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ELOADAS2013. április 5-én Justitia -  jelképesen -  újra elfoglalta 
helyét az egykori (ma a Néprajzi Múzeumnak helyet 
adó) Igazságügyi Palotában. A Justitia szobrát ábrá
zoló molinó avatása alkalmából tartott, „Bírósági épületek 

egykor és ma” című konferencián1 elhangzott, hogy a kor
mányzati elképzelések szerint 2018 tavaszára elkészülhet 
Budapesten a múzeumi negyed, amely otthont adhat majd 
a Néprajzi Múzeumnak, és legfőbb bírói fórumunk, a Kúria 
visszaköltözhet 1896-ban megnyitott épületébe.

Bódiné Beliznai Kinga

Az Igazságügyi Palotától 
a Néprajzi Múzeumig*

A  Kúria rég i épü lete

A Kúria régi épületét, amely a Curia utca és a Ferenciek 
tere sarkán állt, 1770-ben Mária Terézia vásárolta meg 
32 000 forintért akkori tulajdonosától, Szellesky Márton
tól. Az épületbe II. József rendelkezésének köszönhetően

a Pázmány Péter által alapított nagyszombati egyetem jogi 
és bölcsészeti kara költözött, a Kúria pedig ideiglenesen a 
pálosok kolostorában3 nyert elhelyezést, és csak 1804-ben 
költözött vissza saját épületébe.

Justitia szobrát ábrázoló molinó az Igazságügyi Palota (ma Néprajzi Múzeum) lépcsőházában2
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A Kúria régi épülete a Ferenciek terén6

A Kúria „a régi Pest igazi nevezetessége volt, ugyanazon 
semmitmondó, unalmas kifejezésű épület, mint a többi köz
épület. Hosszú, egyemeletes ház, melynek földszinti abla
kán a gyermek is benézhetett. [...] 
termei alacsonyak, folyosói szűkek, 
mint a zárdákban szokott.” 4 Az épü
let a pesti régi városháza újjáépítésé
nek idején a polgármesteri és a város
bírói hivatalnak adott helyet, míg a 
Kúria az Úri utca és a Zsibárus utca 
sarkán álló Laffert-házba5 költözött.

Az 1838. évi árvíz a Kúria épü
letét sem kímélte. Az árvizet köve
tően a mai Arany János és Október
6. utca sarkán álló Ürményi-féle ház7 
megvételét és a legfőbb bírói fórum 
céljainak megfelelő átalakítását ter
vezték. A vételár és az átalakítási 
költségek azonban olyan magasak 
lettek volna, hogy a terv kivitelezé
se pénzügyi akadályokba ütközött.
Így az árvíz okozta károkat igyekez
tek helyrehozni, a megrongált helyi
ségek helyreállítása két évig tartott.
1845-ben újabb előterjesztés készült, 
amely a Kúria épületének lebontását, 
majd a telken új épület építését javasolta. Az 1848-49. évi 
események folytán a Kúria építkezési ügye szünetelt, a sza
badságharcot követően a császári főtörvényszék költözött 
be, a Kúria 1861-ben8 foglalta vissza az épületet.

Az Igazságügyi Palota építésének előzményei

A kiegyezést követően Horváth Boldizsár igazságügy-mi
niszter vetette fel egy új igazságügyi palota9 építésének 
szükségességét. 1868-ban két építészt, Szkalnitzky Antalt 

72

és ifj. Koch Henriket bízta meg, hogy a Kúria régi épüle
tének helyére igazságügyi palotát tervezzenek. A tervek el 
is készültek, az építkezés azonban elmaradt.

1871-ben, az elsőfokú bíróságok 
szervezetéről és működéséről szó
ló törvényjavaslatok tárgyalásával 
egyidejűleg szakbizottság felállí
tására került sor, amelynek elnöke 
Majláth György országbíró, sem- 
mítőszéki elnök volt, tagjai pedig a 
fővárosban működő bíróságok el
nökei, az igazságügyi minisztérium 
kiküldöttje, valamint két műépítész. 
A szakbizottság feladata a követke
ző „előkérdések” megvitatása volt: 

„1. Vajjon czélszerű és kivihető 
volna-e, ugy a felebbviteli, mint az 
első folyamodású bíróságoknak a 
fővárosban egy épületben leendő el
helyezése [...];

2. vagy pedig két teljesen külön 
álló épületben helyeztessenek el a 
bíróságok;

3. melyik városrész lenne legal
kalmasabb ezen épület vagy épüle
tek emelésére.” 10

A budapesti adottságokra figyelemmel -  bár a köz
pontosítást tartotta volna célszerűnek -  a szakbizottság 
a fellebbviteli és az elsőfokú bíróságok két külön épü
letben való elhelyezését látta megvalósíthatónak, két 
szomszédos, de legalábbis egymáshoz közel eső telken. 
A bizottság felsorolta a számításba vehető telkeket is, az
zal, hogy a Kúria akkori telkét nem javasolja, „mert az 
a kir. ítélőtábla épületének hozzáadásával és az azokat 
környező hat magánépület kisajátítása esetén sem ele
gendő [...] a felsőbb biróságok számára emelendő épü
let czéljaira” 12

Ifj. Majláth György országbíró11



1872 áprilisában a szakbizottság az ún. Schopper-féle 
telket vagy a Múzeum körúti Kunewalder-féle házat és a 
Beleznay-kertet javasolta arra az esetre, ha a bíróságok el
helyezésére egy épületben kerülne sor. A bizottság utalt 
arra is, hogy ezek a telkek önmagukban nem elég nagyok 
a bírósági épületek céljaira, így azokat a szomszédos tel
kekkel bővíteni kellene. (A Schopper-féle telken később 
az Országház épült fel, míg a 
korábban a Pesti Állatgyógyin
tézetnek helyet adó Kunewal- 
der-féle házba a Műegyetem13 
költözött, a Beleznay-kert-fé- 
le telken pedig magánházak 
épültek.)

A szakbizottság az Egyetem 
utca -  Papnövelde utca -  Hím
ző utca vagy a Ferencz József 
rakpart -  Sörház utca -  Mol
nár utca -  Borz utca, illetve az 
Üllői út -  Ősz utca közti telek
részt javasolta arra az esetre, ha 
a bíróságok elhelyezésére két 
külön épületben kerülne sor.
(A 19. század végére e telkek 
nagyrészt beépültek, a harma
dik telken ma is a Semmelweis 
Egyetem egyik épülete áll.)

A költségvetést terhelő ne
hézségek miatt 1873-ban szü
neteltek a megkezdett törvény
kezési reformok is. 1879-ben 
a Kúria Ferenciek terén álló 
épületét egy emelettel bővítet
ték, ahol három ülésterem és az 
elnöki szoba kapott helyet.

1881. május 31-én, a főren
diház ülésén Majláth György 
országbíró interpellációt nyúj
tott be Pauler Tivadar igazságügy-miniszterhez egy Buda
pesten felállítandó igazságügyi palota tárgyában:

„Tekintve, hogy a Budapesten levő főbb biróságok hi
vatali helyiségeinek egy épületben leendő egyesitése az 
igazságszolgáltatás helyesen felfogott érdekében fekszik;

tekintve, hogy az erre vonatkozó előmunkálatok a 
magyar királyi igazságügyministerium rendelkezésére 
állanak;

tekintve, hogy az e czélból netalán kötendő törlesztési 
kölcsön felvételére a jelen körülmények kiválóan kedve
zőknek mutatkoznak, azon tiszteletteljes kérdést intézem 
az igazságügy-minister ő nagyméltóságához:

szándékozik-e az 1872. évben elejtett fonalat felfogva 
a fentjelzett irányban intézkedni és a jövő költségvetés
nek előterjesztése alkalmával e körülményt is figyelemre 
mélttatni?”14

Majláth célszerűnek tartotta volna, hogy ne csak a leg
főbb ítélkező fórumot, hanem a Budapesten székelő vala
mennyi bíróságot, ha nem is egy épületben, de legalább 
egymáshoz közel helyezzék el, „ugy, hogy a jogkereső kö
zönség egy helyen találja fel emberben és dologban mind

azt, a mire ügyes bajaiban szüksége van”. A párizsi, illetve 
a brüsszeli igazságügyi palotát úgy építették, hogy „azon 
nagy teremben, mely összekötő kapcsul szolgál az igaz
ságszolgáltatás minden ágának, sokszor két-három percz 
alatt szóval intéztetnek el ügyek, melyek elintézésére itt 
napokra terjedő utánjárás szükséges, mert bizonyos meg
határozott órákban birák és ügyvédek, jegyzők és átalá-

ban jogkeresők találkoznak és 
minden segédadat nyomban 
rendelkezésökre áll”.15

Bár Pauler Tivadar az in
terpellációra adott válaszában, 
a pénzügyi nehézségekre hi
vatkozva, nem találta idősze
rűnek a kérdést, az építkezés 
ügye 1882-ben ismét felme
rült. Kállay Béni pénzügymi
niszter ugyanis törvénykezési 
célokra átengedte a Vámház 
épülete mögötti Sóház-telket, 
a közmunkák tanácsa pedig azt 
javasolta, hogy a Kúria épü
letét a Várban, a Dísz téren, a 
Honvédelmi Minisztérium ak
kori épülete mögött építsék fel. 
Valamennyi bíróság egy épü
letben történő elhelyezésére 
Majláth György a Sóház-telket 
javasolta, míg két külön épület 
emelése esetén a Kúria építé
sére a Várban felkínált telket16 
tartotta megfelelőnek.

A Sóház-telken végül a 
Nagycsarnokot építették fel. 
A Várban történő elhelyezés
nek pedig szép számmal akad
tak ellenzői is. Főként arra 
utaltak, hogy a budai vár köz

lekedési szempontból a főváros legnehezebben megkö
zelíthető városrésze, „a hova, ha a jogkereső közönség el 
akar jutni, kétszer, de sőt háromszor is kell a közlekedési 
eszközt változtatni, a mi mind megannyi időpazarlással 
jár, a hol semmi üzleti élet nincsen, a hová tehát az utat 
minden egyes polgár csupán a czélból kénytelen meg
tenni, hogy ezen főbb bíróságoknál levő egy dolgát el
végezze.”

1891-ben a budapesti ügyvédi kamara feliratot nyújtott 
be Szilágyi Dezső igazságügy-miniszterhez, amelyben az 
igazságügyi palota felállítását szorgalmazta:

„[...] Hazánk legfőbb bírósága és legnagyobb főtör
vényszéke [...] oly elavult, dísztelen épületben van elhe
lyezve, a mely nemcsak hogy az igazságszolgáltatásnak 
nem válik díszére, hanem még a közegészségügyi köve
telményeknek sem felel meg. Helyiségei szűkek, sötétek, 
nyáron fullasztó meleg uralkodik bennük, mig télen a déli 
órákban is gyertyalánggal kénytelenek a felső igazság
szolgáltatás napszámosai a hiányzó napsugarat pótolni, 
hogy a periratokat olvashassák, a mi a mai írásbeli eljárás 
mellett elég nagy baj.

1ÍAÍÍS2MMN ALAJOS
Btinilw*x Jtaxtf kir uivryyrlrmt remii'* l.nur

Hauszmann Alajos az 1870-es években21
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[...] szükséges
nek látjuk, hogy az 
a pesti oldalon le
hetőleg a főváros 
központjában épít
tessék. A szóbeli
ség és nyilvánosság 
megköveteli, hogy 
a jogkereső közön
ség a bíróságot a 
lehető legközelebb 
találja és hogy ha 
a bíróságnál sze
mélyesen kell meg
jelennie, ne legyen 
kénytelen olyan 
utat megtenni, mely 
helyben is fél, vagy 
épen egy egész 
napjába kerülne.” 17

Hauszmann Alajos (1847—1926)18 1891-ben kapott 
megbízást az Igazságügyi Palota terveinek elkészítésére. 
A „kartársak” szerint az épület tervezésekor mintául a 
Paul Wallot által tervezett berlini Reichstagsgebaude szol
gált.19 Ybl Ervin szerint „Hauszmannak Wallot iránt való 
hódolata is érvényesül, de építészünk itt méltó idősebb 
kollégájához, sőt bízvást állíthatjuk, hogy a Kúriánk fő
homlokzata nemesebb, könnyedebb a berlini Országház 
frontjánál.”20

Az elkészült vázlatokat 1892-ben a Kúria és a kir. íté
lőtábla bíráiból álló bizottság bírálta el. A megjegyzések 
figyelembevételével készült el a végleges terv a költség
vetéssel együtt. Hauszmann 1893 tavaszán nyújtotta be a 
tervet Szilágyi Dezső igazságügy-miniszterhez. A tervek 
elfogadása után Szilágyi Dezső 1893 májusában teijesz
tette elő az igazságügyi palota felállítását célzó törvény

javaslatot az ország
gyűlésben, mivel 
„azon állami épüle
tek, melyek a m. kir. 
Curia és a budapesti 
kir. ítélőtábla elhe
lyezésére szolgál
nak, czélszerütlen 
beosztásuknál fog
va a legszerényebb 
igényeket sem elé
gítik ki, ódonságuk 
következtében pe
dig közbiztonsági 
és egészségi tekin
tetben épen veszé
lyesek, és miután a 
Hatvani-utczának22 
a Budapesten eme
lendő IV-ik dunai 

hid megnyitására okvetlen bekövetkező meghosszabbítá
sakor a m. kir. Curia épülete -  annak jelentékeny része 
az új útba esvén -  lebontás alá kerül,23 az építkezés elől 
tovább kitérni lehetetlen” 24

A z ép ítkezés

Az 1893:13. tc. felhatalmazta az igazságügy-minisztert, 
hogy „az V-ik kerületben fekvő, a Nádor-, Alkotmány-, 
Honvéd- és Szalay-utczák által határolt 1810 négyszögöl 
telken”25 a magyar királyi Kúria, a budapesti kir. ítélőtábla, 
a koronaügyészség és a budapesti kir. főügyészség elhe
lyezésére szolgáló igazságügyi palotát emelhessen, „s az 
e czélból szükséges épitési költségek fedezésére a telek
vétellel és belső berendezéssel együtt a pénzügyminister

A budapesti Igazságügyi Palota

A berlini Reichstagsgebaude
7 4



kezelése alatt álló „Magyar készpénzbiztositéki alap”-ból 
2.183,000 [...] forint, [...] kölcsönt vehessen fel.” 

Hauszmann tervei alapján 1893. augusztus 16-án kez
dődött meg az építkezés, hiszen a millenniumi év egyik 
emlékének tervezett Igazságügyi Palotának 1896-ra el 
kellett készülnie.

A z Igazságügyi Palota m egnyitása

Az épület átadására 1896. május 1-jén, zárókövének le
tételére pedig a millenniumi ünnepségek keretében, októ
ber 20-án került sor. „Hogy Justicziának ily fényes palotát 
emeltek, ez nagy fontosságú mozzanata annak a törekvés
nek, mely hazánkat a czivilizáczió terén pár évtized alatt 
teljesen egyenrangúvá tette azon államokkal, melyek már 
az efféle külsőségekben is fényesnél fényesebb történeti 
lapokat tudnak felmutatni.”26

Komor Marcell szerint „Valóban merész vállalkozás 
volt az új igazságügyi palotát épen az új országház tő
szomszédjába építeni, a melynek hatalmas nagysága a kú
ria palota hatását könnyen elnyomhatta volna. Annál na
gyobb a tervező építész érdeme, hogy a stilus és megoldás 
kellő átgondolása által az új országháznál aránylag sokkal 
kisebb palota teljes érvényesülését el tudta érni.” 27 

Az ünnepélyes megnyitóra Erdély Sándor igazság
ügy-miniszter küldette szét a meghívót:

„A magyar kir. Curia, a budapesti kir. ítélőtábla és a 
budapesti kir. főügyészség elhelyezésére szolgáló igaz
ságügyi palota 1896. évi október hó 20-án tartandó zárkő- 
letételi ünnepélyének programmja:

1. Ő császári és apostoli királyi felsége d. e. 11 órakor ér
kezik a palota főbejáratához.

2. Ő császári és apostoli királyi felségét a főbejáratnál a 
miniszterelnökkel s a kormány jelenlevő tagjaival az 
igazságügymininiszter fogadja s felkéri az ünnepély 
megtartására.

3. Ő felségét a kormány tagj ai a nagy csarnokban felállí
tott emelvényre kisérik, hol az igazságügyminiszter a 
meghívottak jelenlétében rövid beszédet mond.

4. Ő felsége megadja az engedélyt a zárkőokmány fel
olvasására.

5. A m. kir. Curia másodelnöke felolvassa a jelzett ok
mányt,

6. melyet azután Ő felsége aláirni kegyeskedik.
7. A zárkő elhelyeztetik s ennek tartama alatt
8. Ő felségének az építkezésnél közreműködött művé

szek s építési vállalkozók28 bemutattatnak.
9. A zárkő elhelyezése után Ő felsége erre kalapácscsal 

hármat üt.
10. Ugyanezt teszik a jelenlevő méltóságok.
11. Ezután Ő felsége kíséretével a palota megtekintése 

czéljából körútra indul, mely alkalommal őt a m. kir. 
Curia, illetve a kir. ítélőtábla elnöke kalauzolja. Ennek 
befejeztével a nagy csarnokba tér vissza, hol

12. az igazságügyminiszter köszönetet mond Ő felségé
nek megjelenéséért, mire Ő felsége kíséretével eltá- 
vozik”29

A meghívottaknak teljes díszben vagy, ha „díszmagyar
ral” nem rendelkeztek, és egyenruhát sem viselhettek,
frakkban, fehér nyakkendővel kellett megjelenniük a ran
gos eseményen.

________ Jog
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A z Igazságügyi Palota lépcsőháza a Justitia-szoborral (Vasárnapi Ujság, 1898, 180. o.)
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Justitia diadala (LotzKároly mennyezetfreskója)32

„Az igazság uj otthona"

Az épület „minden ízében jelenkori épület, mely azonban 
az ó-kori építészet elemeire és arányaira támaszkodik”. 
A méltóságteljes épületbe hatalmas előcsarnokot (hossza 
40, szélessége 18, belmagassága pedig 23 méter) tervez
tek, hogy „ünnepélyes összejövetelek alkalmával mél
tó följáratul szolgálhasson”
A gazdagon aranyozott és stuk
kóval díszített dongaboltozatra 
„Lotz Károly mester festette 
nagy freskó képét” 30 Ebben a 
nagy csarnokban kapott helyet 
Justitia szobra, amelyet Stróbl 
Alajos mintája után kékes-fe
hér carrarai márványból farag
tak Paolo Triscornia di Ferdi- 
nando carrarai műhelyében.
„Strobl nem a konvencionális 
Justitiát választotta mintának, 
inkább költői felfogásból in
dult ki; ő egy fiatal, szép, a szű
ziesség benyomását keltő ülő 
női alakot mintázott egyszerű, 
keresetlen mozgással, melynek 
ruházata széles kezeléssel si
mul testéhez.”31

Az Igazság nőalakja antik 
támlás széken (Curulis Stella) 
ült,33 amely sárga csiszolt már
ványból készült. A szobor alap
területe 4 m2, magassága 3 m, 
súlya pedig 12 000 kg. Az egé
szet egy kőből faragták, a fel
merült költségek 14 000 forin

tot tettek ki. Komor Marcell szerint „A szék, a jelvények 
régi hagyomány szerintiek, maga az alak minden ízében 
modern; igazi szalonbeli nő, a melynek finom arczvo- 
násaiból mélységes szellem, gyöngéd lényéből hatalmas 
akaraterő sugárzik ki”.34

Az Igazságügyi Palota Justitiája az igazságosság jelvé
nyeit tartja kezeiben, jobbjában pallost, baljában pedig az

igazság mérlegét és törvény
könyveket. Justitia a pallos
sal (karddal) a jót és a rosszat 
választja el, illetve a pallos 
(kard) az élet és a halál felet
ti bírói hatalomra is utal. Az 
elfogulatlanságot és az igaz
ságtevést jelképező kétkarú 
mérleg egyiptomi eredetű, a 
„Két Igazság” alvilági csarno
kának mérlegére utal.35 A Jus- 
titia kezében lévő mérleg két 
serpenyője rendszerint egyen
lő magasságban függ, amely 
egyrészt arra utalhat, hogy az 
ítélkezés révén az egymással 
szembenálló érdekek kiegyen
lítésre kerülnek, másrészt pe
dig arra, hogy a megsértett 
jogrend helyreállítása is meg
történik. A mérleg kifejezi még 
a törvény előtti egyenlőséget.

Az Igazságügyi Palotában a 
magyar királyi Kúria mellett a 
budapesti királyi ítélőtábla he
lyiségei is helyet kaptak, vala
mint a koronaügyészség és a 
királyi főügyészség céljaira isJustitia szobra



szolgált. A helyiségeket ennek megfelelően csoportosítot
ták: a nagy csarnoktól jobbra kapott helyet a Kúria, míg 
balra kerültek az ítélőtábla helyiségei. A Kúria díszterme 
az előcsarnok felett, az ítélőtábláé pedig a második emele
ten helyezkedett el.

Az alsó földszinten 
a raktárt, az irattári, 
nyomdai és fűtőhelyi
ségeket alakították ki, 
s itt voltak a tisztvise
lői és szolgalakások 
is. A felső földszint a 
királyi főügyészség 
és a koronaügyész
ség hivatalos helyi
ségeinek, valamint a 
királyi ítélőtábla és a 
Kúria irattári, kiadó, 
iktató és egyéb he
lyiségeinek nyújtott 
helyet.

Az első és a máso
dik emeleten tárgya
lótermek, tanács- és 
bírói szobák voltak, 
valamint az ügyvédek, a felek és a tanúk „befogadására” 
szánt helyiségek, mégpedig aszerint csoportosítva, hogy a 
Kúria vagy pedig az ítélőtábla céljaira szolgáltak. A tanács
termeket „szobrászművekkel és aranyozással” díszítették.

„Az igazságügyi palota belső fölszerelése és bútorza
ta az épület céljának és méltóságának megfelelően ké
szült. Különös súlyt vetettem a dísz- és tanácstermekre.

Az utóbbiakat magas faburkolat fedi, a bírói asztal emel
vényen áll, csinos korlát foglalja azt körül és mivel a ter
meket a szóbeliség szükségleteihez képest rendeztük be, 
gondoskodva van a vádló és védő, felperes és alperes ügy
védeinek, valamint a közönségnek helyeiről is. A bútorok

tölgyfából készültek, 
a székek ülései és 
háttámlái pedig bőr
rel vonvák be. Mind 
a termek bútorainak, 
mind az elnöki és ta
nácselnöki helyisé
gek berendezésénél 
kevésbbé a díszre, 
mindinkább a szo
lidságra és stilszerű 
kiképzésre vetettem 
a fősúlyt [...]” -  írta 
Hauszmann Alajos a 
berendezésről.38

Az elnökség az 
első, a másodelnök 
pedig a második eme
leten kapott helyet. 
Az elnöki szobához 

előszoba, váró-, fogadó- és dolgozószoba is tartozott, va
lamint egy toilette és egy gardrób. Az elnöki termek fel
szerelése „megfelel az állás méltóságának -  nem annyira 
a fény és gazdagság, mint inkább a szoliditás és nagyúri 
kényelem tükröződik vissza”. 39

„Az az igazságszolgáltatás, melynek ily palotát tud az 
ország építeni, fejlett, magas színvonalon álló, a haladás-

A z Igazságügyi Palota keresztmetszeti rajza36

A Kúria polgári tanácsának egyik tárgyalóterme31
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A M. Kir. Kúria elnökének ̂ fogadóterme40

sal és a kor szellemével lépést tartó lehet csak. Azok a bí
rák, a kiknek az uj otthonban fényes termeket rendeztek 
be, nem állanak a külföld birái mögött. Magyar judikatu- 
ránknak nincs miért restelkednie.”41

E méltató szavak mellett azonban kritikák is érték „az 
igazság uj otthonát”: „[...] a fény, már a mennyiben külső
leg is jelentkezik, csak a szem megtévesztésére alkalmas 
és szinte kellemetlen, ha a verőfényes, pompás tanácster
mekből, a birák szobáiból, a karrarai márványlépcsőkön le 
azokba az oduszerü, sötét zugokba kell lépnünk, melyek 
az építész tervében talán szintén termek czimén szerepel
tek, de a mikorára elkészültek, olyanokká lettek, mintha a 
Ferencziek terén volt régi épület pinczehelyiségeivel akar
nának versenyezni.”42

És a kritikák sora folytatódott:
„A főbejárón át belépve, elragadtatással szemléljük a 

keleti fényben tündöklő előcsarnokot. [...] bárcsak min
den albirónak tárgyalási terme is hason módon hirdetné 
államiságunk és igazságügyünk dicsőségét. [. ]

[...] felsőbíróságaink tagjai ezen márványcsarnoknak 
gyakorlati hasznát nem igen fogják élvezni. Mert legcél
szerűbb volna itten a mindennapi ülésközbeni szünet alatt 
elsétálgatni, cigarettázni és friss levegőt szini. Ez azonban 
teljesen ki van zárva, mert a vestibule télen nem lesz fűtve 
és két esetleg három emeletet fel és lemászni, hogy ezen él
vezetben részesüljön, erre vajmi kevés biró lesz kapható.

Biztosnak véltem, hogy a minden modern háznak im
már nélkülözhetlen alkatrészét képező lift itt sem fog hi- 
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ányozni. A jó 3 emelet magasságú épület, a birák előre 
haladt kora és az aránylag igen csekély költség [...] ezt 
valószínűsítették. [. ]

[ . ]  mindaz, a mi hivatva van a nagy közönség érzé
keire hatni, stílszerűen és tetszetősen van berendezve. 
A célszerűség azonban már itt is sok kívánni valót hagy 
hátra. A nagy díszteremben például az egyes birák ülései 
oly szűkre vannak szabva, hogy testesebb biró alig fér el 
bennök. Sürgősen alkalmazandók a tanácskozási termek
nél a párnázott kettős ajtók, mert ma az Ítélethozatalnál az 
egész tanácskozás és szavazás kihallatszik az előszobába, 
úgyhogy kár volt ezért a feleket és ügyvédeket kiküldeni. 
[...]

A főbaj a tanácstermekben elhelyezett tanácskozási 
asztaloknál tapasztalható. Eddig e célra patkóalaku széles 
nagy asztalok, kényelmes karosszékekkel voltak haszná
latban. Az uj tanács-asztal ellenben valószínűleg a majda
ni, szóbeliségen alapuló uj perrendtartásra való tekintettel, 
mely azt követeli, hogy biró és ügyfelek egymást szemtől 
szembe lássák, keskeny és egyenes, ugy hogy a curiai hét 
[ . ]  biró egy sorban és pedig háttal az ablaknak kénytelen 
ülni. Tekintve már most, hogy a tanácstermek legnagyobb 
részében majdnem elviselhetetlen léghuzam tapasztalha
tó, a birák majdnem kivétel nélkül erős meghűlésnek és 
súlyos betegségeknek vannak kitéve. [ . ]

A keskeny tanácskozási asztal szükségessé teszi más 
bútordarabok igénybevételét, mert az akták az asztalon el 
nem férnek; ezenfelül nincs gondoskodva a segédköny-



Jog
löíténeti sze m le '— /

vek, törvények stb. 
elhelyezésére szolgá
ló polcokról, mindezt 
tehát a meglévő ócska 
bútorzatból kellett pó
tolni, a mi a terem stíl
szerű berendezéséhez 
nem illő és néha már a 
színek és az állványok 
nagyságának különbö
zősége folytán is ko
mikus látványt nyújt.

Az ügyvédek asz
talai elég csinosak, 
azonban oly kicsinyek, 
hogy azokra akták és 
könyvek, melyek fe- 
lebbezésre és tárgya
lásra nagyobb szám
mal szoktak elvitetni, 
el sem férnek. A hallgatóságnak szánt hely is oly szük, 
hogy már több tanú is alig fér el; a közönség pedig telje
sen kiszorul. [...]

Az alapeszme helyes: minden biró viselje gondját a 
neki kiosztott pereknek és ebből válogassa a hetenkinti 
előadásra bejelentendő darabokat, melyeket majd a szol
gával lakására vitethet; a hivatalban dolgozni már azért is 
lehetetlen, mert ezen kis szoba 10-12 bírónak közös szo
bája. De annál silányabb a kivitel. Az egyes regálék oly 
szűkek, hogy azokban már alig egy vaskosabb aktacso
mó, annál kevésbbé pedig az összes kiosztott percsomó 
férhet el. [...]

Vannak ügyvédi 
szobák is; rájuk le
het azonnal ösmerni 
a bútorzat teljes hiá
nyából. Ócska bútor 
reclamatióra adott 
volna okot, -  tehát 
jobb ennél a semmi.
Egy ily szobán ke
resztül Ő Felsége is 
haladt, csakhogy ak
kor a szomszéd terem 
bútorai takarták a hi
ányt. [...]

A félemeleten van
nak a segédhivatalok 
elhelyezve, de csak 
rövid idő óta; mert 
kezdetben a földszinti helyiségek voltak nekik szánva, 
csakhogy azokban csakhamar furcsa tapasztalatokat tet
tek: a falakról csurgott a viz, a padlón pedig egerek és 
patkányok hirdették az uj aerát. Igy csak az irattár egyik 
részének jutott a szerencse, földszinten, sötét és télen füt- 
hetlen helyiségekben és egy keskeny, teljesen sötét lép
csőn az irattári személyzetnek alkalmat nyújtani lámpás 
segítségével és tornászati müveletekkel az aktát kibön
gészni és az építészek dicsőségét zengeni. Szerencsére a

patkányok és egerek 
lényegesen könnyi- 
tendik majd az irattári 
tisztek feladatát, mert 
a hol nincs ott ne ke
ress. [...]

Az elnökök már 
késedelem nélkül in
formálódtak a sok-sok 
apró-cseprő, de azért 
nem kevésbé fontos 
bajról, be is látták a 
sok visszásságot és 
kértek is orvoslást az 
igazságügyi kormány
tól, de ott a stereotyp 
választ hallották: nincs 
pénz! [...]

Örömünkre szolgál, 
ha e néhány igénytelen 

sor is hozzájárulna ahhoz, hogy a márványoszlopos vesti- 
bule mellett a többi helyiség is hirdesse egy bölcs és nagy
ra törő igazságügyi kormányzat dicsőségét.”44

Az Igazságügyi Palota felszereltségének hiányára hív
ták fel a figyelmet 1898 decemberében: „Nem régi épület 
és mégis egy tekintetben oly kevéssé modern, mondhatni 
szegény, mintha a legutolsó kis falusi járásbíróságot fo
gadná be. Ugyanis e nagyszerű, több millióba került épü
let legtöbb termébe sem villamos, sem gázvilágítás nincs 
bevezetve, ugy hogy a birák és ügyfelek egy-egy gyer
tya halavány világításánál kénytelenek a szemüket ron

tani. Nem oly költsé
ges dolog, hogy még 
most is nem lehetne e 
hiányt pótolni.” 45 

Az Igazságügyi 
Palota ugyan „a fővá
rosnak talán legszebb, 
legstilszerübb” épü
lete volt, ám megnyi
tását követően csak
hamar kiderült, hogy 
„egyben czéljának 
legkevésbbé meg
felelő épülete”. Félő 
volt ugyanis, hogy 
különösen a polgári 
perrendtartásról szó
ló 1911:1. tc. hatály
balépését követően a 

tárgyaló- és tanácskozó termek kevés száma megnehezíti 
a peres eljárások menetét. „Nyilvánvalóan példa nélkül 
való állapot” volt az is, hogy „a biráknak nem jutott” ele
gendő „hivatali helyiség” sem. Mivel a „villamosvilá- 
gitás” továbbra sem működött, légszeszvilágítás pedig 
csak igen kevés helyiségben volt, „a hivatali időn belül 
gyertya- és kőolajvilágitás mellett teszik tönkre szemei
ket a legfőbb bíróságnál működők, a tárgyalások pedig 
olyan világítás mellett folynak le, amelyhez viszonyítva a
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A z Országház tér az Igazságügyi Palotával (1927 után)46



Rembrandt-iskola clair-obscuije 
a legmodernebb impresszionis
ták pleinairjével is diadalmasan 
versenyre kelhet”.47

Ybl Ervin szerint „Mind for
ma-, mind térképzés tekintetében 
kétségtelenül az Igazságügyi Pa
lota Hauszmann legsikerültebb 
alkotása. Működésének 40 éves 
jubileuma alkalmából 1914. má
jus 2-án a nagycsarnokban tartott 
ünnepély után a homlokzat jobb 
oldali pilonja oldalán arcvonásait 
megörökítő emléktáblát helyez
tek el. A szürke márványkeretű 
ércdombormű Pásztor János al
kotása 1913-ból, a táblát Tőry 
Emil tervezte.”48

M ú zeu m o k az Igazságügyi Palota 
épü letében

Az Igazságügyi Palota épületét a második világháborút 
követően a Központi Múzeumigazgatóság állíttatta helyre. 
Csánk Elemér a hauszmanni építészet leghangsúlyosabb 
elemeinek megőrzésével egybefüggő teremsorokat alakí
tott ki az egykori tárgyalótermekből és munkaszobákból. 
Az építkezés során érintetlenül maradt az előcsarnok, az 
aula és a díszterem, 1951-ben lebontásra került viszont a 
Justitia-szobor, amelynek helyére hatalmas transzparenst 
függesztettek.

A legfőbb bírói fórum (Leg
felsőbb Bíróság) 1951-ben költö
zött át az Igazságügyi Palotából a 
volt Közigazgatási Bíróság épü
letébe (I., Fő u. 1.).

Az épületet 1952 tavaszán 
használták először kiállítási hely
színként, amikor március 9-én 
Rákosi Mátyás 60. születésnapja 
alkalmából a Magyar Munkás
mozgalmi Intézet nyitott nagy
szabású tárlatot.

1957-ben az újonnan alapí
tott Magyar Nemzeti Galéria 
költözött az épületbe. 1959-ben 
kormányhatározat jelölte ki a 
Budavári Palotát a Nemzeti Ga

léria végleges helyszíneként. A Vár elhúzódó helyreállítá
sa miatt azonban 1973-ig az épületben maradt a múzeum.

A Néprajzi Múzeum a Minisztertanács 1973-ban ho
zott határozatának megfelelően 1974-ben kezdte meg a 
költözést az egykori Igazságügyi Palotába.

Az épület déli részében (az egykori Kúria és Korona
ügyészség helyén) 1957-től 1989-ig az MSZMP Párttörté
neti Intézete, 1989-től 1998-ig a Magyar Szocialista Párt 
Politikatörténeti Intézete, 1998-tól a Politikatörténeti Inté
zet kapott helyet.50

1980-ban a Legfelsőbb Bíróság akkori elnöke, dr. Szil- 
bereky Jenő elérte, hogy a Legfelsőbb Bíróság három év
tized után visszaköltözzön az „igazságügyi negyedbe”, és 
a Fellner Sándor által tervezett Igazságügyi Minisztérium 
volt épületében (V, Markó u. 16.) kapjon elhelyezést. A leg
főbb bírói fórum, amely 2012. január 1-jétől ismét a Kúria 
elnevezést viseli, jelenleg is ebben az épületben működik.

Hauszmann Alajos emléktáblája

A Rákosi-kiállítás megnyitója49
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A Kúria mai épülete (Budapest, V, Markó utca)
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gó igazságügyi palotának”. (A hír. Curia könyvtára, Jogtudományi 
Közlöny, 1907/4. 31. p.)

46 http://www.kepkonyvtar.hu/?docId=30152 [2013. szeptember 4.]
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Szerkesztette: Bónis Péter, Mázi András, Tóth J. Zoltán 

Budapest, ELTE, 2011, 283 p. 
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A pályatársak, a kollégák a tanítványok két ünne
pi kötetet megtöltő tanulmányokkal tisztelegtek a 
70. születésnapját ünneplő Máthé Gábor profesz- 
szor előtt. A két kötet - Magister Scientiae et Reipublicae, 

valamint a De apicibus iuris disputare -  önmagában jelzi, 
hogy nem megszokott életpálya szemtanúi lehettek a szer
zők. Az előbbi kötet a Corvinus Egyetem Közgazdaság
tudományi Kara Jogtudományi Tanszékének, míg a máso
dik a Károli Gáspár Református Egyetem Jogtudományi 
Intézete munkatársainak a tollából jelent meg. Mindehhez
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még meg kell jegyezni, hogy a szerzők egyben az ELTE 
Állam- és Jogtudományi Karának kutatói is. A szerzőknek 
ez a széles köre jelzi: az ünnepelt oktatói pályája során 
több egyetem hallgatóit vezette be az alkotmány- és köz
igazgatás-történet rejtelmeibe, egyben utat is mutatva ez
zel, hogy a 20-21. század kihívásaira hol találják meg a 
választ.

A szerzők tisztelgő tanulmányaikkal akarva-akaratla- 
nul az ünnepelt által is kutatott témákhoz nyúltak, s ezzel 
keretet adtak annak a kutatási területnek, amely az ünne
peltet jellemzi.

A Magister Scientiae et Reipublicae kötet szerzői valójá
ban két ünneplésre méltó évszám köré készítették el írá
saikat. A 70. születésnap az egyik és a 45 éve folyó oktatói 
és kutatói munkásság a másik, ami előtt fejet kell hajtani. 
Ha a pályatársak írásait kezébe veszi az olvasó, átfogó ké
pet kap az ókortól napjainkig ívelő államelméleti, alkot
mány- és közigazgatás-történeti fejlődésről, amely elsőd
legesen Európát, ezen belül Magyarországot érinti.

Rácz Lajos széles hátterét vázolja fel a görög város
államok, s elsősorban Európa fejlődésére is meghatározó 
Athén alkotmányjogi fejlődésének A polisok kormányzása 
című tanulmányában. Rácz Lajos, az őt jellemző széles lá
tókörrel, nemcsak egyszerű leírását adja annak, miképpen 
fejlődött a lükurgoszi alkotmányból kiindulva Athén köz
igazgatási-társadalmi struktúrája, hogyan változott meg 
mindez a szolóni reformoknak vagy éppen Periklész ren
delkezéseinek köszönhetően, az egymástól is elszigetelt 
városállamok miképpen léptek szövetségre egymással, s 
mindez hogyan vezetett az ókori görögök tragédiájához, 
hanem azt is kiválóan érzékelteti, hogy a görög demokrá
cia szabályai miért és hogyan alakultak át, mit jelentett a 
törvénytelenség vádja, vagy a cserépszavazás intézménye,
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