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SZEMLE
„Az emlékezés erejével..."

Bíróságtörténeti vándorkiállítás és 
konferencia a Szegedi Ítélőtáblán

2018. március 2-án egy kiállítás megnyitójával egybekötött 
bíróságtörténeti konferenciát rendezett az Országos Bírósá
gi Hivatal (OBH) és a Szegedi Ítélőtábla, amelyre az utóbbi 
székházában került sor. A rendezvényen dr. Handó Tünde, 
az OBH elnöke is részt vett. Az ünnepségsorozat apropó
ját a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. tc. jö
vőre esedékes 150. évfordulója adta, amelyhez előzetesen 
egy másfél évig tartó bíróságtörténeti vándorkiállítás és több 
konferencia kapcsolódik. A szegedi kiállítás második témáját 
az 1928. évi Magánjogi törvényjavaslat szolgáltatta, amely
nek története és alkotói egy külön kiállítási vásznon jelentek 
meg a vörös könyvnek is nevezett jogi corpusszal együtt.

A programsorozat első vidéki állomása volt Szeged, ezt 
követően Miskolc, Debrecen, Győr, Pécs és végül Budapest 
lesznek a konferenciával összekötött újabb kiállítások hely
színei. A záróeseményére várhatóan 2019. július 15-én, Bu
dapesten kerül sor. A vándorkiállítás eszmei alapját a 2017 
szeptemberében megrendezett Bíróságtörténeti hét adta, 
ahol a most Szegeden kiállított tárgyak egy részét már be
mutatták. Annak sikere irányította a figyelmet a hazai bíró
ságok történetének szélesebb körben való megismertetésére 
s az újabb kutatások szükségességére.

Az esemény címét Juhász Andor, a Kúria egykori jeles el
nökének egyik idézete ihlette: „Az emlékezés erejével tiszte
letre méltó hagyománnyá kell átformálnunk mindazt, ami az 
igazságszolgáltatás számára értékes és becses.” E gondolat 
mostanra az OBH által négy éve életre hívott és utóbb Ráth 
Györgyről elnevezett bíróságtörténeti és hagyományápoló 
támogatói pályázatok kulcsmondata lett, amelynek ered
ményeként az országban több törvényszék és ítélőtábla az 
elnyert pályázatokból kiállítást, ismeretterjesztő kiadványt, 
könyvet, tudományos munkákat jelentethetett, illetőleg ez
zel kapcsolatos rendezvényeket valósíthatott meg.

A mostani szegedi esemény így egy hosszabb prog
ramsorozatnak a része, minek jegyében, a fentebb vázolt 
kezdeményezés nyomán, máris több kiadványsorozat szü-
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letett a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomá
nyi Kara és a Szegedi Ítélőtábla együttműködéséből.

Az első kötet 2014-ben A Szegedi Királyi ítélőtábla 
története 1890 és 1914 között címmel látott napvilágot, 
míg a 2015-ben kiadott második kötet A Szegedi Kirá
lyi ítélőtábla története 1914 és 1921 között címet visel
te. 2017 novemberében került sor a harmadik, A Szege
di Királyi ítélőtábla története 1921 és 1938 között című 
bemutatójára az SZTE Állam- és Jogtudományi Karán. 
Mindhárom szerzője dr. Antal Tamás, az Állam- és Jog
tudományi Kar egyetemi docense, aki jelenleg a negye
dik köteten dolgozik. Ehhez a témához kapcsolódik még 
a királyi ítélőtáblák 1890. évi reformját megvalósító Szi
lágyi Dezső életútját és tudományos munkásságát elemző 
könyve is (Szilágyi Dezső és műve. Szeged, 2016).

Dr. Homoki-Nagy Mária egyetemi tanár a Szegedi Ki
rályi Törvényszék múltjáról írt és szerkesztett három ér
tékes kiadványt. Az első két kötetben -  amelyek szintén 
2014-ben és 2015-ben jelentek meg -  a bírósági épületek
re és magukra a bírákra helyeződött a hangsúly: A Szegedi 
Törvényszék épületeinek története, valamint a Szemelvények 
a Szegedi Törvényszék bíráinak életéből címeken. A 2017. 
évi, sorrendben harmadik kötet a polgári kori joggyakor
lat tematikus bemutatására fordított figyelmet Fejezetek a 
Szegedi Törvényszék magánjogi gyakorlatából címmel (a 
szerzőtársak: dr. Pétervári Máté és dr. Krusóczki Bence).

A hóeséses március 2-i szegedi tudományos tanácsko
zás résztvevőit a megnyitó alkalmával dr. Handó Tünde, 
az OBH elnöke, továbbá dr. Harangozó Attila, a Szegedi 
Ítélőtábla elnöke és dr. Hámori Attila, a Szegedi Ítélőtábla 
elnökhelyettese köszöntötte. A tudományos ülés dr. Haran
gozó Attila megnyitójával kezdődött. A Szegedi Ítélőtábla 
elnöke a beszédében kiemelte, hogy Magyarországon még 
nem volt ilyen következetes törekvés a bírósági szervezet 
történetének átfogó, részletekre kiterjedő feldolgozására, 
ennek révén a mostani kezdeményezést rendkívül üdvöz
lendőnek tartotta.

Dr. Handó Tünde ünnepi beszédében az elődök munká
ja előtti tisztelgő megemlékezés fontosságát hangsúlyozta, 
hozzátéve, miszerint e rendezvénysorozat alkalmas arra 
is, hogy a bíróságok rangját, megbecsültségét emelje az 
egész társadalom előtt. A felszólalásában kiemelte, hogy 
az Országos Bírósági Hivatal minderre tekintettel nagyon 
lényegesnek tartja a bíróságok történetének kutatását, az 
igazságszolgáltatás társadalomban betöltött szerepének 
megismertetését. Ezt a célt szolgálja az idén és jövőre zaj
ló országos bíróságtörténeti kiállítás- és konferencia-körút,
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melynek legfőbb küldetése, hogy előmozdítsa a további ku
tatásokat, felkeltse az érdeklődést a bíróságok múltja iránt, 
és konferenciák keretében -  kiállításokkal egybekötve -  
mutassa be az elért újabb kutatási eredményeket.

A rendezvény délelőttjén az előadások láncolatát dr. 
Homoki-Nagy Mária, az SZTE ÁJK Magyar Jogtörténeti 
Tanszékét vezető professzor asszony nyitotta meg, aki „Az 
1928. évi Magánjogi törvényjavaslat évfordulójára” cím
mel tartott gondolatébresztő előadást. Dr. Homoki-Nagy 
Mária az Mtj.-ben megfogalmazott polgári jogi elveket 
szemléletes intézménytörténeti fejtegetésekkel mutatta be, 
illetve példákkal támasztotta alá.

A második előadó dr. Kemenes István, a Szegedi Ítélő
tábla Polgári Kollégiumának vezetője volt, aki az „Ötéves 
az új Ptk.” címmel avatta be a hallgatóságot a 2013. évi Pol
gári törvénykönyv első esztendeibe és az azt megelőző ko- 
difikációs folyamat rejtelmeibe.

A harmadik előadó dr. Görög Márta, az SZTE ÁJK Ci- 
vilisztikai Tudományok Intézetének vezető egyetemi tanára 
volt, aki a „Ment-e az Mtj. óta a magánjog elébb?” kérdést 
tette fel előadásának címében, és a tartalmában meg is vá
laszolta azt: megállapította, hogy több eltérő jogtörténeti 
irányba haladt ugyan a fejlődés, azonban a magyar törté
nelmi hagyományokat még a népi demokratikus kor és az 
1959. évi Polgári törvénykönyv is figyelembe vette.

Dr. Papp László, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtu
dományi Kara Jogtörténeti Tanszékének adjunktusa „A bí
rói felelősség történetének perspektívái” témát mutatta be a 
dominánsan bírákból álló szakmai hallgatóságnak az 1871. 
évi jogszabályokat helyezve a középpontba.

A következő előadó dr. Bagossyné dr. KörtvélyesiMária, 
a Berettyóújfalui Járásbíróság bírája, a rendezvénysorozat 
egyik szervezője volt, aki „Domus institutiae -  Bíróságok 
Magyarországon: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye” 
címmel ábrázolta a képekkel gazdagon illusztrált, szemlé
letes felszólalásában a dél-alföldi régió korábbi és jelenlegi 
igazságszolgáltatási épületeit.

A tanácskozás szünetét megelőzően dr. Handó Tünde és 
dr. Hámori Attila megnyitotta a bíróságtörténeti kiállítást. 
A Szegedi Ítélőtábla illetékességi területéhez tartozó négy 
megye közül három, Bács-Kiskun, Békés és Csongrád me
gyék bíróságainak múltjába ad betekintést a tárlat eredeti 
dokumentumok, régi okiratok, fényképek, a bíróságokon 
egykor használt technikai eszközök s egyéb kuriózumok 
bemutatásával. A szintén a szegedi táblai illetékességhez 
tartozó Jász-Nagykun-Szolnok megye bíróságai a debrece
ni kiállításhoz csatlakoztak, így azok története majd ott lesz 
megtekinthető.

A kiállítás különlegessége, hogy a Gyulai Törvényszék 
tárgyi eszközök biztosításával gazdagította az eseményt, 
amelynek révén lehetőség nyílt szemléltetni, hogyan vál
tozott az évtizedek alatt a bírósági adatrögzítés. Minderre 
a legalkalmasabb eszközök a magnók és az írógépek, ame
lyek fejlődése csúcsa a közeljövőben a beszédfelismerő 
intelligens szoftver lesz, ami az elhangzott szöveget (sza
vakat) azonnal gépelt formátumban jeleníti meg a szöveg
szerkesztő programban.

A kiállítás alapvetően három részre bontható. Az első az 
említett megyék bíróságainak a története, amely a szegedi 
tábla földszintjén található meg. A második emeleti dísz
teremben ketté van osztva a kiállítási anyag, ezek közül 
az egyik az Országos Bírósági Hivatal és a Magyar Igaz
ságügyi Akadémia kiállítása: az esküdtszéki bíráskodás a 
gyakorlatban, a bírósági épületek a polgári korban, az el- 
sőfolyamodású bíróságok szervezése, az 1896. évi bűnvádi 
perrendtartás létrejötte, végül pedig három kiemelkedő bíró 
életútja és szakmai pályafutása: Ráth Györgyé, Juhász An
doré s Barcsay Lászlóé. A másik része az emeleten kiállított 
anyagnak részben területi vonatkozású: az említett, 1928. 
évi törvényjavaslat mellett magában foglalja a gyulai tör
vényszék által rendelkezésre bocsátott tárgyi eszközök ré
vén az adatrögzítés történeti fejlődésének az emlékeit.

A konferencia délutáni szekciójában első előadóként dr. 
Antal Tamás, az SZTE ÁJK Európai Jogtörténeti Tanszéké
nek egyetemi docense szólalt fel „Szemelvények a Szegedi 
Királyi Ítélőtábla történetéből” címmel, jogeseteken keresz
tül, köztük egy érdekes házassági csalási ügy kiemelésével vá
zolta fel az ítélőtábla 20. század elejei büntetőjogi gyakorlatát.

A nyolcadik előadó dr. Farkas Csaba, az MNL Csongrád 
Megyei Levéltárának főlevéltárosa volt, aki „Hamza Géza, 
a Szegedi Királyi Törvényszék és a Szegedi Királyi Ítélő
tábla elnöke” címmel mutatta be a nevezett bíró kiemelke
dő szakmai pályafutásának eddig ismeretlen részleteit.

Ezt követően dr. Varga Norbert, az SZTE ÁJK Magyar 
Jogtörténeti Tanszékének egyetemi docense „A Szegedi Ki
rályi Törvényszéktől a Kartellbíróságig: Vadász Lajos szak
mai pályafutása” címmel ismertette egy másik kiválóság, 
későbbi tanácselnök bíró hivatali és tudományos életútját.

Dr. Wlassits Gábor, a Gyulai Törvényszék nyugalmazott 
tanácselnöke „Pillanatképek a Gyulai Törvényszék korai 
történetéből” témakörben tartott rendkívül informatív és 
teljesen fejből prezentált, impozáns előadást a dualizmus és 
a Horthy-korszak helyi históriájáról.

A szakmai rendezvény a konferencia szervezője, dr. 
Hámori Attila felszólalásával zárult, aki „A Szegedi Ítélő
tábla első tizenöt éve” címmel idézte fel az új „otthonkere
sés” és a berendezkedés nehézségeit, illetve a bíróság és a 
bírák hol rendhagyó, hol mindennapi életét -  képekkel és 
statisztikai adatokkal színesítve -  a 2003 óta eltelt másfél 
évtizedből.

A nyilvánosság számára is nyitva állt a bíróságtörténeti 
tárlat, amelynek egy része -  a Szegedi Ítélőtábla épületé
nek földszintjén elhelyezett tárolókban -  munkanapokon 
látogatható volt 2018 márciusa folyamán. A dísztermi 
kiállításrészeket kizárólag március 9-én, 14-én és 23-án 
lehetett megtekinteni, amelyre csoportos bejelentkezés 
alapján szakmai vezetést is biztosítottak. A március 23-i 
eseményen személyesen is lehetőségem nyílt részt ven
ni, ahol dr. Hámori Attila, az ítélőtábla elnökhelyettese 
nyújtott az érdeklődő közönségnek élvezetes és szakszerű 
bevezetést az ország egykori s jelenlegi jogrendszerébe, 
törvénykezésébe.

Ámán Ildikó
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