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Tisztelt Konferencia! 

Kedves Vendégeink! Kedves Kollégáim! 

 

„Az akaratnak összeszedettsége és egyirány 

felé való törekvése – ez a feltétele minden 

munka sikerének. Minél egybeszedettebb ez 

az akarat, minél egyenesebben és minél 

serényebben tör valaminek a 

megvalósítására, annál jelentősebb és 

kiválóbb a munkája”   

Gárdonyi Géza – akinek neve egybeforrott 

Eger városával – gondolatait idéztem, mert 

hiszem, hogy az összeszedettség, az 

egyirány felé való törekvés jellemezte bíró 

elődeinket, és kell, hogy a XXI. századba 

belépő bírósági szervezetnek is összetartó 

ereje legyen az egybeszedett akarat, amely 

összeköt minket hagyományainkkal és 

amely feltétele minden közös munka 

sikerének. 

Tisztelt Vendégeink!  

Fenntartható értékeink 

Olyan helyen vagyunk most, ahol a múlt és 

jövő találkozása kézzelfogható és hűen 

szemlélteti a modern kori 

igazságszolgáltatás fejlődését és jövőbeni 

céljait.  

Az 2012-ben kitűzött hat stratégia célunk 

egyike a tárgyi feltételek biztosítása, azok 

optimális elosztása és hasznosítása. Ezek 

közül is az egyik legfontosabb a bírósági 

épületek fenntartása, megújítása, hogy 

olyan környezetet teremtsünk a 

munkatársak és az ügyfelek számára, amely 

méltó a magyar igazságszolgáltatáshoz. Az 

Egri Törvényház felújított épülete úgy 

hiszem, kiállja a próbát.  

Közös értékünk ma már a zöld bíróság, 

hiszen törekszünk az épületeink 

energiatakarékos kialakításra, környezetük 

„kizöldítésére” és a dolgozók 

környezettudatosságának fokozására is. 

Ugyancsak közös értékünk a családbarát 

bíróság, ahol megteremthető az egyensúly a 

családi és a munkahelyi feladatok között, s 

ahol különös figyelmet szentelünk a 

családjogi ügyek magas színvonalú, 

időszerű intézésének. 

 

Ráth György Pályázat 

 

Nem feledkezhetünk meg azonban 

hagyományainkról sem. 

- Fontos, hogy felismerjük, és fenntartsuk 

közös értékeinket, a magyar 

igazságszolgáltatás ezredéves 

hagyományait és történeti múltunk 

tapasztalataival felvértezve, a tanulságokat 

levonva haladjunk tovább hivatásunk 

ösvényén. Előttünk kell, hogy legyen  bíró 

elődeink példamutatása, amikor bírói 

hivatásunk lényegéről: a függetlenségről, a 

pártatlanságról, az igazságosságról és a 

méltányosságról gondolkodunk.  

- Ebben az évben különösen nagy ennek a 

jelentősége, hiszen idén 150 éve fogadta el 

az Országgyűlés a bírói hatalom 

gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. 

törvénycikket, elválasztva ezzel a 

bíráskodást a közigazgatástól, és elsőként 

deklarálta a bírói függetlenséget. 

Alapkőletétel ez, a modern bírósági 

szervezet kiépítésének első pillére. Hatására 

új bírói modell született: a jogvégzett, 

szakmailag felkészült, az élethivatásként 

ítélkező, munkájára büszke, az iránt 

elkötelezett bíró modellje. 

-Mi magunk is azt érezhetjük, hogy 

örökösei vagyunk nagy elődeinknek, 

akiknek nyomdokaiba lépve lehetünk részei 

a magyar bírói karnak, képviselhetjük 



hivatásunkat az igazságszolgáltatás 

pulpitusán. 

„Az a legigazságosabb bíró, aki nemcsak 

eszével, de szívével is tud gondolkozni” – 

mondta dr. Vavrik Béla, az Egri Királyi 

Törvényszék első elnöke. 

-A magyar igazságszolgáltatás gazdag 

hagyományokra építkezik. Az Országos 

Bírósági Hivatal kiemelten fontosnak 

tekinti a bíróságok történelmi emlékeinek 

feltárását, megőrzését, a bíróságok saját, 

helyi történetének kutatását, a 

hagyományok megőrzését. A Ráth György 

- egykori pesti királyi ítélőtáblai 

tanácselnökről,polihisztor bíróról 

elnevezett  - pályázat ebben az évben 

kiemelkedően magas számú, 17 pályamű 

megvalósítását támogatta.  

Örömmel tölt el, hogy szerte az ország 

bíróságain:Debrecenben, Hajdúszoboszlón, 

Gyulán, Kisvárdán, Szekszárdon, Szegeden 

és most itt, Egerben milyen sokan 

foglalkoznak az igazságszolgáltatás 

múltjával. A feltárt értékek is bizonyítják: a 

bírói hivatás gyakorlói erős alapokra 

építhetnek.  

Az Egri Királyi Törvényszék története 

Az Egri Törvényszék az országos 

programhoz csatlakozva készítette el a saját 

históriáját bemutató újabb kötetet, 

amelyben  az Egri Királyi Törvényszék 

társadalomban, igazságszolgáltatásban 

betöltött szerepét dolgozzák fel 1869-től 

1945-ig. 

E kötetben megelevenednek előttünk a bírói 

munka hajdan volt mindennapjai, az 

egykori bíró kollégáink életútja, 

hivatástudata, a törvényszéki tudósító 

Gárdonyi Géza műveiben oly gyakran 

megjelenő perek részletei, és a bírósági 

épületek és szervezet korabeli sajátosságai. 

-A múlt olyan értékes szilánkjai ezek, 

melyek a dokumentarista értékén túl a 

jelenkor bírái számára is fontos és hasznos 

gondolatokat rögzítenek, és példaként 

állnak előttünk. 

-A mű külön értéke, hogy átfogó képet ad a 

modern kori bírósági szervezet 

kialakításának előzményeiről, a kezdeti 

nehézségekről, illetve a bíróvá válás 

folyamatáról, így azok is haszonnal 

forgathatják, akik nem csupán az Egri 

Királyi Törvényszék történetével 

szeretnének megismerkedni.  Mindig 

érdekes párhuzamot vonni egykori és 

jelenkori hasonló folyamatok között, ezáltal 

válik például külön érdekessé a 

joggyakornokok képzése, a korabeli 

szakvizsga és bírói kinevezés előtti időszak, 

amelyről a könyvben részletesen 

olvashatunk. Számomra külön figyelemre 

méltóak voltak az ügyforgalmi adatokat 

bemutató táblázatok is; a magas  érkezés-

szám mellett nem nagy bírói létszámmal is 

meg kellett oldani az időszerű ítélkezés 

problémáját. 

-A kötet nagy ívű történeti áttekintése 

végigkalauzolja az olvasót a XX. század 

sorsfordító eseményein részletes képet adva 

az akkori ítélkező munka sajátosságairól. 

Manapság sokszor említjük, hogy milyen 

kihívásokkal állunk  szemben napjainkban: 

új törvénykönyvek, elektronikus eljárások.  

De gondolunk-e arra, hogy milyen volt ez a 

múltban, amikor  a boldog békeidők után 



bíró elődeink átélték az első világháborút, a 

tanácsköztársaság hónapjait, a trianoni 

döntés után szétszabdalt ország 

kilátástalanságát, amikor még az elcsatolt 

területekről érkező bírák és igazságügyi 

alkalmazottak elhelyezését és 

feladatkörüket is meg kellett oldani?! A 

nehézségeket Egerben még tetézte, hogy 

1925. január 31-én  természeti katasztrófa: 

földrengés következett be, amely a 

városban 16 milliárd koronás kárt okozott. 

 -Dr. Bőhm Alajos ezekben az években látta 

el az Egri Törvényszék vezetését. Szilárd 

jellemével, határozottságával, kimagasló 

szakmai tudásával a megpróbáltatások 

ellenére is felelőségteljesen vezette a 

bíróság szervezetét; munkássága, 

embersége, a nehéz időkben tanúsított 

helytállása ma is követendő példaként 

szolgál mind a bírák, mind az igazságügyi 

alkalmazottak számára. 

-A kötet lapjain még számos olyan  bíró 

életútja elevenedik meg, akinek 

munkássága, összefonódott a magyar 

bírósági szervezet múltjával, vagy 

történelmi fordulópontok idején gyakorolta 

hivatását. 

Vavrik Béla, Hunyor Sándor, Kardoss 

Kálmán elnökök, akik vezetői feladataik 

mellett ítélkeztek is, valamint számos helyi 

egyletben töltöttek be tisztségeket.  

-Prettenhoffer Ödön tanácselnök, büntető 

bíróként számos jelentős súlyú, a sajtó 

érdeklődését kiváltó büntetőeljárásban 

ítélkezett. 1929-ben az Egri Dalkör 

ügyvezető elnökévé választották, 1938-tól 

az egyesület tiszteletbeli elnöke lett. Az 

Egri Dalkör több évtizedre visszanyúló 

működése meghatározó volt Eger város 

kulturális életében, a Dalkör rendszeresen 

fellépett a jelentősebb városi 

rendezvényeken, jogászbálokon és egyéb 

egyesületi vagy az úri társaság által 

szervezett estélyeken. A civil életben a 

törvényszéki büntető bíró kiváló énekes 

volt. Az Egri Dalkör több versenyben is 

képviseltette magát, az egyik legnagyobb 

eredménye az volt, hogy 1929. évben 

elnyerte Debrecen városban rendezett 

dalosverseny kormányzói díját, amely 

versenyt követően hazatértek az egyesület 

tagjai, akiket meleg fogadtatásban 

részesített Eger város lakossága a Pesti 

Hírlap tudósítása szerint. 

-Horkay István törvényszéki bíró a civil 

életben kiváló sportoló és zenész volt. 

Fiatalkorában vívott, kardvívásban és 

műbirkózásban versenyeket is nyert. 

Mindezek mellett kitűnően cimbalmozott. 

-A kötet lapjain megelevenedő bírósági 

sajtóhírek arról is meggyőzik az olvasót, 

hogy a tárgyalt időszakban a napilapok nem 

csupán a kiemelkedő érdeklődésre számot 

tartó bűnügyek híreit osztották meg, hanem 

tudósítottak bírói kinevezésekről, méltatták 

a bírói vezetőket, közölték az ügyelosztási 

rendet, tehát a bíróságok élete is napi része 

volt az információknak. 

-Külön kiemelendő értéke a most 

bemutatásra kerülő könyvnek az egyes 

járásbíróságok történetének felkutatása. 

Példamutató a források aprólékos 

feldolgozása, amely révén feltárul előttünk 

az Egri, a Gyöngyösi, a Hatvani, a 

Pétervásárai, a Tiszafüredi és Hevesi 

Királyi Járásbíróság története olyan 

kuriózumokkal kiegészítve mint a tízezer 

pengős nyereménnyel kihúzott sorsjegy 

esete, vagy a csütörtököt mondott fegyver 

története a szerelemféltési ügyben. 

Köszönet 

Külön köszönöm, hogy a mű szerzői nem 

feledkeztek meg az ügyviteli szabályok 

bemutatásáról sem, és a bírói életrajzok 

bemutatása mellett maradt lelkesedésük a 



bíróságok személyi állományának 

felkutatására is. 

Úgy gondolom, elgondolkodtató és 

példamutató mű született, amelyhez 

gratulálok. Köszönöm, hogy sokan vannak, 

akik lelkesen, szeretettel és tisztelettel 

foglalkoznak az igazságszolgáltatás 

múltjával, ápolják a bíróságok 

hagyományait. Vallják ugyanis, hogy a 

múlt ismerete nélkül nem lehet stabil 

alapokon nyugvó jövőt építeni.  

Tárgyi környezetünk emlékei, a  mintaszerű 
jogászi életutak példaként állnak előttünk és 
emlékeztetnek bennünket elődeink 
bölcsességére és hivatásszeretetére. Ez 
pedig mintát ad az utódok számára: bíróhoz 
méltó alázat a hivatás, feltétlen tisztelet a 

törvények felé; felkészültség és emberség a 
tárgyalóteremben, elmélyült tudás és 
lelkiismeret az ítéletekben; becsülettel 
végzett munka a hétköznapokban, tartás és 
példamutatás az élet minden területén.  

A nemrég elindított Fenntartható Értékeink 
Programunk lehetőséget ad arra, hogy az 
eddig elért eredményeinket összegezve, 

múltunk darabkáit összeillesztve  – a bírói 
szervezeten belül és azon kívül is – 
párbeszédet kezdjünk arról, hogy mit is 
jelent jó bírónak lenni a XXI. századi 
Magyarországon? Miről szól a bírói hivatás, 
mit jelent korunk számára a bírói erény, a 
bírói morál? 
 
Ehhez a munkához szükséges az Egri 
Törvényszék kötetében is megmutatkozó, 
mindannyiunk számára példaértékű 
tevékenység. Bízom benne, hogy az Egri 
Törvényszék jelen kötettel, és az annak 
elkészítéséhez szükséges „történelem és 
hagyományápolás” gondolat 
továbbvitelével – az egész magyar bírói kar 
javára – mindennapi valósággá formálja az 
Alaptörvény Nemzeti Hitvallását: 
„Büszkék vagyunk az országunk 
megmaradásáért, szabadságáért és 
függetlenségéért küzdő őseinkre.” 
Köszönöm szépen a figyelmet! 

 

 

  

 

 

 


