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UNG VÁRMEGYE
1867-1892.

Mélyen tisztelt törvényhatósági Bizottság !

Huszonöt éve annak, hogy vége szakadt a magyar nemzet 
hosszas megpróbáltatásainak. Fel virradt az alkotmányos élet tün
döklőén kelő napjának reggele és a zsibbasztóan hosszú tél után 
beköszöntött a várvavárt tavasz.

Miután a nemzet kitartása és uralkodójának bölcsessége foly
tán az 1848-ik évben megvetett szilárd alapokon létrejött a közjogi 
kiegyezés és kineveztetett a felelős magyar minisztérium, — a 
természet kikeletével majdnem egyidejűleg, — a köztörvényható
ságok visszaállítása tárgyában az 1867. évi márczius hó 8-án 
meghozott országgyűlési határozat alapján, április hó 10-én bocsát
tatott ki Ung vármegye közönségéhez a kormánynak az az első 
leirata, a melylyel helyreállittatott vármegyénknek 19 éven át 
szünetelő önkormányzati működése.

Ezen leirat az önkormányzatról a következő nagy jelentőségű 
szavakkal emlékezett meg akkor. „A szabadság végelemezésében 
nem más, mint az önkormányzat joga. Ebben a nemzetnek oly 
kincse rejlik, a melyre nem lehetünk elég féltékenyek. Ha a szabad
ság igényeinek megfelelni akar, csonka, bevégezetlen mű, a mig 
minden intézményeit nem ugyanazon elv, nem az önkormányzat 
elve lengi át.“

A leirat az 1867. évi április hó 30. napján tartott azon 
emlékezetes közgyűlésen tárgyaltatott, a mely közgyűlésen ősi

1*
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szokások szerint a vármegye közönségének nagy lelkesedése és 
közöröme között lett főispán! székébe beiktatva, a vármegyének 
ugyanazon hó 3. napján kinevezett és elévülhetlen érdemekben 
gazdag, és ma már nyugalomba vonult szeretett főispánja : Török 
Napoleon gróf, és a mely közgyűlésen ez önkormányzati tevé
kenység megindítása és az erre szolgáló szerveknek a tisztviselők
nek azonnali megválasztása iránt tétettek meg az intézkedések.

A mai ünnepies alkalommal, a midőn a vármegye közönsége 
által a legalkotmányosabb magyar király iránt táplált hódolatteljes 
hálaérzet jutott nyomatékos kifejezésre, és a midőn szeretett 
hazánk ezredéves, de egyideig felfüggesztett alkotmánya vissza
állításának tényét szentesítő koronázás 25. évfordulójának meg- 
ünnepelése iránt tétettek meg az intézkedések : időszerű s méltó 
m. t. törvényhatósági Bizottság, hogy saját önkormányzati életünk 
25 éves legközelebbi múltjának is szenteljük a visszaemlékezés 
néhány pillanatát.

Ezen egynegyed százat tévő idő történetére viszzapillantva, 
a vármegyei önkormányzat jogkörét és bcléletét közelről érintő 
több mozzanat nyújt a visszaemlékezésnek támpontot.

Ezen főbb mozzanatokat, melyek részint törvényhozási intéz
kedésekből eredők, részint az önkormányzat jogköréből származók, 
bátor leszek röviden felemlítve, a m. t. törvényhatósági Bizottság 
emlékezetébe felidézni.

*

A már érintett országgyűlési határozat értelmében az 1867. 
évi első közgyűlésre az 1861. évben alakított megyei bizottmányok
nak még meglévő tagjai hivattak össze, és az ezekből álló testü
letre ruháztattak a vármegyék rendezéséig, a megyebeli bizott
mányok által az 1848. s 1861. években gyakorolt jogok.

Az ekként megalakított bizottmány által választatott meg az 
1867. évi május hó 1. és 2. napjain a régi törvények s törvényes 
gyakorlat értelmében és a főispán által eszközölt kijelölés mellett, 
az 1848. évi szervezet s beosztás szerint a vármegyei tisztikar, 
a törvényhozás intézkedéséig ideiglenes jelleggel. Ez alkalommal 
a szavazásra jogosultság a főispán jegyével ellátott igazolványokkal 
igazoltatott és a szavazás színes ládákba tett koczkákkal titkosan 
történt.
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Az első tisztikar következőleg alakult meg :

1- ső alispán : id. Horváth Gábor.
2- od alispán : Petrovay Ákos.
Főjegyző : Both Menyhért.
1- ső aljegyző : Bánóczy Ferencz.
2- od aljegyző ■ Berhelyi Ödön.
3- ad aljegyző : Kende Péter.
Tiszti főügyész : Böszörményi József.
Alügyész : Jelenyi Pál.
Törvényszéki ülnökök : Lipcsey József\ Thuránszky Kál

mán, Torna Andor, Pólányi István, Fekésházy József és 
Pilisy András.

Számvevő : Paulo vies Imre.
Főpénztárnok : Szilcszay Imre.
Központi főszolgabíró : Bekény Belizár.
Ungvár-perecsenyi főszolgabíró : Buday Miklós.
Minai főszolgabíró ' Kováéh Károly.
Szobránczi főszolgabíró : Pongrácz Béla,
Dobóruszkai főszolgabíró : Madarassy Mór.
Bezői alszolgabiró : Eó'ry József.
Kaposi alszolgabiró : Csicsery Antal.
Vinnai alszolgabiró : Gyöngyösy Pál.
Szerednyei alszolgabiró : Bene Kálmán.
Felvidéki alszolgabiró : Trapli Alajos.
Központi esküdt : Csonka Béla.
Ungvár-perecsenyi esküdt : Goics Lázár.
Minai esküdt : Szabó István.
Szobránczi esküdt : Köröskényi Elek.
Dobóruszkai esküdt : Tabódy Jenó'.
Bezői esküdt : Zsitlcószky Gyula.
Kaposi esküdt : Köröskényi Ferdinánd.
Vinnai esküdt : Pólányi Imre.
Szerednyei esküdt : Duresák Dezsó'.
Felvidéki esküdt : Papanek Károly.

A főispán által kineveztettek levéltárnokká : Horváth János ; 
várnagygyá : Lőrinczy Ferencz ; első főorvossá : dr. Zsíró 
István ; 2-od főorvossá : dr. Bódi József, és alorvosokul elfoglalt 
állásaikban megerősittettek : a központban : dr. Turner Ferencz,
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a kaposi járásban : Mijó János, a szobránczi járásban : Baky 
Károly, a vinnai járásban : Hazslinszky István és a bercz- 
naiban : Bltiíni János, a kik ellátták a többi járások közegészségi 
szolgálatát is ; végül kineveztetett megyei baromorvossá Krisch 
Mihály.

Nem lesz talán minden érdek nélkül felemlíteni, hogy az 
összesen 46 személyből állott tisztikarból már 28-an haltak el és 
pedig :

Horváth Gábor mint nyugalmazott törvényszéki elnök, Both 
Menyhért mint kir. ügyész, Bánóczy Ferencz mint vármegyei 
főjegyző, Torna Andor mint törvényszéki ülnök, Berhelyi Ödön 
mint kir. törvényszéki bíró, Thuránszky Kálmán mint vármegyei 
közgyám, Szikszay Imre mint főpénztárnok, Paulovics Imre 
mint számvevő, Eó'ry József mint várnagy, Gyöngyössy Pál 
mint kir. aljárásbiró, Goics Lázár mint kir. közjegyző, Papanek 
Károly mint törvényszéki iroda-vezető, Horváth János mint levél
tárnok és Ldrinczy Ferencz mint várnagy. A magánéletbe vonulva 
vissza haltak el, az utóbb vármegyei árvaszéki elnöki minőségben 
is működött Lipcsey József, továbbá Fekésházy József, Pilisy 
András, Szabó István és Zsitkószlcy Gyula. Végül elhalász
tak : dr. Zsíró István s Bódy József főorvosok, Mijó János, 
Baksy Károly, Hazslinszky István, Blátni János orvosok és 
Krisch Mihály baromorvos.

A magánéletbe vonultak Petrovay Ákos mint nyugalmazott 
kataszteri felügyelő, Pólányi István mint gyakorló ügyvéd, 
Bekény Belizár mint nyugalmazott királyi járásbiró, Kovách 
Károly mint gazdászattal foglalkozó földbirtokos, Csicsery Antal 
mint nyugalmazott vármegyei főszámvevő, Traply Alajos mint 
nyugalmazott szolgabiró és Köröskényi Ferdinánd mint nyugal
mazott főszolgabíró.

A közigazgatási szolgálat terén kívül álló tiszti állásokat 
foglalnak el ez időszerint : Madarassy Mór mint kir. jogügy- 
igazgatósági tanácsos, Be ne Kálmán mint kúriai pótbiró, Csonka 
Béla mint kir. járásbiró és dr. Turner Ferencz mint községi 
körorvos.

Jelenleg is a vármegye tisztviselői : Kende Péter mint 
alispán, Jelenyi Pál mint árvaszéki számvevő, Buday Miklós 
mint árvaszéki elnök, Köröskényi Elek mint a szobránczi járás 
főszolgabirája, Tabódy Jenó' mint főjegyző, Pólányi Imre mint
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levéltárnok és Durcsák Dezső mint az ungvári járás főszolga- 
birája. *)

A vármegyének az 1848. évi és azt megelőző állapotokkal 
megegyező és az országgyűlés által ideiglenes jellegűnek kimondott 
szervezete és beosztása, a midőn az önkormányzat keretében oldat
tak meg nem csupán a közigazgatás, hanem az igazságszolgál
tatás és törvénykezés összes feladatai is, a köztörvényhatóságok 
rendezéséről szóló 1870. évi XLII. t.-czikk és az első folyamodásul 
kir. törvényszékek és kir. járásbíróságokról szóló 1871. évi XXXII. 
t.-czikk életbeléptetéséig vagyis az 1871. év végéig állott fenn.

Ezen törvényeknek a vármegye önkormányzati életére felette 
nagy horderővcl bíró rendelkezései egészen uj, változott állapotokat 
hozattak létre. És mert peres ügyekben a jogszolgáltatás és bűn
ügyekben a büntető hatalom államilag kinevezett tisztviselőkre 
ruháztatott, az önkormányzat jogkörébe csak a szorosan vett köz- 
igazgatás és a gyám- s gondnoksági ügyek ellátása utaltatott. A 
törvényhatóságok rendezéséről szóló törvény követelményeinek

*) Kende Péter, mint III-ad aljegyző 1871. év végéig szolgált. Az 
1875. évi Julius hó 5-én és az 1878. évi augusztus hó 5-én az ungvári választó 
kerületben országgyűlési képviselővé választatott.

Jc lényi Pál tiszti ügyész volt az 1872. évi április hó 22. napjáig, 
ekkor árvaszéki ülnökké, az 1877. valamint 1883. év végén tartott tisztujitáskor 
pedig közgyámmá, illetőleg árvaszéki számvevő s nyilvántartóvá választatott, 
mely állásra az 1889. év végén kineveztetett.

Buday Miklós az 1871. év végén tartott tisztujitáskor a daróczi járás 
szolgabirájává, az 1877., 1883. és 1889. évi tisztujitások alkalmával árvaszék 
elnökké választatott.

Köröskényi Elek mint a szobránczi járás esküdtje az 1871. év végén 
megtartott tisztujitáskor a zalacskai járás szolgabirójává, 1877., 1883. és 1889. 
években pedig a szobránczi járás szolga- illetőleg főszolgabirájává választatott.

Tabódy Jenő a dobóruszkai járásban mint esküdt az 1871. év végéig 
működött, az 1874. év márczius havában a perecsenyi járás szolgabirájává 
választatván, ugyanazon év november havában a kaposi járás szolgabirája Vécsey 
Gyula báróval a törvényhatóság hozzájárulásával járást cserélt, az 1877. és 
1883. évi tisztujitások alkalmával a kaposi járás szolgabirájává és az 1887. évi 
február hó 26-án a vármegye főjegyzőjévé választatott.

Pólányi Imre az 1871. év végéig a vinnai járásban esküdt volt, azon 
év végével árvaszéki kiadóvá, az 1873. évben segédszámvevővé és 1876. évi 
deczember 30-án levéltárnokká neveztetett ki.

Durcsák Dezső az 1871. év végén tartott tisztujilás alkalmával esküdti 
állásából első aljegyzővé, az 1877., 1883. és az 1886. évi tisztujitások alkal
mával az ungvári járás szolga- illetőleg főszolgabirájává választatott.
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megfelelőleg, annak I. és II. fejezetében megszabott törvényható
sági bizottság szervezete s hatósága, a tisztviselők ügy- és hatás
köre, létszáma és a járások beosztása tekintetében is nagyon 
lényeges változások jöttek létre és lényeges átalakítások eszközöl
tettek.

A törvényhatósági bizottság felerészben képviseleti alapon, 
felerészben a vagyon, illetőleg a legtöbb adófizetés alapján alakít
tatott meg. Be lett szüntetve több tiszti állás, nevezetesen a 2-od 
alispán!, főszolgabírói, a tiszti al ügyészi és esküd ti állások. Ellenben 
szerveztetett a vármegyei árvaszék egy elnök, két ülnök s meg
felelő segéd- s kezelőszemélyzettel és szerveztetett a vármegyei 
állatorvosi, valamint a fatenyésztő biztosi állás. Az önkormányzati 
jogkör bővítéséül tekinthető, hogy az 1870. XLII. t.-czikk által a 
törvényhatósági bizottság választási joga kiterjesztetett az orvosi 
és mérnöki állásokra is. A vármegye területe egy-egy szolgabiró 
hatósága alatt hat közigazgatási járásra osztatott, u. m. a szob- 
ránczi, bereznai, perecsenyi, daróczi, kaposi és a zalacskai járá
sokra. A vármegye székvárosa Ungvár rendezett tanácsú várossá 
lett és a községek, a községek rendezéséről szóló 1871. évi XVIII. 
t.-cz. értelmében uj alapokon szerveztettek, a községek testületi 
hatósága tekintetében ugyanazon elvek szerint, a melyek a törvény- 
hatósági bizottságok megalakításánál érvényesültek.

A vármegyék történetében korszakot alkotó 1872. évi nagy 
átalakulás után nagy jelentőségű mozzanatként tűnik fel az 1876. 
évi VI. t.-czikk megalkotása, a melylyel a tág illetékességi s hatalmi 
joggal felruházott, s felerészben a törvényhatósági bizottság válasz- 
tottaiból, felerészben pedig törvényhatósági és kinevezett állami 
tisztviselőkből szervezett közigazgatási bizottság intézménye illesz
tetek be a törvényhatósági önkormányzat keretébe.

Nagy jelentőségűek továbbá az 1877-ik évben 88. és 145. 
számok alatt hozott azon törvényhatósági bizottsági határozatok, 
a melyekkel a szolgabirói hivatalok rohamosan emelkedő ügy
forgalma s ezzel szemben a rendelkezésre álló erők elégtelensége 
folytán, a szolgabirák mellé segédszolgabirói állások rendszeresítése 
mondatott ki. Hogy azonban az, a nmgu m. kir. belügyminiszté
rium által azon időben mindinkább hangsúlyozott takarékossági 
elvek mellett és a belügyi kormány által kikötött feltétel értelmé
ben az 1877-ik évre a vármegye javára megállapított állami segély- 
összegen belül eszközölhető legyen, két szolgabirói járás bcszün-
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tettetett, a hat járásba osztott községek a járásbiróságiakkal össze
eső járási székhelylyel 4 járásba osztattak be, u. m. : a szobránczi, 
ungvári, kaposi és a bereznaiba. A közigazgatási és törvénykezési 
járások teljes kiegyenlítése azonban csak az 1881. év január 
havában lett végrehajtva az 1880. évi 30844. számú igazságügy
miniszteri rendelet alapján.

A takarékossági elvek azon időben vármegyénkben annyira 
szigorúan érvényesültek, hogy a két szolgabirói hivatalon felül 
beszüntettetek még a segédszámvevői, a várnagyi s két írnoki 
állás, leszállittatott a vármegyei hajdúk, szolgák és közrendőrök 
létszáma és nagy mérvben redukáltattak a tiszti fizetések. És ezen 
20000 írtra rugó megtakarítások akkor azon felszínre került s 
nagy tért hódított aggodalomból történtek, hogy a vármegyéknek 
az akkori kormány által tervezett uj területi beosztása és a vár
megyék háztartásának utóbb tényleg keresztül vitt állami dotatió 
alapján berendezése alkalmával, vármegyénk történelmi jogai esetleg 
nem fognak kellő méltatásra találni, ha szükségletei nem állanak 
az államnak nyújtható jövedelmi forrásokkal arányban. Ugyan
akkor szüntettetett be a vármegyei mérnöki két állás is, mely 
állásokat az 1877. XXIV. t.-czikk különben is nélkülözhetőkké 
tette, miután annak rendelkezéseivel a megyei mérnöki teendők a 
kir. államépitészeti hivatalokra ruháztattak. Az 1877. év végén 
megtartott tisztujitás már a felsőbb helyen is jóváhagyott reduc- 
tióknak megfelelőleg ejtetett meg.

Az 1878. évtől a jelen ideig terjedő időszak alatt a vár
megyék szervezete, önkormányzata s beléletére lényeges hatást 
gyakoroltak a megyék háztartásáról szóló 1883. évi XV. és a 
törvényhatóságokról szóló 1886. évi nagy fontosságú XXI. t.-czikk. 
Az előbbi a vármegyék háztartását és egyidejűleg az azzal kap
csolatos önrendelkezési jogot vonta reánk nézve megbénitóan 
szűk korlátokok közzé. Az utóbbi kapcsolatban az előbbivel létre
hozta a jelenleg fennálló szervezetet. Es ezen törvény míg egy
részről tökélesedést, fejlődést s haladást tanúsít, a törvényhatósági, 
főispáni s tisztviselői jog-, hatalom- s hatáskör részletes meghatáro
zása tekintetében, valamint összhangban a községek rendezéséről 
szóló ugyanazon évi XXII. t.-czikkel, a törvényhatóságnak s köze
geinek a községek és rendezett tanácsú városokhoz való viszo
nyának megállapítása tekintetében, addig másrészről több intéz
kedéssel, szemben az 1871. évi XLII. t.-czikkel is, az önkormányzat
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jog- és tevékenységi körét mind szükebbre vonja. Ily intézkedés 
egyebek között a választási jog azon korlátozása is, a melynél- 
fogva több tiszti állásnak előbb választás utján történt időszakos 
betöltése beszüntettetek és az élethossziglanra érvényes főispán! 
kinevezés jogkörébe utaltatott.

A nemzet nagyjainak s kormányainak a haza javát czélzó 
törekvései, a lázas vágy a haladásra, a fejlődésre, az igyekezet 
kipótolni a mulasztottakat s intézményekkel a fejlődöttebb nyugati 
államokhoz sorakozni, az elmúlt 25 év alatt számos törvényhozási 
alkotást hozott létre. Azok közül, a melyek vármegyénket s annak 
érdekeit kisebb-nagyobb mérvben érintették, és azokra különösebb 
hatást gyakoroltak, csakis említve, hogy az adózási viszonyokat 
felette lényegesen átalakító igen számos adó-törvény hozatott és 
érintve az egyesek anyagi viszonyait oly mélyre hatóan befolyá
solt 1868. évi szomorú emlékű t.-czikket az uzsora törvény el
törléséről, és viszont ezen intézkedéssel egészen ellentétes és a 
felette hátrányosan alakult anyagi viszonyok javítását czélzó 1877. 
évi Vili. és az 1883. évi XXV. t.-czikket, a melyek a kamatláb 
maximumát állapítják meg, és az uzsora-vétséget valamint az ily 
esetekben követendő eljárást minősítik, felsorolom a következőket :

Az 1868. évi népoktatási törvényt, mely vármegyénk népokta
tási viszonyát is felette előnyösen alakította át ; a vármegye közle
kedési érdekeit hathatósan előmozdító 1870. évi XXVIII. t.-cZikket, 
a melynek alapján az ungvár-nyiregyházi vasút építtetett ki ; az 
1875. évi III. t.-czikket a nyilvános betegápolás költségeinek fede
zéséről, mely a nagyfontosságu ügyet szabályozta ugyan, azonban 
csakis az egy vármegyéhez tartozó községekre szorítkozó egyenlő 
teherviselés elvén alapuló hozzájárulási kötelezettség kimondásával, 
valamint a vármegyei betegápolási alap kötelező létesítése s a 
mutatkozó szükségleteknek megfelelő fenntartása által vármegyénk 
adófizető lakosságára ma már 5°|0-ra felrúgott betegápolás! pót
adóval oly súlyos terhet rótt, hogy a vármegye közönsége mar 
több ízben indíttatva érezte magát a betegápolás! adó egyenlő 
arányú országossá tétele iránt a kormányhoz felírni ; és végül az 
első folyamodásu kir. bíróságok szervezéséről szóló 1875. évi 
XXXVI. t.-czikket, mely közvetve okozója lett a vármegye 17 év 
óta mindig fájdalmasan sajgó azon sérelmének, hogy az ungvári 
kir. törvényszék, az említett törvény által nyert felhatalmazásra 
hivatkozással, a kormány által felosztatott és az egész vármegye
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területe törvénykezési tekintetben a beregszászi kir. törvényszékhez 
csatoltatok.

Ehhez hasonló s következményeiben nem kevésbé sok hát
rányt okozó súlyos csapás érte a vármegyét, midőn a pénzügyi 
közigazgatás szervezetének megváltoztatásáról szóló 1889. évi 
XVIII. t.-czikk alapján a vármegyénkben királyi adófelügyelőség 
ugyanazon évben feloszlattatván, az egész vármegye területének 
pénzügyi közigazgatása a Beregszászon felállított pénzügyigazgató
ság ügykörébe osztatott.

Lényeges és javító befolyást gyakorolt továbbá a vármegye 
közegészségi ügyeire a közegészégügy rendezéséről szóló 1876. 
évi XIV. t.-czikk, a melynek alapján a községi közegészségügy 
ellátása a községi körorvosi intézmény behozatalával javíttatott ; 
a vármegyebeli gyám- és gondnoksági ügyek szabályozása s inté
zésére az e tárgyban alkotott 1877. évi XX. t.-czikk, az erdő- 
gazdaságra az 1879-ik évi erdőtörvény és az állategészségügy 
kezelésére az 1888. évi VII. t.-czikk.

Kiválóan nevezetes mozzanatot képez a vármegye közgazda- 
sági állapotában, kezdetben a földmivclésügyi minisztérium kebe
lében rendeleti utón, utóbb a vizjogról szóló 1885. évi XXIII- 
t.-czikk alapján önálló hivatallá szervezett kultúrmérnöki intézmény 
behozatala, a melynek segélye s vezetése mellett már az 1880. 
évtől kezdve a vármegye területén számos és ezek között nagy
szabású talajjavító munkálatok vétettek foganatba s hajtattak végre.

Ezek között legnagyobb szabású a 35 község határára ki
terjedő Szenna-fílatta lccsapolása, mely 16,149 kát. hold földet 
tett haszonhajtóbb művelésre alkalmassá, A Szonna-Blatta 
lecsapoló társulat által létesített csatorna-hálózat kiterjedése 
90,824 folyó méter, mely a társulatnak összesen 82,556 frtjába 
került. Ez összegben a készpénzbeli kiadás 36,708 frt 30 krral, 
a természetben leszolgált községi közmunka értéke 45,847 frt 70 
krral szerepel.

Nagyobb talajjavitási munkálatok még : a 7 község határát 
érdeklő Mokcsa-Pallagcsa tó lecsapolása, mely 1756 kát. holdat, 
a N.-Ráth és Szürthe községbeli, mely 1000 holdat, a hat köz
ség közbirtokosságát érdeklő mátyóczl lecsapoló társulat csator
nája, mely 350 holdat és az Apponyi György gróf bezői uradal
mában véghez vitt csatornázás, mely 3275 holdat tett előnyösebb 
gazdasági művelésre alkalmassá.
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A kulturmérnökség tervezése és vezetése mellett az 1891. év 
végéig foganatosított lecsapolás, alagcsövezés és rétöntözés által ösz- 
szesen 24,880 kát. hold földterület tétetett haszonhajtóbb művelésre 
alkalmassá.

Közgazdasági érdeknek az állami italmérési jövedékről szóló
1888. évi XXXV. t.-czikk és az italmérési jog kártalanításáról szóló
1889. évi V. t.-czikk. Végül a vármegye közlekedési érdekeit s 
közmunka ügyét felette mélyre hatóan érinti a közutak s vámok
ról szóló 1890. évi I. t.-czikk, melynek az állami utakra is vonat
kozó intézkedéseivel nagy kiterjedésben szabályoztatván, a törvény- 
hatósági és községi közmunka kötelezettség a közutak osztályozása, 
építése és fenntartása, valamint a vámszedés ügye, behozatott az 
egyenlő teherviselés elvére fektetett útadó.

Ezen előadásnak csak szűkre szabhatott terjedelmét túl
haladja a vármegye legutóbbi 25 éves önkormányzati tevékeny
ségének, és az azzal kapcsolatos személyi ügyeknek részletes 
tárgyalása, miért csak annak megemlítésére szoritkozhatom, hogy a 
vármegye törvényhatósági bizottsága minden nevezetesebb országos 
ügyet, vagy a felséges uralkodó házat érdeklő mozgalomban hatá
rozat hozatalokkal, felírásokkal vagy küldöttei által mindenkor 
tevékeny részt vett, hogy a törvények s rendeletek által reá
ruházott joghatóságot és hatalmat mindenkor a hazafiság, mél
tányosság és az igazságosság követelményeinek, és a vármegye 
érdekeinek megfelelőleg érvényesítette, és hogy számos a közügy 
s közszolgálat javára szolgáló határozatot s szabályrendeletet 
hozott s alkotott, mely utóbbiak közül magasra emelkedik ki, az 
elaggott vagy munkaképtelenné vált vármegyei közegeket, esetleg 
árváik s özvegyeiket nagyobb ínség ellen biztosító és az 1889-ik 
évben tényleg életbe lépett szabályrendelet a vármegye tiszti-, 
segéd-, kezelő- és szolgaszemélyzet, valamint ezek özvegyei s árvái 
nyugdíj-intézetének megállapítása tárgyában.

Megemlítem még, hogy 25 év alatt a mai napig összesen 
271 közgyűlés tartatott, hogy a több ízben felmerült időközi vá
lasztásokon kívül öt általános tisztujitás tartatott, és pedig az 
1867. évi május havában az 1871., 1877., 1883. és az 1889. évek 
végén, és hogy alispán választás 6-szor volt u. m. az 1867. év 
május havában, a midőn az 1847. és 1860. években is első 
alispánná választott id. Horváth Gábor választatott meg első
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alispánná, a ki utóbb törvényszéki elnökké neveztetett ki ; az 
1871. és 1877. évek végén tartatott általános tisztujitás alkalmával 
Böszörményi József választatott alispánná. Böszörményi József
nek az 1879. évi márczius havában bekövetkezett elhalálozása 
folytán az alispán! szék ugyanazon hónap 31. napján tartott vá
lasztás alkalmával töltetett be, a midőn Kende Péter választatott 
meg, a ki úgy az 1883. valamint az 1889. év végén megtartott álta
lános tisztujitások alkalmával is ugyancsak alispánná választatott.

Végül felemlítem azt is, hogy a vármegye országgyűlési kép
viselőt választó négy kerületében az elmúlt 25 év alatt megejtett 
választások alkalmával a következők választattak országgyűlési 
képviselőkké :

1867. évi augusztus 31-én az ungvári választó kerületben : 
Kandó Kálmán. *)

1869. évi márczius 17-én az ungvári választó kerületben : 
Pribék Antal; a szobráncziban : Petrovay Ákos ; a kapusiban : 
fíuttler Sándor gróf; a bereznaiban : Nehrebeczky Sándor.

1875. évi július hó 5-én az ungvári választó kerületben : 
Kende Péter; a szobráncziban : Tomcsányi László; a kapusi
ban : Bernátli Dezső ; a bereznaiban : Mocsáry Géza.

1878. évi augusztus 5-én az ungvári választó kerületben : 
Kende Péter; a szobráncziban: Tomcsányi László; a kapusi
ban : Bernáth Dezső; a bereznaiban : Mocsáry Géza.

1879. évi május hó 6-án az ungvári választó kerületben : 
Nehrebeczky György. **)

1881. évi junius hó 25-én az ungvári választó kerületben : 
Török József gróf; a szobráncziban : Tomcsányi László; a 
kapusiban : Szabó Endre ; a bereznaiban : Mocsáry Géza.

1884. évi junius hó 13-án az ungvári választó kerületben : 
Török József gróf ; a szobráncziban : Tomcsányi László ; a 
kapusiban : Bernáth Dezső; a bereznaiban : Harkányi Károly.

1887. évi junius hó 17-én az ungvári választó kerületben : 
Kende Mihály ; a szobráncziban : Tomcsányi László ; a kapusi
ban : Bernáth Dezső ; a bereznaiban : Firczák Gyula.

*) Ezen május hó 31-én már egy ízben meghiúsult választás megejlé
sére azon körülmény szolgáltatott okot. hogy az ungvári választó kerület kép
viselője ugyancsak Kandó Kálmán miniszteri tanácsossá lelt kinevezve

**) Kende Péternek az ungvári választó kerület képviselőjének alispánná 
történt választása folytán merült fel a képviselőválasztás szüksége.
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1891. évi augusztus hó 3-án a bereznai választó kerületben : 
Sztámy István gróí. *)

1892. évi január hó 28-án az ungvári választó kerületben : 
Kende Mihály; a szobráncziban : Tomcsányi László; a kapusi
ban : Bernáth Dezső'; a bereznaiban : Sztámy István gróf.

*

Vármegyénknek az eddigiekben felette hézagosán vázolt 25 
éves legújabb történetében alig van, akár a törvényhatóság kebe
léből származó, akár törvényhozási intézkedések végrehajtásából, 
vagy a közigazgatás számos functiójából eredő s a törvényható
sági élettel kapcsolatos oly lényegesebb mozzanat, mely mind
inkább szorosabb összefüggésben ne lenne a főispán! székkel, az 
újabb törvényhozási intézkedésekkel mind nagyobb mérvben ki
tágított főispán! jog és hatalommal. Mondhatni, hogy a főispán! 
jog s hatalom mikénti érvényesítésétől, és ennélfogva az azokkal 
felruházott főispánnak egyéniségétől függ jórészt a vármegye er
kölcsi súlya s tekintélye, békéje, nyugalma és fejlődése.

Kiválóan szerencsés vármegyénk, hogy az 1867. évi április 
hó 30-ik napjától kezdve a jelen ideig a főispán! székben oly 
férfiakat tisztelhetett, a kik kiválóbb szellemi tehetségek és előnyös 
egyéni tulajdonok birtokában vármegyénk békéjét, jólétét anyagi 
s szellemi fejlődésének érdekeit, s a közigazgatási szolgálat ki
fogástalanságát mindenkor szivükön viselve, azokat szem elől soha 
sem tévesztették.

Török Napoleon grófnak az 1867. évtől 20 évig tartott fő- 
ispánsága, a vármegye történetének mindenkor kimagasló része 
lesz. Az átalakulások korszaka volt az. Az átalakulás folytonosan 
építő s romboló munkája a pártharczoknak olykor felzúduló erős 
vihara, felette sok bölcsességet, tapintatot, mérsékletet és eszélyes- 
séget tanúsított kormányzása alatt minden nagyobb rázkódás 
nélkül ment végbe. És ha vármegyénk tekintélye, tisztikarának 
erkölcsi jó hírneve a kedvező általános elismerés színvonalára 
emelkedett, abban Török Napoleon gróf főispánsága előnyös hatá
sának igen nagy része van.

*) Firczák Gyulának a bereznai választó kerület képviselőjének a mun
kácsi egyházmegye püspökévé történt kineveztetése folytán lett elrendelve a 
választás.
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A hálaérzet, a legbensőbb szeretet s tisztelet soknemü nyil
vánításai között emelkedett hangulatban ünnepelte meg Ung vár
megye ezen nagyérdemű szeretett főispánja kormányzásának 20-ik 
évfordulóját. De erre nemsokára már július hó elején, a mily fáj
dalommal értesült a vármegye közönsége arról, hogy érdemekben 
oly gazdag főispánja egészségi okokból nyugalomba vonul, épp 
oly lelkesült örömmel értesült arról is, hogy a nyugalomba vonuló 
főispánnak fia Török József gróf neveztetvén ki a vármegye 
főispánjául, atyjának örökébe lép. Hogy az a férfiú neveztetett ki 
főispánná, a ki mint vármegyénk fia, vármegyénk ujabbkori alkot
mányos és társadalmi mozgalmaiban élénk részt vévén, a köz- 
igazgatási szolgálat terén is mint tisztviselő, a törvény alkotás 
munkáiban pedig mint országgyűlési képviselő közreműködvén, 
már is sok érdemet szerzett. A ki vármegyénk minden viszonyát 
s a közigazgatási tevékenység minden részletét ismeri, és a ki 
édes atyja 20 évig terjedő főispáni kormányzása hatásának s 
következményeinek közvetlen tanúja volt. E tényezők, hozzájuk 
véve még az újonnan kinevezett főispánnak kiváló egyéb egyéni 
tulajdonait és sajátságait, méltán jogossá tették az öröm s lelke- 
sültség alapjául szolgáló azon reményt és meggyőződést, hogy 
főispáni hatalmát, tekintélyét, befolyását vármegyénk java anyagi 
s szellemi érdekeinek előmozdítására tapintatosan, hatályosan és 
üdvösen fogja teljes igyekezettel érvényesíteni.

A vármegye uj főispánja az 1887. év augusztus havának 
25-ik napján iktattatott be ősi szokás szerint soknemü ünnepség 
között a vármegye közönségének közörömtől áthatott lelkesedése 
mellett főispáni székébe. Hogy az állása és személyéhez kötött 
vágyak s remények miként valósultak meg, igazolja 5 év kedvező 
tanúsága, igazolja számos tény és mindenekfelett fényesen igazolja 
a személyéhez kötött mindinkább erősbülő bizalom, az a nagy 
népszerűség, az a benső meleg rokonszenv és az a valóban 
áldozatkész igaz közszeretet, mely őt körülveszi.

Midőn az eddigiekben megemlékeztem a letűnt 25 év neve
zetesebb mozzanatairól, engedje meg a mélyen tisztelt törvény- 
hatósági Bizottság, hogy a helyzet, a viszonyok 25 év alatt történt 
változásának igazolásául és igazolásául annak, hogy fejlődtünk s
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haladtunk, és hogy a fejlődés és haladás mily követelményeket 
vont maga után, számadatokat állítsak egybe.

A vármegye népessége volt az 1870. évben megejtett nép- 
számlálás szerint 130,032 lélek, az 1891. év január 1-én végre
hajtott népszámlálás szerint 135,247.

A vármegye állami javadalmazása volt 1868-ban 54,069 frt ; 
1892-ben 56,700 frt; magánjövedelme 1868-ban 400 frt ; 1892-ben 
798 frt.

A vármegye háztartásának bevétele és kiadása 1868rban 
54,469 frt volt, a f. évi előirányzat szerint 58,498 frt.

Az 1868. évben az összesen 46 személyből álló tiszti lét
szám, valamint a segéd-, kezelő- s szolgaszemélyzet javadalma
zása, a midőn vármegyei tisztviselők által láttattak el az igazság
ügyi feladatok is, volt 30,745 frt. Ez idő szerint az 50 személyből álló 
vármegyei tisztviselők-, segéd- és kezelőszemélyzetnek valamint a 
vármegyei szolgáknak javadalmazása összege tesz 37,909 frtot.

A vármegye területére eső ez idő szerinti igazságügyi kiadások, 
beleértve a börtönügyieket is, valamint a beregszászi kir. törvény
szék és kir. ügyészség fenntartásának Ung vármegye területére 
eső aránylagos részét, tesznek 69,586 frtot. *)

A közigazgatási és igazságügyi kiadásokat együttvéve, kerül 
ez idő szerint a vármegye közigazgatási és igazságügyeinek ellátása 
107,495 forintba, mely összeg az 1868-iki állapotokkal szemben 
76,750 frtnyi több kiadást tüntet fel.

*) A megszerzett hiteles adatok szerint a vármegye területére cső igazság
ügyi kiadások összege a következőleg alakul :

. A négy kir. járásbíróság személyi járandósága :
a) az ungvári járásbíróságnál 16,‘250 frt
b) a szobránczi » 4,830 frt.
c) a bereznai » 3,080 frt.
d) a kaposi »  4,475 frt.

Összesen : 28,635 frt

2. irodai szükséglet és átalány czimén kiadatott a négy
járásbíróságnál az 1891. évben . . . . . 7,019 frt.

3. Az ungvári telekkönyvi hatóságnál átalakítási költség
átalány czimén .... ... 547 frt.

4. A beregszászi kir. törvényszék és ügyészség fenntartá
sára fordított kiadásokból Ung vármegyére eső része . . 21,385 frt.

5. Az Ung vármegyére eső bűn- és börtönügyi kiadások . 12,000 frt.
Összesen : 69,586 frt.
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A vármegye községeinek egyenes államadója 1868-ban 257,410 
irtot tett, 1892-ben 338,994 frtot tesz.

A vármegye községeinek összes pótadója 1868-ban 66,371 
frtot tett, 1892-ben 98,530 frtot tesz. Az átlagos százalék 1868-ban 
26 volt, 1892-ben 29.

Ungvár város pótadója 1868-ban 4574 frtot tett, 1892-ben 
24,786 frtra rúg, magánjövedelme 1868-ban csak 3387 frtot tett, 
mig az 1892-iki költségelőirányzat szerint 43,066 frtra rúg. Ungvár 
város jelenlegi egyenes államadója 69,467 frt, háztartási kiadása 
67,853 frt.

Az 1867. s 1868. évben a vármegye pénztári hivatal keze
lése alatt a már emlitclt s összesen 54,469 frtra rugó két tételen 
kívül más alap még nem állott. Ez idő szerint kezel a vármegyei 
pénztári hivatal a házipénztáron kívül, melynek 1891. évi bevétele 
64,679 frtra rúgott, még 24 különféle alapot, a melyek összege 
259,206 frt 40 krt tesz és a 302,114 frt 65 krt képviselő gyám
pénztárt. Van tehát ez idő szerint a vármegyei pénztár kezelése 
alatt összesen 626,000 frt.

A vármegyének kiválóan előnyösen változott népoktatási 
viszonyait a következő adatok tüntetik fel :

A tankötelesek száma 1868-ban 23,003 volt, 1891-ben 23,469. 
Iskolába járt 1868-ban 9637, 1891-ben 19,546. A népiskolák száma 
1868-ban 172, 1891-ben pedig 236 volt. Az iskolák tanítási nyelve 
az 1868. évben : 82 iskolában orosz, 39-ben magyar, 9-ben magyar
orosz, 12-ben tót-orosz, 10-ben magyar-tót, 2-ben német és 2-ben 
magyar-német ; az 1891. évben : 116 iskolában magyar, 34-ben 
orosz, 42-ben tót-magyar, 45-ben orosz-magyar. A néptanítók 
száma 1868-ban 189, 1891-ben 255 volt. A tanítók fizetésére for- 
diitatott az 1868. évben 20,508 frt az 1891. évben 93,815 frt.

Mélyen tisztelt törvényhatósági Bizottság ! Befejezve a letűnt 
25 év főbb mozzanatainak vázlatos előadását és befejezve a tör
vényhatósági tevékenységgel kapcsolatos kétségtelen fejlődésünk 
s haladásunk adatainak felsorolását, utalok még azon magasan 
kiemelkedő körülményre, hogy miként a régibb múltban sem, úgy 
a jelen ideig lefolyt 25 év alatt sem merültek fel oly esetek, a 
melyek a vármegye vagy tisztikarának erkölcsi jó hírnevét hát
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rányosan érintették volna. A legszorgosabb kutatás sem fog a 
vármegye részletes története megirójának valaha kezéhez juttatni 
oly adatokat, a melyeket elhallgatnia, eltitkolnia jobb lenne. Ung 
vármegyének már ezért is nem minden dics nélküli múltja, tiszta, 
átlátszó, mint szeretett hazánk tengerének kristálytiszta égszín
kék vize, melyet ha olykor vihar korbácsol is fel, piszkos iszap 
nem jön a felszínre és a felhabzó hullámokon keresztül is meg
látszik, mit rejt kebele. A vármegye közönsége és tisztikara minden 
tagjának kebelében ott van a koronás király s az uralkodóház 
iránti tántorithatlan odaadó hűség, a hazáért lángoló szeretett, az 
alkotmányos jogok s kötelelességek inánt fogékonyság, az országos 
és vármegyei közügyek iránt a meleg érdeklődés, és ha kell, a 
legszélsőbb határig menő áldozathozatal készsége.

Ha 25 év múltán nagy alkotások tényeit nem ünnepelhetjük 
is, ha ilyenekre eszközeink csekélysége, erőink elégtelensége miatt 
nem hivatkozhatunk is, nyugodt önérzettel hivatkozhatunk arra, 
hogy honpolgári kötelességeinket hűen teljesítettük !

KÖNYV-g
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