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Mind a jog-, mind az építészet- és a képeslaptörté
net szempontjából egyedi kötetet jelentetett meg 
2013 decemberében az Agenda Natura Print 
Hungary Kft., amikor kiadta a Bíróságok, igazságügyi pa

loták régi képeslapokon című kötetet.
A könyv nem előzmény nélküli, mivel 1993-ban je

lent meg a Bírósági épületek Magyarországon, továbbá 
2001-ben a Magyarország bíróságai és ügyészségei című 
kötet. Mindhárom kiadvány az igazságügyi szervek épü
leteit mutatja be a képeivel, azok küllemére fokuszálva. 
A most megjelent kötet azonban két vonatkozásban eltér 
az elődöktől: míg azok a jelenlegi országterületen a ki
adás időpontjában létező igazságügyi szervek épületeit 
mutatták be akkoriban készített fényképeken, addig a je
len kiadvány egy speciális információhordozót, a korabeli 
képeslapokat használja fel szemléltetésre a hajdani, a tria
noni békeszerződés előtti Magyarország egész területét 
szemléltetve.

A kötet összeállítása két jogászi hivatásbéli szakember 
gyűjtőmunkáján alapul: Bartalos József ügyvéd és Szom- 
bath Tibor nyugalmazott megyei bírósági tanácselnök 
bocsátotta rendelkezésre gyűj
teményét. A szerkesztésben 
Halász Tamás is közreműkö
dött.

A képeslapok a borítón sze
replő alcím szerint a Millen
niumtól 1920-ig ábrázolják a 
bírósági épületeket. A kötetet 
végiglapozva azonban kiderül, 
hogy a szerkesztők ezen időha
tárokat áttörték, és ténylegesen 
az 1944-ig létezett igazságügyi 
szervezet épületeit ábrázoló 
képeslapokat is beválogatták 
az összeállításba. Jól tették, 
mert így kiderül, hogy az or
szág a területét megcsonkító 
diktátum után is építkezett, új 
járásbírósági (pl. Bonyhád,
Kiskunfélegyháza, Török-
szentmiklós) és esetenként tör
vényszéki (Nagykanizsa) épü
leteket létrehozva.

A modern állami igazság
szolgáltatási szervezetet 1872- 
ben nemcsak megalkotta, ha
nem, anyagi erőforrásainak 
megfelelően, az 1880-as évektől kezdődően, szó szerint 
fel is építette az ország. Ekkoriban, a kifejezetten igazság
ügyi célokra létesített szegedi palotákkal kezdődött az a 
több mint három évtizeden át folytatódó sorozat, amely
nek eredményeként szinte évről évre új, a funkciójuknak 
megfelelően tervezett és az adott települést is gazdagító 
épületekkel gyarapodott a szervezetrendszer. Így az I. vi
lágháború kezdetére egy teljesen megújhodott épületállo
mány szolgálta az igazságügy feladatait.

A kötet képei a történelmi Magyarországon működő 
négyszintű bírósági szervezet valamennyi fokának épü-
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leteit bemutatják. A könyv elején az igazságszolgáltatási 
rendszer csúcsán álló Kúriának és a Koronaügyészségnek, 
valamint a legnagyobb területű és népességű budapesti 
ítélőtáblának és királyi főügyészségnek székhelyet adó

budapesti Kossuth téri Igaz
ságügyi Palota szerepel több 
képpel. A kötet a továbbiakban 
az ország 1918-ban létezett 
vármegyéinek betűrendje sze
rinti sorban mutatja be az azok 
területén felállított ítélőtáblák, 
törvényszékek, járásbíróságok 
épületeit.

E szerkesztési módszerre 
azonban kritikai megjegyzést 
kell tenni, mivel helyesebb lett 
volna a vármegyék helyett az 
igazságügyi területbeosztást 
alkalmazni. A vármegyék nem 
jelentették az igazságügyi terü
letszervezés kizárólagos alap
ját, mivel több vonatkozásban 
is eltértek egymástól. Az igaz
ságügy legfőbb egységeit a 
több megyét felölelő ítélőtáb
lai kerületek adták, amelyek
ből 1919-ig 11 volt, Trianon 
után 5 maradt, míg az 1938 
utáni terület-visszacsatolások 
eredményeként 9 működött. E 
kerületekbe beosztva működ

tek a törvényszékek, amelyekből a dualizmus végére 67, 
1920 után 24, 1941 után pedig 44 volt. A járásbíróságok 
száma a hajdani egész országban 1918-ban 387 volt, majd 
Trianon eredményeként ezek száma radikálisan csökkent.

A bemutatott képeslapok az adott vármegyék területén 
a magasabbtól az alacsonyabb szint felé haladva mutatják 
be a bíróságokat: pl. az Abaúj-Tornában fekvő Kassán az 
ítélőtáblát és a törvényszéket, majd az adott törvényszék
hez tartozó járásbíróságok épületeit. Meg kell jegyezni, 
hogy a törvényszéki épületek jellemzően magukba fogad
ták az ott működő királyi ügyészséget, a helyi járásbírósá-
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got, valamint a fogházat is, így ezek képei egyúttal ezen 
szervezetekre is vonatkoznak.

A képeslapok alapján is kiderül, hogy a történelmi Ma
gyarország igazságügyi területbeosztása eltért a várme
gyéktől: a nagyobbakban akár több törvényszék is létezett, 
mint például Pest-Pilis-Solt-Kiskunban, ahol a pestvidéki, 
a kecskeméti és a kalocsai, vagy Bács-Bodrogban, ahol 
a szabadkai, zombori és újvidéki törvényszékek működ
tek. A kis területű és kis népességűeket viszont jellemzően 
közös törvényszék alá vonta a korabeli igazságügyi kor
mányzat; például Rózsahegy illetékessége kiterjedt Árva, 
Turóc és Liptó vármegyék területére, mint ahogy a Kis- és 
Nagy-Küküllő határán fekvő Erzsébetvárosé mindkettőre, 
vagy Beregszászé Bereg mellett Ugocsára is.

A kötet címében nem túlzásként szerepel az „igaz
ságügyi paloták” kifejezés. Ezek az épületek megjele
nésüknél fogva kimagaslóak és díszesek voltak építésük 
idején, az adott település díszeként kiemelkedve a többi 
ház közül. A korabeli képeslapok feliratai is gyakran e ki
fejezéssel illetik az ábrázolt épületeket. Ma is láthatjuk, 
hogy ezeknél a korabeli tervezők, kivitelezők megadták a 
módját annak, hogy az igazságszolgáltatás sokat emlege
tett méltóságának megfelelő épületeket készítsenek. En
nek kimagasló példája a Kúria fővárosi, Kossuth téri épü
lettömbje, amelynek pompás belsejéről is képet mutat a 
könyv. Ezen épületek nagyszerűségéről manapság is meg
győződhetünk, látva például a hajdani szegedi, kolozsvá
ri, temesvári, kassai ítélőtáblai épületeket, a kecskeméti, 
csíkszeredai, beregszászi, nyitrai törvényszéki palotákat. 
De találunk nagyon szép megjelenésű járásbírósági épü
leteket is e korból, például Makón, Szászrégenben, Tö- 
rökkanizsán. Természetesen a kisebb településeken voltak 
szerényebb megjelenésű, szinte módos gazdáénak tűnő 
házak is, mint például a nagyigmándi, ógyallai, adonyi 
járásbírósági épületek.

A képeslapok alatti szövegekből az olvasó megismer
heti az adott bírósági szerv rövid történetét, a tervező épí

tész nevét és az épület jelenlegi funkcióját. Kiemelendő, 
hogy a szerkesztők lelkiismeretesen utánajártak az épüle
tek sorsának is, így kiderül, hogy az egykori bírósági há
zak mind a maradék országban, mind az utódállamokban 
jellemzően továbbra is igazságügyi feladatokat látnak el. 
Számos esetben viszont átalakult az épületek funkciója, 
hiszen az idők változásának eredményeként találunk ben
nük egyetemi központokat, mint Szegeden és Kassán, más 
oktatási intézményeket, de kórházat, vendéglőt, áruházat 
is. Esetenként az épületeket lebontották, mint például Bo- 
rosjenőn vagy Nagylakon, de talán a legszomorúbb sors 
az orsovai járásbíróságnak jutott, amelyet a Duna vaska
pui erőművének építését követően a régi várossal együtt 
elárasztottak.

A 192 oldalas kötet legfőbb erényét a hatalmas kép
anyag adja, míg a szép küllem, s kivitelezés Kardos Tibort 
és a Generál Nyomda Kft.-t dicséri.

A könyv két rövid írást is közöl: egyrészt a miskolci 
egyetem jogtörténész professzorának, Stipta Istvánnak a 
magyar igazságügyi épületeket bemutató kötet méltatá
sát, aki kiemelte, hogy a könyv a „jogi kultúrtörténet fon
tos forrása, a hivatásukat tisztelő jogászok, településeik 
múltját figyelemmel kísérő patrióták kedves olvasmánya 
lehet”. Maguk a szerkesztők pedig Egy kis postatörté
net című írásukban felvázolták a kézbesítés és az embe
ri információközlés eszközeként szereplő képeslap hazai 
múltját.

A könyv ajánlását Navracsics Tibor közigazgatási és 
igazságügyi miniszter írta, „hiánypótló munkának” érté
kelve azt. Igaz ez a megállapítás, mert e könyv révén a 
magyar igazságszolgáltatás múltja térbe került, mind föld
rajzilag, mind építészetileg. A 20. századi magyar törté
nelem viszontagságainak ismeretében stílszerűen zárja 
a kötetet a szerkesztők búcsúsora: „Ami már sehol sem 
látható, megmutatják a régi képeslapok, mint ahogy ez a 
könyv is tanúsítja.”

Nánási László

Temesvár, a helyőrségi katonai bíróság épülete (1912)
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Kassa, a Királyi Ítélőtábla épülete

Gyula, a Törvényszék épülete (1948)

Szolnok, a Királyi Törvényház épülete
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