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októberében „100 éves a Kecskeméti Törvényszéki 
Palota, 150 éves a kecskeméti megyei igazságszol
gáltatás” címmel kiállítást és konferenciát rendezett 
a bírósági székházban.

Október 8-án a nagyszámú érdeklődőt Dr. 
Bodóczky László a megyei bíróság elnöke köszön
tötte az épület aulájában, majd Dr. Sárközy István. 
Kecskemét alpolgármestere méltatta az eseményt. A 
köszöntések után D. Dr. Négyesy Lászlóné, a megyei 
bíróság elnökhelyettese mondott laudációt a Kecske
méti Törvényszék és a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 
elnökeinek tiszteletére állított emléktáblák avatása
kor.

Ezt követően a Törvényház impozáns dísztermé
ben a kecskeméti igazságszolgáltatás 400 éves okira
ti és tárgyi emlékeiből rendezett kiállítást Dr. Lomni- 
ci Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság és az Országos Igaz
ságszolgáltatási Tanács elnöke nyitotta meg.

A megnyitó után rövid előadások hangzottak el: 
Dr. Nánási László megyei főügyésztől „150 éves 
Kecskeméten a megyei igazságszolgáltatás,” Dr. 
Bodóczky László megyei bírósági elnöktől „A 100 
éves Kecskeméti Törvényszéki Palota,” továbbá 
Csóti András dandártábornok, a büntetés-végrehajtás 
országos parancsnok-helyettesétől „A Kecskeméti 
büntetés-végrehajtási Intézet centenáriuma” címmel.

A másfél hétig látogatható, Péterné Fehér Mária 
főlevéltáros által válogatott kiállítás anyaga négy év
század kecskeméti igazságügyi emlékanyagát -  ira
tok, képek, bűnjelek, bútorok, irodai eszközök -  mu
tatta be. A kiállítás felépítése nem a hagyományos 
történeti korszakolást követte, hanem a város igaz
ságszolgáltatásának egymást követő időszakait mu
tatta be. Az egyes részek „Bíráskodás a török hódolt
ság korában; A „fogott bírák” kora; Földesúri bírás
kodás; Városi bíráskodás; Az önkényuralom igaz

ságszolgáltatási rendszere; Átmenet a polgári jog
szolgáltatási szervezet kiépítéséhez; A  közigazgatás 
és az igazságszolgáltatás külön válása; Új székház 
épül; A két világháború között; A népbíróságok ko
ra; A szocialista bíráskodás rendszere” címmel kö
vették egymást a kiállítási anyagban.

A tárlat megtekintését segítette a főlevéltáros 
asszony által szerkesztett, a megyei bíróság által ki
adott „A bíráskodás 400 éve Kecskeméten a doku
mentumok tükrében” címmel összeállított katalógus, 
amely az anyag leírásán túl az idézett bontásban ta
nulmányokat is közölt a kecskeméti igazságszolgál
tatás történetéről. (A kivitelében is szép kiállítás és 
kiadvány Zalatnai Pál grafikus nevéhez fűződik.)

A bíróság különtermében a büntetés-végrehajtás 
tárgyi és írásos emlékei is felvonultatásra kerültek. 
Az ünnep alkalmából a centenáriumát ünneplő Bács- 
Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Dr. 
Lőrincz József által összeállított „Emlékkönyv”-et is 
kiadott, amely az intézmény fejlődését mutatja be a 
királyi törvényszéki fogház megalapításától napjain
kig.

Az ünnepi rendezvények október 11 és 13-án tu
dományos konferenciával folytatódtak a Törvényház 
könyvtártermében.

Ennek keretében az első napon előadást tartott Dr. 
Iványosi Szabó Tibor nyugalmazott levéltár igazgató 
„A fogott bírák működése a hódoltság idején (XVII. 
század),” Dr. Szabó Attila levéltár igazgató „A falu
si és mezővárosi büntetőbíráskodás 17 1 1 és 1848 kö
zött,” Dr. Nánási László megyei főügyész „150 éves 
Kecskeméten a megyei igazságszolgáltatás,” és Tüs
ke János ezredes, a Bács-Kiskun Megyei Büntetés
végrehajtási Intézet parancsnoka „A kecskeméti bün
tetés-végrehajtás története” címmel.

A konferencia másnapján Péterné Fehér Mária 
főlevéltáros „Betyárok Kecskemét környékén az ön
kényuralom időszakában,” Tánczos Szabó Ágota le
véltáros „Népbíróságok működése a mai Bács-Kis- 
kun megye területén 1945 és 1948 között,” továbbá 
Dr. Bodóczky László megyei bírósági elnök „A ma
gyarországi ítélőtáblái rendszer” című előadása 
hangzott el.

Nánási László
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Gyakran hallott kifejezés, hogy valamely szervezet, 
terület, stb. autonómiával rendelkezik. Mégis 

kevesen tudnák megfogalmazni, hogy mit is jelent ez a 
—  gyakorlatban. A kérdés csak még bonyolultabbá válik,

ha visszatekintünk a múltra. Mikor milyen intézmények 
rendelkeztek autonómiával Magyarországon? Milyen 
jogokat foglalt magában ez az autonómia, és hogyan 
tudtak ezekkel a jogokkal élni az egyes szervezetek? 
Ennek a sokrétű problémának a kutatásába vágtak bele 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészet
tudományi Kara Történelemtudományok Doktori 
Iskolájának hallgatói Gergely Jenő tanszékvezető 
egyetemi tanár vezetésével. Ebből a programból nőtt ki 
az a konferencia, amely az eredmények megvitatását, a 
további kutatási irány megbeszélését célozta.

A konferenciát, mely az Autonómiák Magyaror
szágon 1848-1998 címet viselte az ELTE Uj- és


