
Ákos von Timon (Jahrbuch der Internationalen Vereinigung für ver- 
gleichende Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre. VIII. Bd. 
I. Abt. 1905); Vinogradoff, Paul: A constitutional history o f Hungary 
(The law quarterly review, No. LXXXIV 1905. Oct. 426-431. p.). 
Schreuer az organikus szemlélet európai jellegét, Kadlec Werbőczy 
árnyaltabb megítélésének fontosságát emeli ki, Vinogradoff pedig a 
magyar jogi intézmények gazdasági alapjainak vizsgálatát hiányolja 
Timonnál.

51 „Az említett, nem magyar szerzőknél figyelembe kell venni azt a kö
rülményt, hogy a véleményük esetében kritikáról van szó. Ezért nem

________ ŰQg
Iwtéoeti sze m le '— /

céljuk a kérdés kapcsán érdemlegesen és döntő módon megnyilvá
nulni; egy kritikánál nem lehetséges a kérdés alapos, forráskutatáso
kon nyugvó megtárgyalása sem. Azonban a bemutatott álláspontok 
a jelen esetben különleges jelentőséggel bírnak: először mutattak rá 
ugyanis arra, hogy Magyarország korona-tanával a szomszédos, to
vábbá a nyugati országok jogtörténetének keretein belül kell foglal
kozni. ” (Karpat, Josef: Die Lehre von der Heiligen Krone Ungarns 
im Lichte des Schrifttums. In: Hans Uebersberger [Hg.]: Jahrbücher 
fü r  Geschichte Osteuropas. Jahrgang 6. Verlag Thiel & Hintermeier 
Breslau, 1941, 1-54. p.; 30. p.)

A  bírósági rendszer a polgári társadalom igényeit 
kielégítő reformjára Magyarországon a közjogi 
kiegyezést követően kerülhetett csupán sor. Az 

1871:31. tc. szabályozta hazánkban az elsőfolyamodá- 
sú bíróságok rendszerét, ekkor azonban még elmaradt a 
másodfokú ítélkező fórumok szabályozása, amely csak 
1890-ben, az ítélőtáblák decentralizációjával történt meg.

A törvénykezési szervek fejlődésének teljes körű be
mutatását elvégző jogtörténeti munkák között több kivá
ló művet is felfedezhetünk,1 azonban az egyes reformok 
részletszabályait ismertető monográfiákban nem bővel
kedik a szakirodalom. A kiegyezést követő kormányzati 
reformok igazságügy területére eső részének elemzését 
levéltári források alapján Máthé Gábor végezte el.2 A ké
sőbbi átalakítások vizsgálatát Antal Tamás vállalta magára 
doktori értekezésében, amely később a szerző első mono
gráfiájaként jelent meg.3 Ebben a szerző az ítélőtáblák 
decentralizációjának, a bírói szolgálati jogviszony válto
zásainak és az esküdtszéki rendszer magyarországi létre
hozásának bemutatására helyezte a hangsúlyt.

Antal Tamás több tanulmányt is publikált az ítélőtáblák 
1890. évi rendezése kapcsán, amelyekben az egyes másod
fokú bírósági fórumok helyi szinten való kialakítását szem- 
léltette.4 A szerző ezzel a témaválasztással nehéz munkára 
vállalkozott, ugyanis az elsőszámú források, az igazságügyi 
minisztérium iratanyagának jelentős része 1956-ban tűz
vészben elpusztult. A primer források feldolgozása során 
így Antal Tamás főként a vidéki levéltárak anyagára és a 
korabeli publicisztikára támaszkodhatott. Az ítélőtáblák 
helyi történeteinek rövidebb terjedelmű feldolgozása után 
2014-ben jelenhetett meg a szegedi ítélőtábla első két és fél 
évtizedét bemutató könyv az Országos Bírói Hivatal és a 
Szegedi Ítélőtábla támogatásának köszönhetően. Ez a kötet 
a szegedi ítélőtáblát bemutató sorozat első része, amely a 
bíróság 1950-ben történő megszüntetéséig tervez a későb
biekben intézménytörténeti áttekintést adni.

Az előszóban a szerző és a könyv méltatására Harango
zó Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnöke vállalkozott, aki a kö
zös múlt tiszteletének fontosságára világított rá, amelynek 
megismeréséhez nyújt segítséget Antal Tamás munkája.

A királyi ítélőtáblák és királyi főügyészségek szervezé
séről szóló 1890:25. tc. tizenegy másodfokú bíróság létre
hozásáról határozott a korábban csupán Budapesten és Ma
rosvásárhelyen működő ítélkező fórumok helyett, amelyek 
között szerepelt a Szeged városában létrehozandó ítélőtábla 
is. A székhelyek megválasztása igen érzékeny pontja volt
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a törvényhozási folyamatnak, Magyarország nagyvárosai a 
felemelkedés lehetőségét látták abban, ha az ítélőtábla te
lepülésükre költözésével mintegy régióközponttá válnak.
A bírósági rendszer átalakításának központi okaként jelöl
te meg a szerző, hogy a fokozatosan teret nyerő eljárásjogi 
alapelvek, a szóbeliség és a közvetlenség megkövetelték, 
hogy az egyes országrészek lakosainak könnyebben elérhe
tővé váljanak a különböző törvénykezési fórumok.

Az I. fejezet a másodfokú bíróság Szegedre kerülését 
és az ott történő berendezkedését mutatta be. Az első rész
ben a szerző Szeged városa ítélőtáblai székhellyé válásá
nak érdekében tett lépéseit ismertette, valamint a másod
fokú bíróság elhelyezésével kapcsolatos intézkedéseket 
vázolta. Az ítélőtáblát ideiglenesen a pénzügyi palota és a 
volt Hungária szálló épületében helyezték el.

A szegedi megnyitóülésre 1891. május 5-én, díszes 
külsőségek között került sor, ahol elhangzott Sélley Sán
dornak, az ítélőtábla elnökének beszéde is, amelyet a kötet 
mellékletében is közölt a szerző. Az új elnök volt kúriai 
bíróként Budapestről került Szegedre, így ő ekkor mu
tatkozott be a szegedi közönség számára. A bíróság két 
polgári tanáccsal és egy büntető tanáccsal kezdte meg 
működését, amelyet némiképp feszültté tett a rendkívü
li ügyhátralék, amelyet a korábban Budapesten működő 
ítélőtáblától „örökölt” a szegedi másodfokú fórum. Ezt a 
hangulatot remekül érzékeltette Antal Tamás azzal a tör-
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ténettel, amely Káplány Géza, egy szegedi ítélőtáblái bíró 
és Sélley Sándor között kipattant konfliktust mutatta be. 
A szerző a vita hátterét is megvizsgálta, és kimutatta, hogy 
Sélley rendkívüli szigorúsága, ami az összeütközéshez ve
zetett, végül eredményes volt, mert a szegedi ítélőtábla si
keresen csökkentette a rá háruló ügyhátralékot.

A fejezet további részében az ítélőtábla végleges elhelye
zése miatt kialakult problémákat mutatta be a szerző, ame
lyek a törvényhatósági bizottság és az ítélőtábla között ala
kultak ki a könyvtár elhelyezése okán. A konfliktus ellenére 
az ítélkező fórum sikeresen beköltözhetett az eredetileg neki 
szánt Dugonics téri épületbe, amely a mai Rektori Hivatal 
elődje volt. A fejezet zárásaként a Szegeden megalakult Bí
rói és Ügyészi Egyesület létrejöttét ismerteti a szerző.

A második fejezetben az ítélőtáblákat megillető felügye
let jogszabályi hátterének bemutatását illusztrálj a egy 1912- 
ben elvégzett időszaki vizsgálat dokumentációja, amelyet a 
szegedi törvényszék ellenőrzése kapcsán foglaltak írásba. 
Ennek szövegét a szerző a függelékben közölte.

A könyv főszövegének a végén a territoriális jogegy
ségesítés szabályait vázolta a szerző, ezzel biztosítva az 
olvasó számára a jogszabályi hátteret a döntvényalkotási

jogával élő ítélőtábla döntéseinek a megértéséhez. A dönt
vények teljes szövege szintén megtalálható a kötet függe
lékében. Dicséretre méltó, hogy közlésre került a Szegedi 
Királyi Ítélőtábla bíráinak archontológiája 1891 és 1914 
között, ezzel is megkönnyítve a könyvet forrásként fel
használó kutatók tevékenységét.

Antal Tamás munkája kiválóan vázolta fel a 19. szá
zad végének és a 20. század elejének szegedi korszelle
mét a városban létrejövő ítélőtábla kapcsán, valamint az 
újonnan kinevezett ítélőtáblai bírák munkáját a 20. század 
első évtizedeiben. A szerzőnek a szegedi ítélkező fórum
mal egy időben megalakuló többi bíróság megszületéséről 
írott értekezéseit is megismerve széles körű képet kaphat 
az olvasó a magyar nagyvárosokat mozgató azon törek
vésekre, hogy a Budapest mögötti „második legfontosabb 
város” pozícióját megszerezhessék.

Antal Tamás könyve gazdagon illusztrált, primer for
rások felhasználásával íródott, több forrásközlést is tartal
mazó kötet, amely mind a jogtörténeti, mind a helytörté
neti kutatásokat értékes információkkal gazdagítja.
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