az

lllir királysághoz tartozott.

,B) Varasdi végvidék.

Két ezredből állt, a v a r a s d-k 6 r 6 s i—

b ől (5. sz., alap. 1746, 28-26 [1 mfd), és a
varasd-szentgyörgyiből (6. sz.,

alap. 1746., 3616 [] mfd). Mindkettőnek

törzskara Belováron székelt és együtt képez-

ték a belovári brigádot. Ennek a végvidék-

nek polgár-osítása történt meg legkorábban, '

már 1873 végén és ekkor mindkét ezred
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északi, kisebb része Kőrös megyéhez csatol-

tatott, déli nagyobb részeikből pedig, volt

polgári területekkel kiegészítve, lett az új

Belovár megye. 1886 óta mindkét ezred te-

rületét Belovár—Kőrös megye foglalja magá—

ban. A kőrösi ezred területén feküdtek

Belovár és Ivanics egykor önálló városok.

C) Báni végvidék.

Ez a_ végvidék a petrinjai brigádot al—

kotó két ezredből állott. Az első (10. sz.,

alap. 1743, 24'15 Blnfd) törzskara Gli-

nán, a másodiké (11. sz., alap. 1746,

24'34 [] mfd) Petrinján székelt. A II. ezred

területén feküdtek Petrinja, Kosztajnica

önálló városok is. A II. ezrednek a

Száva balpartján fekvő részét (Drenov-

bok, Krapje, Jasenovac és Puska helysé-

geket) az 1807: 25. t.-c. csatolta a végvidék—

hez. A II. ezred területéből Sziszek város

már 1873-ban Zágráb megyéhez csatolta-

tott; a végvidék többi részeiből lett a báni

kerület, mely 1886—ban szintén Zágráb me—

gyével egyesíttetett, Krapje és Jasenovac

politikai községek kivételével, melyek Po-

zsega megyéhez csatoltattak. 1809-ben a

végvidéknek majdnem egész területe francia

megszállás alá került, 1815—1822-ben pedig

az lllir királysághoz tartozott. Csak a

II. ezred területének a Száva balpartján

lévő csekély része maradt meg, mely ezek—

ben az években a gradiskai ezredhez tar-

tozott.

D) Szlavóniai végvidék.

Három ezred tartozott hozzá, a gra-

disk ai (8. sz., alap. 1750, 2908 El mfd),

a b r ódi (7, sz., alap. 1750, 3424 li] mfd.,

székh. Vinkovce) és p é t e i' v á r a di (9. sz.,

alap. 1750, 54'11 [3 mfd, székh. Mitrovica),

azonkívül a Bács-Bodrog megyei területen

szervezett (l s aj k á s zá s z ló alj (alap.

1765., 1578 El mfd, székh. Titel), mely 1852-

ben rendes gyalogzászlóaljjá alakíttatott át;!)

, Négy szabad város volt a végvidék terüle-

tén: Bród, Karlóca, Pétervárad, Zimony,

* melyekhez csatlakozott utóbb Mitroviea is.

1850-ben a péterváradi ezred és a titeli

zászlóalj a temesvári parancsnokság alá

került. A bródi és gradiskai ezredek együtt

képezték a vinkovcei, a péterváradi ezred és

a titeli zászlóalj a mitrovicai brigádot. A

csajkás kerülethez összesen 14 helység

1) Kezdetben volt még két szlavon dragonyos-

ezred is, de ezek utóbb felosztották.

tartozott. 1751—ben az akkor még csak ter—

vezett csajkás század számára a feloszlatott

tiszai határőrvidék községei közül csak Ti—

tel, Lak, Gardinovce, Mosorin, Ó- és Ujkovil,

Zsablya tartattak fenn, de— 1752-től 1763—ig

ezek is a polgári hatóságok által igazgattat-

tak. 17 63-ban tényleg felállíttatott a csajkás

század, a két Kovil helyett azonban Vilova

csatoltatott hozzá. 1765-ben a század zász—

lóaljjá bővült és ekkor megkapta a volt

tiszai határőrvidéktől még a két Kovilt,

Csurogot és Goszpodincet, ezenkívül Katy

és Szentiván kamarai falvakat, melyekhez

1800-ban még Gynrgyevó és 1801-ben Na—

dalj újonnan telepített falvak járultak. (L.

Iványi István : A tiszai határőrvidék

1686——1750. 117., 118. lap.)

A határőrvidék feloszlatása után a titeli

volt csajkás zászlóalj területe visszacsatol-

tatott Bács—Bodrog megyéhez, az ezredek

pedig ugyanolyan nevű polgári kerüle—

tekké alakultak át. 1886-ban a péterváradi

kerület és a bródi kerület zsupanjei és vin-

kovcci járásai, valamint Pétervárad, Mitro—

vica, Karlóca városok Szerém megyével, a

bródi kerület garcsini járása Vrpolje kivé—

telével, Bród város és az egész gradiskai

kerület és a báni kerületből (II. báni ezred-

ből) Krapje és Jasenovae politikai közsé-

gek Pozsega megyével _egyesíttettek. A

bródi kerület garcsini járásából Vrpolje

Verőce megyéhez került, Zimony pedig ön-

álló törvényhatóság lett.

E) Bánáti végvidék.

Ay temesvári parancsnokság alatt állott,

mely alá tartozott 1850 óta a péterváradi

ezred és a titeli zászlóalj is. Eredetileg ezen

a területen csak két ezred szerveztetett, a

német-illir bánáti és a román-

illir b ánáti ezredek, 1838-ban azon-

ban mindkét ezred szerb részei egye-

sittettek külön illir zászlóaljjá, mely 1845—

ben önálló ezred lett. Ezóta a végvidék há-

rom ezredből állt, a n é metíb áná ti (12.

sz., alap. 1767., 41'45 [] mfd, székh. Pan—

csova), a s zerb-b ánáti (14. sz., alap.

1845, 30'61 [] mfd, székh. Fehértemplom)

és az oláh-bánáti (13. sz., alap.

1767., 102'05 El mfd, székh. Karánsebes)

ezredekből, melyek közül az első egyma—

gában a pancsovai, az utóbbi kettő a ka—

ránsebesi brigádot képezte.

A Határőrvidék feloszlatása után a né-

met-bánáti ezred ,1—10. százada Torontál—
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hoz, 11. és 12. százada Temeshez, a szerb

bánsági ezred 1 3., 7., 11. és 13. százada

egészen, a 4. század Károlyfalva és Niko—

lince kivételével Torontálhoz, az 5. és 8.

századok területe egészen, a 4.—ből Károly-

t'alva és Nikolince, a 6-nak a Karas jobb—

parti része, a 9.-ből Gaitasol Temeshez csa—

toltatott, a 9. század (Gaitasol kivételével),

a 10. és 14. század egész területe, a ti.—ból a

karas-balparti rész előbb Krassó megyével

egyesíttetett, az 1876: 33. t.—c. alapján

azonban átcsatoltatott Temeshez, végül a

szerb bánsági ezred 12. századának és a ro-

román—bánsági ezrednek egész területe Szó--

rény néven külön új megyévé foglaltatott

össze.

F) Az erdélyi Izatárőrvidékről fentebb,

Erdélynél volt szó.

 

5. A SZERB VAJDASÁG És A TEMESI

BÁNSÁG.

A mohácsi vész előtt Temes megye" fő—

ispánja, mint az ország legfontosabb déli

végvárának kapitánya, temesi vajda címet

viselt és időnkint több megye tartozott ka-

tonai hatásköre alá, de temesi bánság vagy

amint az újabb időkben általánosan mondani

szokták Bánát, még földrajzilag is ismeret—

len fogalom volt. A temesi bánság a XVIII.

század elején keletkezett osztrák alkotás.

Ez alá a név alá foglalták a töröktől a

paszarovici békében (1718) visszafoglalt, a

M'arostól délre fekvő magyar, de Magyaror—

szághoz vissza nem csatolt, hanem katonai

igazgatás alá helyezett területeket. Az új

bánság 11 kerületre oszlott, melyek szék-

helyei Temesvár, Csanád, Becskerek, Pan-

csova, Csákova, Facset, Lippa, Karánsebes,

Orsova, Palánka és Versec lettek. 1751-ben

hét kerület egészen, egy részben (Pan—

csova, Karánsebes, Orsova, Palánka) pol—

gárosíttatott. A polgárosított terület igaz—

gatását ,a katonai hatóságoktól a bé—

csi udvari kamara vette át, míg végre

28 év mulva a magyar országgyűlés

sürgetésére a bánság egész területe, amely

1775-ben az eddigi 11 kerület helyett

négyre (Csatád, Versec, Temesvár, Lugos)

osztatott, visszacsatoltatott Magyarország

hoz s belőle három új megye szerveztetett,

melyek az ősi Torontál, Temes, Krassó me—

gyék nevét kapták. bár határaik azokétól

egészen eltértek. Torontál megye határai

közt volt a megyétől független, 19 [] mfd

kiterjedésű, több össze nem fügő darabból

álló, 1774—ben felállított nagykikindai ke-
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rület, amelynek községeit a feloszlatott tie

szai és marosi határőrvidékekből elvándo—

rolt rácok alapították. A temesi bánságnak

nem polgárosított területeiből határőrvidék

lett.

Ilyenformán az 1718—ban alapított te- ,

mesi bánság 61 évi fennállás után meg-

szűnt, neve azonban a köztudatban meg—

maradt. Ezt elősegítette az is, hogy a belőle *

kiszakított határőrvidéket—K hivatalosan bá-

náti határőrvidéknek hívták. .,

A temesi bánság, kissé módosított név—' , ,

vel és megnagyobbodott területtel, 1849-ben

kelt új életre, midőn a szabadságharc után? '

következett abszolutizmus a Magyarország-

tól elszakított Krassó, Temes, Torontál (be—

leértve a nagykikindai kerületet is), Bács-,

Bodrog megyék és Szerém megye rumai és

iloki járásainak területéből új koronatarto-

mányt alakított Szerb vajdaság és temesi

bánság néven, mely az 1854 február 1. ren-

delettel megállapított végleges beosztás sze-

rint Temesvár városon kívül öt kerületre _

oszlott (L. a 4. sz. térképet.):

Lagos (94 [___] mfd). Megfelel

megyének.

Krassó

Temesvár (102 [3 mfd). Temes megye ,

területéből állott.

Nagybecskerek (127 [] mfd). Torontál

megyét és a nagykikindai kerületet foglalta

magában.

Zombor (132 [] mfd). Bács—Bodrog

megye északi nagyobb feléből alakult. (L.

a 9. sz. térképet.) i

Újvidék (74 [] mfd). Bács—Bodrog

megye déli felét és a Szerém megyéből ki—

szakított részeket egyesítette.

1860—ban az októberi diploma a korona—

tartományt megszüntette; területe vissza—

adatott azoknak a törvényhatóságoknak,

melyektől 1849-ben elvétetett.

6. A VÁROSI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK.

A magyar közigazgatás a territoriális,

azaz több községből álló munícipiumok

mellett községi munícipiumokat is ismer. .

Egyes városok királyi kiváltságok alapján

kikerültek a.megyei hatóság alól s szab.

kir. városok lettek, önálló, de a megyékkel

azért nem egyenrangú törvényhatóságokká.

Zsigmond király idejében még csak 8, a

XVI. század elején 15 szab. kir. város volt

az országban, de a kiváltságos városok

számalsm-ig 98-ra emelkedett. A szab.

kir. városok két csoportra oszlottak: tár—
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noki és személynöki városokra, a szerint,

hogy a perek fellebbvitele a Tárnokhoz,

vagy a Személynökhöz történt. Az 1687 : 17.

t.-c. óta ahhoz, hogy a város Önálló tör-

vényhatóságot gyakorolhasson, szükséges

volt, hogy privilégiuma törvénybe iktattas-

sók. Be nem cikkelyezett kiváltságos váro-

sok volt'ak sokáig Pécs, Arad, Eszék. 1870

óta a városoknak törvényhatósági joggal

való felruházása, vagy az ilyenekkel bírók-

nak attól való megfosztása, kizárólag tör—

vény útján történik. A szabadságharc után

következett abszolut korszakban Buda,

Pest, Kassa, Pozsony, Sopron, Nagyvárad,

Zágráb, Temesvár, Nagyszeben kivételével

az összes kiváltságos városok a megyék alá

rendeltettek. Ettől az időtől eltekintve, a

szab. kir. városok privilégiumai épségben

tartattak 1870-ig. A törvényhatóságokat

szabályozó 1870:42. t.-c. több várost ru—

házott fel törvényhatósági joggal és az er-

délyi városok jogállását is rendezte. Neve-

zetes fordulópontot jelent a törvényható—

sági jogú városok történetében az 1876 :20.

t.-c., mely mindazokat a városokat meg-

fosztotta e jogtól, melyek csekély népessé-

gük, vagy egyéb okoknál fogva a törvény—

hatósági jogú városra háramló feladatok—

nak megfelelni nem voltak képesek. A tör-

vényhatósági jogú városok száma ezzel

26—ra szállt le. A Királyhágón túl mind—

össze kettő maradt: Kolozsvár és Maros—

vásárhely. *

Az alábbiakban felsorolom mindazokat

a városokat, melvek valamikor önálló tör-—

vényhatósági joggal felruháztattak, meg-

különböztetve (dúlt szedéssel) azokat,

amelyek a trianoni békét közvetlenül

megelőző időben e jognak birtokában vol-

tak, azoktól, amelyek ezt a jogot az idők

folyamán elvesztették; ez utóbbiaknál az

az időpont is meg van jelölve, amíg önálló

törvényhatóságok voltak. Külön vannak

csoportosítva a szoros értelemben vett Ma-

gyarország és külön a Horvát-Szlavon-

országok területén fekvő városok; az első

csoportban ismét külön vannak Magyaror—

szág területén királyhágóninneni, a trianoni

határokon belül és az azokon kívül eső és

a királyhágóntúli városok. A királyhágón-

inneni városoknál meg van említve az is,—

vajjon 1848 előtt a város, amennyiben már

akkor törvényhatósági joggal birt, a tár—

noki, vagy személynöki városok sorába

tartozott-e. Az elszakítottaknál fel van tün-

tetve az is, hogy a trianoni béke alapján

  

melyik államhoz csatoltattakf) Végül min-

den városnál meg van említve a vármegye.

amelynek területén fekszik. Mert igaz, hogy

a törvényhatósági jogú város, a megyétől

független, önálló törvényhatóság, de mégis

benn van valamely megye területében, s a

statisztikai kimutatások a megyék terüle—

tébe belefoglalták a területükön fekvő tör-

vényhatósági jogú városokét is egészen

1890-ig. Az 1900. évi népszámlálás az első,

mely a városokat egészen elkülöníti a me-

gyékből, de a legújabb Helységnévtár is min—

den törvényhatósági jogú városnál megem-

liti a megyét, amelynek területén fekszik.

1. Magyarország.

1. A Királyhágón inneni részek Fiuméval.

a) A trianoni határokon belül:

Baja 1873-tól (Bács-Bodrog, előbb Bod—

rog vm.).

*) Buda 1703—tól 1872—ig. 1872—ben be—

olvadt Budapestbe (Pest—Pilis-Solt. előbb

Pilis vm.).

Budapest 1872-ben Buda és Pest,váro-

sok egyesítéséből keletkezett (Pest-Pilis-

Solt-Kiskun vms),

*) Debrecen 1715-től (Hajdu, előbb Bi-

har vm.).

Esztergom 1715—töl 1876-ig (Eszter-

gom vm.). ,

*) Győr 1751—től (Győr vm.).

Hódmezővásárhely 1873-tól (Csongrád

vm.).

Kecskemét 1870-(1857t—től (Pest—Pilis-

Solt—Kiskun vm.).

(Komárom 1751-től. Eredeti területe a

trianoni béke következtében a cseh—szlovák

köztársasághoz került; a trianoni határo—

kon belül maradt, a 90-es évek CIBJCH

hozzácsatolt része Komárom-(Újváros) né-

ven rtv.—ke'nt a megyei hatóság alá került.

*) Kőszeg 1649-től 1876-ig (Vas vm.v.

Miskolc 1907—től (Borsod vmj.

*) Pécs 1780-tól (Baranya vm.).

*) Pest 1703-tól 1872—ig. 1872—ben be-

olvadt Budapestbe (Pest-Pilis—Solt, előbb

Pest vm.).

*) Sopron a mohácsi vész előtti időktő

(Sopron vm.).

(Szabadka Hgt-től. Maga a város a

szerbhorvát-szlovén királysághoz került, a

*) Tárnoki város.

1) Cs.—Szl. : Cseh—szlovák köztársaság, R. ::

Románia, S.—H.-S. : Szerb-horvát—szlovén király-

ság, Au. :.Ausztria, Ol. : Olaszország.
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trianoni határokon belül maradt területé—

ből Bács-Bodrog megyéhez csatolt községek

alakultak.)

*) Szeged 1715—től (Csongrád vm.).

Székesfehérvár NOS—tól (Fejér vm.).

b) Elszakított városok:

Arad 1834-től (Arad vm.). R.

Bakábánya 1686—tól 1876—ig (Hont vm.).

Cs.-SzI.

*) Bártfa a mohácsi vész előtti időktől

1876—ig (Sáros vm.). Cs.—Szi.

Bazin 1647—től 1876—ig (Pozsony vm.).

Cs.-SzI.

Bélabányá 1572-től (Hont vm.). Egye-

sült Selmecbányával.

Besztercebánya a mohácsi vész előtti

időktől 1876-ig (Zólyom vm.). Cs.—Szl.

Breznóbánya 1655-től 1876—ig (Zólyom

vm.). Cs.-SzI.

*) Eperjes a mohácsi vész előtti idők—

től 1876—ig (Sáros vm.). Cs.-SZI.

Fehértemplom 1873—tól 1876—ig (Temes,

előbb Krassó. vm., 1873-ig Határőrvidék).

S. H. S.

Felsőbánya a mohácsi vész előtti idők-

től 1876-ig (Szatmár vm.). R.

Fiume 1779-től 1848-ig és 1868 óta. 01.

Gölnicbánya 1870-től 1876—ig (Szepes

vm.). (Zs.—Szi. (Már a mohácsi) vész előtti

időkben szab. kir. város lett, de felségsértés

niiatt kiváltságát 1527-ben elvesztette).

Karánsebes 1873—tól 1876-ig (Krassó—

Szöre'ny, előbb Szörény vm., 1873-ig Határ-

őrvidék). R.

*) Kassa a mohácsi vész előtti időktől

(Abaúj Torna, előbb Abaúj vm.). Cs.—Szl.

Késmárk 1655-től 1876—ig (Szepes vm.),

Cs.-SZI.

*) Kismarton 1649—től 1876—ig (Sopron

vm.), Au.

Kisszeben a mohácsi vész előtti időktől

1876-ig (Sáros vm.). Cs.-Sz].

*) Komárom 1751-től (Komárom vm.).

Határának egy része a trianoni határokon

belül maradt. Cs.-Szl.

*) Korpona a mohácsi vész előtti időktől

1876—ig (Hont, előbb Zólyom vm.). Cs.-Szl.

Körmöcbánya a mohácm vész előtti

időktől 1876-ig (Bars vm.). Cs.-Szl.

Libetbánya a mohácsi vész előtti idők-

től 1876-ig (Zólyom vm.). Cs.-Sz].

Lőcse a mohácsi vész előtti

1876-ig (Szepes vm.). Cs.-Sz].

időktől

*) Tárnokí város.
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*) Modor

vm.). Cs.-Szl.

Nagybánya a mohácsi vész előtti idők—

től 1876—ig (Szatmár vm.). R.

*) Nagyszombat a mohácsi vész előtti

időktől 1876-ig (Pozsony vm.). Cs.-Szl.

Nagyvárad 1849—től lSGO—ig és 1870—től

(Bihar vm.). R. '

Pancsova 1873-tól (Torontál

1873—ig Határőrv.). S. H. S.

*) Pozsony a mohácsi vész előtti időktől

(Pozsony vm.). Cs.-Sz].

Ruszt 1681-től 1876—ig (Sopron vm.). Au.

Selmec- és Bélabánua 1572-től (Hont

vm.), Cs.—SZI.

Szabadka 1791—től (Bács-Bodrog. előbb

Bodrog vm.). S. H. S. (L. fentebb is.)

Szakolca a mohácsi vész előtti időktől

1876-ig (Nyitra vm.). Cs.-Szi.

*) Szatmárnémetí 1715—től

vm.), R.
—

Szentgyörgy 1647—től 1876—ig (Pozsony

vm.). (is.-Sz].

Temesvár 1791—től (Temes vm.). R.

Trencsén a mohácsi vész előtti időktől

1876—ig (Trencsén vm.). Cs.—Sz].

Újbánya a mohácsi vész előtti időktől

1876—ig (Bars vm.). Cs.-SZL 4

*) Újvidék 1751-től (Bács-Bodrog, előbb

Bács vm.). S. H. S.

Versec 1870-től (Temes vm.). S. H. S.

Zilah lSOö—tól 1876—ig (Szilágy, előbb

Közép—Szolnok vm.). R.

Zólyom a mohácsi vész előtti időktől

1876—ig (Zólyom vm.). Cs.-Szi.

*) Zombor 1751-től (Bács-Bodrog, előbb

Bodrog vm.). S. H. S

1607—től 1876-ig (Pozsony

vm.

(Szatmár

2. Királyhágón túl.

A Királyhágón túl az önálló törvény—

hatóságoknak tekintett városok több kate-

góriája fejlődött ki: a) voltak a királyhá-

góninneniekhez hasonló szabad kir. vá-

rosok, b) nemes városok és c) kiváltságos

mezővárosok. 1870—ben a törvényhatósá—

gok rendezése során a szász szab. kir. vá—

rosok mind lemondtak arról, hogy önálló

törvényhatóságok legyenek, hogy így a szé-

kek kötelékében maradva, ott a szász elem

(túlsúlyát biztosítsák. A nemes városok

sem kapták meg a törvényhatósági jogot, a

kiv. mezővárosok ellenben elismertettek ön—

álló törvényhatóságoknak, míg azután az

1876: 20. t.—c. önállóságukat meg nem szün—

tette, több szabad kir. városéval együtt, úgy

hogy a Királyhágón túl csak Kolozsvár és
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Marosvásárhely törvényhatósági joga tar-

tatott fenn.

Abrudbánya kiv. mv. 1876—ig

hér vm.).

Bereck kiv. mv. 1876-ig (Háromszék vm.,

előbb Orbai szék, 1851-ig Határőrvidék).

Beszterce sz. kir. város .1870—ig (Besz—

terce—Naszód vm., előbb Beszterce vidék).

Brassó sz. kir. város 1870-ig (Brassó

vm., előbb Brassó vidék).

Csíkszereda kiv. mv. 1876-ig (Csík vm.,

előbb Csíkszék, 1851-ig Határőrvidék).

Dés nemes város 1870-ig (Szolnok-Do—

boka, előbb Belsőszolnok vm.).

Erzsébetváros sz. kir. város

(Kisküküllő, előbb Küküllő vm.).

Fogaras kiv. mv. 1876—ig (Fogaras vm..

elöbb Fogaras vidék).

Gyulaiehérvár sz.

(Alsófehe'r vm.). _

Hátszeg kiv. mv. 1876-ig (Hunyad vm.,

1851 —ig Határőrvidék) .

lllyefalva kiv. mv. 1876-ig (Háromszék

vm., előbb Sepsiszék, 1851—ig Határőrvidék).

Kézdivasárhcly kiv. mv. 1876—ig (Há-

romszék vm., előbb Kézdisz'ék, 1851—ig Ha-

tárőrvidék) .

Kolozs kiv.mv. 1876-ig (Kolozs vm.).

Kolozsvár sz. kir. város a mohácsi vész

előtti időktől (Kolozs vm.).

Marosvásárhely sz. kir. város Bethlen

Gábor ideje óta (Maros-Torda vm., előbb

Marosszék).

Medgyes sz. kir. város 1870—ig

kiiküllő vm., előbb Medgyesszek).

Nagyenyed nemes város 1870—ig (Alsó-

l'ehe'r vm.).

Nagyszeben sz. kir. város 1870-ig (Sze-

ben vm., előbb Szebenszék).

Oláhfalu kiv. mv. 1876-ig (Udvarhely

vm., előbb Udvarhelyszék).

Segesvár sz. kir. város 1870-ig (Nagykü—

küllő vm., előbb Segesvársze'k).

Sepsiszentgyörgy kiv. mv. 1876vig (Há-

romszék vm., előbb Sepsiszék, 1851—ig Ha-

tárőrvidék) .

Szamosújvár szab. kir. város 1876-ig

(Szolnok-Doboka, előbb Belsőszolnok vm.).

Szászrégen kiv. mv. 1876—ig (Maros—

Torda, előbb Torda vm.). (

Szászsebes szab. kir. város 1870-ig (Sze-

ben vm., előbb Szászsebesszék).

Szászváros szab. kir. város 1870-ig (Hu—

nyad vm., előbb Szászvárosszék).

Szék kiv. mv. 1876-ig (Szolnok—Doboka,

előbb Doboka vm.).

(Alsófe—

1876ig

kir. város 1876-ig

(Nagy-

Székelyudvarhely kiv. mv. 1876—ig (Urd—

varhely vm., előbb Udvarhelyszék). "

Torda nemes város 1870-ig (Torda—Ara-

nyos, előbb Torda vm.).

Vajdahunyad kiv. mv. 1876-ig (Hunyad

vm.).

Vizakna kiv. mv. 1876-ig (Alsófehér'

vm.).

II. Horvát-Szlavonországok.

Horvát—Szlavonországok területén 22 vá-

ros szerepel.

a) A régi polgári Horvátország és pol—

gári Szlavonia területén fekvő városok

a magyar városoktól semmiben sem külön—

böztek. Kapronca, Kőrös, Varasd, Zágráb.

kiváltságaikat még a mohácsi vész előtti

időkben kapták. Zágráb, Kőrös a Tárnok,

Varasd, Kapronca a Személynök alá tar-

toztak. Hozzájuk csatlakozik az 1569-ben

alapított és a Határőrvidék első parancs—

nokáról, Károly osztrák főhercegről elne—

vezett Károlyváros, Pozsega, mely 1765 óta,

szabad kir. város és a personalis alá tarto-

_zott, Eszék és a legújabb időkben önállósí—

tott Ruma.

b) Buccari szabad kikötő város, amióta

csak Horvát-Szlavonországokhoz került,

mindig kiváltságos helyzetben volt; 1807-től

1848—ig az országgyűlésre is küldött köve—

tet.

c) A volt Horvát-Szlavon határőrvidék

területén eredetileg 10 kiváltságos katonai

város volt: Belovár, Bród, Carlopago, Iva—

nics, Karlóca, Kostajnica, Petrinja, Zengg

és Zimony. Ezekhez járult utólag Mitro-

vica. Az 1873—ban polgárosított Sziszek vá-

ros is önállósíttatott.

A horvát városok újjászervezése után

csak négy város: Zágráb, Eszék, Varasd és

Zimony maradt meg a megyékkel egyen—

rangú törvényhatóságnak.

A használt forrásmunkák jegyzéke.

Kizárólag az állam területével foglalkozó—

könyv tudtommal nincs, de a történeti, földrajzi,

statisztikai, közjogi és közigazgatási jogi müvek,

mind tárgyalják az ország területét Dclgozatom

megírásánál főforrás volt az Országos Éörvénytár

Márkus Dezső—féle millenniumi kiadása. A törvé-

nyekhez füzött jegyzeteknek és utalásoknak külö-

nösen jó hasznát vettem. A közjogi munkák közül

ki kell emelnem Ferdinándy Gejza művétzMagyar—

ország közjoga (Alkotmányjog). Budapest 1902".

mely az ország területével bőven és alaposan fog— . '

lalkozik. A történeti Atlaszok közül csak a m. kir.
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   Á—llami Térképészet kiadásában legújabban meg-

jelent albísi Barthos Indár és Kurucz György Tör-

ténelmi Atlaszát említem. A szövegben a maga lie-

lyén emlitett műveken kivül használtakat

Ratfelsperger, Franz: Karte der Königreiche

Ungarn, Croatien, Slavonien und der Militárgráne

zen. Wien, 1841.

Schedius—Blaschnek:

  

     

 

még

  

sorolom fel.

A) Általános munkák korszakok szerint.

a) 1848. előtti idők:

Csánki Dezső: Magyarország történelmi föld—

rajza a Hunyadiak korában. I—III., V. köt. Buda—

pest, 1890—1913.

Pesty Frigyes: Az eltűnt régi vármegyék. I., II.

köt. Budapest, 1880.

Acsády Ignác: Magyarország népessége a Prag—

matica sanctio korában 1720/21. Budapest, 1896.

(M. Stat. Közl. Új foly. XII.) _

Lexícon Universorum Regni Hungariae Locorum

Populosorum. Magyarország helységeinek 1773—ban

készült hivatalos összeírása. Kiadja a magyar béke—

küldöttség. Budapest, 1920.

Korabinszky, Joh. Math: Atlas Regni Hunga—

riae portatilis. Neue und vollstándige Darstellung

des Königreichs Ungarn. Wien.

Müller, Ign.: Mappa geograpica

regni Hungariae. Bécs, 1769.

Horváth, Michael: Statistica Regni Hungariae

et partium cidem adnexarum. 2. kiad. Posonii, 1802.

Lipszky, Joannes: Mappa generalis regni Hun—

gariae partiumgue adnexarum: Croatiae, Slavoniae

et Continiorum Militarium Magni item Principatus

Transylvaniae. Pest, 1806.

Schwartner, Martin: Statístik des Königreichs

Ungarn. 2. kiad. I—III. rész. Ofen, 1809. 1811.

Görög (Demeter): Magyar Atlas Magyar-, Hor—

vát— és Tótországok vármegyéi és szabad kerületei

és a határőrző katonaság Vidékének közönséges és

különös táblai. Bécs, 1802—1811.

Karacs Ferenc: Magyarországnak és a hozzá

kapcsoltatott Horvát- és Tótországoknak s határ—

őrző katonai vidékeknek, nem különben az erdélyi

nagy fejedelemségnek közönséges táblája. Pest, 1813.

Magda Pál: Magyarországnak és a határőr-ző

.katonaság vidékinek legújabb statistikai és geogra—

phiai leirása. Pest, 1819.

Nagy, Ludovicus: Notitiae politico-geographico-

statisticae inclyti Regni Hungariae partiumgue

eidem adnexarum. I., II. köt. Buda, 1828., 1829.

Lassú István: Az austríai birodalomnak statis-

tikai, geographiai és históriai leírása. Buda, 1829.

Fényes Elek: Magyarországnak, s a hozzákap-

csolt tartományoknak mostani'állapotja statistikai

es geographiai tekintetben. I—VI. köt. Pest, 1836——

1846.

._ Springer, Johann: Statistik des Österreichi—

' schen Kaiserstaates. I., II. kötet. Wien, 1840.

novissima

korszakok és országrészek szerint csoportosúva itt

 

Magyarország,

tonai határőrvidék földképe. Bécs, 1847.

Fényes Elek:

rész. Pest. 1847 ' '

b) 1849—1860

Uebersicht des Bevölkerungstandes des Kron—

landes Ungarn ím Jahre 1850, nach der iimtlichen

Volkszáhlung. Ofen, 1851.

Ungarn in seinen neuesten Verháltnissen und

Einrichtung mit einer Landkarte nach der jetzi—

gen Abgránzung der Komitate, und neuesten Ein—

theílung der fünf Verwaltungs—Distrikte. Pesth, 1851.

Hain, Joseph: Handbuch der Statistik des őster-

reichischen Kaiserstaates, I., II. kötet. Wien,

1852, 1853.

Ubersicht der administrativen und gerichtli—

ehen Eintheilung des Pest—Ofner Verwalt—ungs-

gebietes. Ofen, 1855. , _

Ubersicht der mit allerhöchster Entschhes—

sung vom 9-ten August, 1853. genehmigten politi—

schen Eintheilungi§ des; Verwaltungsgebietes Gross—

wardein im Königreiche Ungarn. Grosswardein,

1855.
* ,

Statistische Ubersichten über die Bevölkerung

und den Viehstand von Österreich. Nach der

Záhlung vom 31. October 1857. Herausgegeben vom

k. k. Ministerium des Innern. Wien, 1859.

Fényes Elek: Az ausztriai birodalom. statisti-

kája és földrajzi leírása. I., II. rész. Pest, 1857.

Administrativ- u. General-Karte des König-

reiches Ungarn auf Anordnung des Erzherzogs

Albrecht ausgeführt durch das k. k. Milit. geogr.

Institut. Wien, 1858.

Friebeisz István: Magyarország a szerb vojvo—

dina és temesi bánság legújabb felosztása betű-

rendben. 2. kiad. Pest, 1858.

Hof— und Staatshandbuch des Kaiserthumes Ös-

terreich für das Jahr 1859. IV. Theil. Staats-Hand-

buch der sámmtlíchen Verwaltungsgebiete des Kö-

nigreiches Ungarn. _— V. Theil Staats—Handbuch

der Kronlánder Siebenbürgen, Wojwodschaft und

Banat, Croatien und Slavonien, Dalmatien und

Militárgránze. Wien.

Heuster, Ludwig: Kurze Reichs— und Lánder—

kunde des Kaisertums Österreich. 2, kiad.

Wien, 1859.

c) 1860—1866.

R. F. J.: Magyarország felosztása vármegyékre

és szolgabírói járásokra. Pest, 1862.

B—R-A. P.:Magyarország Helységnévtára.Akü-

lönféle kormányzati ágak szerinti beosztás kimuta-

   

Horvát—,

Tót—, Dalmát-, Erdélyországok, a tengermellék, ka—

Magyarország leírása, I., II.
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tásával, mint az 1863. év elején fennállott. Pest,

1863.

Skrzeszewszki, Adolf: Ungarn, Siebenbürgen,

Croatien, Slavonien und die Militár-gránze. Ofen,

1866,

(1) 1867—1876;

A magyar szent korona országai; Magyarország,

Erdély, Horvát—, Tótország és a katonai őrvidék

új térképe. Pest, 1871.

A magyar korona országaiban az 1870. év ele-

jén végrehajtott népszámlálás eredményei a hasz-

nos háziállatok kimutatásával együtt. Pest, 1871.

(Községenkinti adatok a m. kir. központi statisz-

tikai hivatal könyvtárának kéziratgyüjteményében.)

A magyar korona országainak Helységnévtára,

1873.
'

e) 1876—tól a trianoni béke'ig.

Népszámlálások. A magyar korona országai-

ban az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás

eredményei némely hasznos háziállatok kimutatá-

sával együtt. Budapest, 1882. _ A magyar korona

országaiban az 1891. év elején végrehajtott nép—

számlálás eredményei ]. rész. Budapest, 1893. (Ma—

gyar Statisztikai Közlemények. Új tanfolyam, I. kö-

tet. A községekinti adatokat az 1892. évi Helység-

névtár tartalmazza.) —— A magyar szent korona or—

szágainak 1900. évi népszámlálása. I. rész. Budapest,

1902. (Magyar Statisztikai Közlemények. Új sor. 1.)

—— A magyar szent korona országainak 1910. évi

népszámlálása. I. rész, Budapest, 1912. (Magyar

Statisztikai Közlemények. Új sor. 42).

Helységnévtárak. A magyar szent korona or-

szágainak Helységnévtára. 1871, 1882., 1888., 1892.,

1895., 1898, 1900., 1902, 1901, 1913. évi kiadások

Közigazgatási térkép. Kiadja az Államnyomda.

1884., 1900. és 1914. évi kiadások.

Grünwald-Ursziny: Magyarország közigazga-

tási beosztásának kézikönyve. Budapest, 1879.

Hátsek Ignác: A magyar szent korona orszá-

gainak megyei térképei, Budapest, 1880.

Gönczy-Kogutowícz: Magyarország

nek kézi atlasza. Budapest, 1890.

Schwicker, J. H.: Statistik des Königreiches

Ungarn. Stuttgart, 1877.

megyéi—

f) Trianon után.

Az 1920. évi népszámlálás. I. kötet. Budapest,

1923. (Magyar Stat. Közl. Új sor. 69.)

Magyarország Helységnévtára. 1922. és 1926.

évi kiadások.

B) Az ország egyes részeire vonatkozó munkák.

a) Erdély.

Lukinich Imre: Erdély területi változásai a

török hódítás korában, 1541-től Wii—ig, Buda—

pest, 1918.

 

Seutter, Math.: Transylvaniae Principatus in

guingue nationes divisus.
_

Elenchus civitates oppida et pagos I. M.

Principatus Transilvaniae ordine alphabetico juxta

Comitatuum Districtuum et Sedium processus ex-

hibeus, '; ,

Windiscli, Karl Gottlieb von: Geographie des

Grossfürstentums Siebenbürgen. (Der Geographie

von Ungarn Ill. Teil.) Pressburg, 1790. (A községe-

ket II. József beosztása szerint csoportosítva tár-

gyalja-l

Lebrecht, Michael: Versuch einer Erdbeschrei-

bung des Grossfürstentums Siebenbürgen. Hermann-

stadt, 1804.

Benigni. J. H.: Handbuch der Statistik und Geo-

graphie des Grossfürstentums Siebenbürgen. I—III.

füzet. Hormannstadt, 1837.

Kővárv László: Erdélyország statistikája. I.

kötet. Kolozsvár, 1847.

Verordnung der Minister des Innern der Ju—

stitz und der Finanzen vom 4. Juni, 1854. betretfend

die politische und gerichtliche Organisierung des

Grossfiirstentums Siebenbürgen. (Reichs-Gesetz—

Blatt für das Kaiserthum Önterreich, 1854. LI.

Stück. 141. Ausgeg. und versendet am 13. Juni.

513. If)

Mersich,

tums Siehenhürgen

Grossfürsten—

definitiven politi—

Andreas: Karte des

nach der

schen und gerichtlichen Landeseinteilung. Her-

mannstadt, 1854.

Karte des Grossfürstentums Siebenbiirgen. 4.

kiad. Verlag Th. Steinhaul'en. Hermannstadt, 1862.

Fischer, Franz: Klarte des Grossfiirstentums

Siebenbürgen nach der neuosten Landesein-

teilung. Hermannstadt, 1863.

Gámán Zsigmond: Helységnévtár. Erdély (és

a Partium) minden községének betűrendes név-

tára. 2. kiad. Kolozsvár, 1863.

B. I.: Helységnévtár. A királyhágóninneni

rész (Erdély) községeinek betűrendes névtára. Ko—

1872.

Benedek Lajos: Az erdélyi részek helységnév—,

lozsvár,

' tára. Kolozsvár, 1886.

Szászok földje,

Meltzl dr. Oskar von: Statistik der sáchsischen

Landbevölkerung von Siebenbürgen. Nagyszeben,

1886

Erdélyi határőrvidék.

Benigni v. Mildenhorg: Stat. Skizze der sie

benbürgischen Militergránze. 2. kiad. Hermann—

stadt, 1834.

b) Horvát-Szlavonországok.

Verordung der Ministerien des Innern, der

Justiz und der Finanzen vom 3. Juni 1854 be—
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trefl'end die politische und gerichtliche Organisie-

rung der Königreiche Kroatien und Slavonien.

Reiehsgesetz-Blatt für das Kaisertum Österreich.

Jahrgang 1854. XLIX. Stück. 1336. Ausgeg. und ver-

Sendot am 9. Juni 1854. 497. lap.

Zbornik zakona i naredaba valjanih za Klral-

jovino Hrvalsku i Slavoniju. 1863—1918. Ennek hi-

vatalos, de sajnos, nem mindíg pontos fordításai:

Horvát-Szlavonországok autonom - törvényeinek

gyüjteménye. Kiadja a horvát-szlavon—dalmátor-

szági m. kir. miniszter. I—V. kötet. (1868—1900.)

Budapest, 1901. — Landesgesetze der Königreiche

Croatien, Slavonien und Dalmatien 1868—1916.

Agram.

Katzenschláger Michael: Karte von Kroatien

u. Slavonien nebst der k. k. Militárgránze, Wien

1870.

Pregled izvedenoga godine 1871. polítiökoga

rozdieljenja Kraljevine Hrvatske i Slavoníje po

zupanijah, Kolarih i obóinah s kazalom Zagreb,

1872.
' *

Pregled politiőkoga i sudbenoga razdieljenja

kraljevinah Hrvatske i. Slavonlje i

upravnik obőinah. Zagreb, 1877.

' Politif'ko i sudbeno razdeljenje. 1889., 1890.,

1895, 1903., 1913. évi kiadások. Zagreb.

uredjenje

Szlavonin.

Gaden-Schunzer: Tabella geographicav nova et

exata distincte exhibens Regnum Slavoniae cum

Syrmii ducatu.

Homann: Tabula geographiva exhiben regnum

Slavoniae cum Syrmii ducatu. 1745.

Horvát—szlavon határőrvidék.

Gerichts—Bezirks-Eintheilung und alphahe-

tisches Ortschafts-Register der Croatisch-Slavo-

níen Militárgránze. Agram, 1872.

_;1928

c) Határőrvidék.

(Kizárólag az erdélyi vagy horvát—szlavon ha-

tárőrvidékekkel foglalkozó munkákat ]. Erdély-

nél és Horvát-Szlavonországoknál.)

Hielzinger: Statistik der Militárgrenze des őster—

reichíschen Kaiserthumes. I., II. kötet Wien, 1817.

1820.
m-

Vaniőek Fr.: Specialgeschlchte

gre-nzv L—IV. kötol. XVion, 1875.

der hlüitár-l

Iványi István: A tiszai határőrvidék 1686——

1750. Budapest, 1885.

d) A Szerb vajdaság és a temesi bánság.

vüeneral-Karte' der Wojwodschaft Serbien

und des Temescher Banates, dann der víer Gránz—

regimenter Peterwardeíner, Deutsch-Banater, Illi—

risch-Banater und Roman-Banater, endlich des

Titler Gránz—Bataillons nach officiellen Guellen

reducirt und gezeíchnet von Emanuel von Fried-

berg. 1853.

Verordnung der Minister des Innern, der

Justiz und der Finanzen, betrefl'end die politische

und gerichtliche Organisierung der Serbischen

VVojwodschaft und des Temeser Banates. Reichs—

Gesetz—Blatt für das Kaiserthum Österreich. 1854.

IX. Stück. 28. Ausgegeben u. versendet am 9. febr.

1854. 119. ].

Szentkláray Jenő: 100 év Dél-Magyarország

újabb történetéből. [. köt. Temesvár, 1879.

e) Fiume.

Kobler, Giovanni: Memorie per la storia della

liburnica cittá di Fiume. l—III. kötet. Fiume, l896.

Edelényi—Szabó Dénes dr.
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