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Csak az tudja, hogy meddig mentünk, aki azt lát
ta, hogy honnan indultunk el” -  írja Jókai Mór. 
Igaz ez az idézet arra a 150 évre is, amelyet az 
önálló magyar igazságszolgáltatás, a független bírói kar 

maga mögött tudhat.
Ebben az esztendőben számtalanszor elhangzott a bí

rói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvénycikk 
valamelyik passzusa, idéztük rendelkezéseit, méltattuk je
lentőségét. Az olvasó engedelmével én most egyetlen sza
kaszt emelek ki. Ez pedig a 22. §, mely így szól: „A bíró 
az igazságszolgáltatást senkitől meg nem tagadhatja, ki 
illetősége körében hozzá folyamodik, s a hivatalával járó 
teendőket vissza nem utasíthatja. ”

A független igazságszolgáltatás jogosítványa mellett 
igen terhes, de magasztos kötelesség is hárult a bírókra; 
tisztességes és pártatlan ítélkezéssel megalapozni a ma
gyar bírói kar tekintélyét. A bírói hivatás ettől kezdve 
megkövetelte a szakmai felkészültséget, a gyakorlati ta
pasztalatokat, a feddhetetlenséget, az összeférhetetlensé
get. A bíró tevékenységével, magatartásával, viselkedésé
vel az egész bírói kart képviselte és képviseli ma is.

Eltelt ugyan 150 év, de a bírói hivatásból eredő jogok 
és kötelességek változatlanok. Hiszen hogyan hangzik ma 
a bírói eskü? „Fogadom, hogy a rám bízott ügyeket tisz
tességes eljárásban, részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, 
kizárólag a törvényeknek megfelelően bírálom el, hivatá
som gyakorlása során az igazságosság és a méltányosság 
vezérel. ”

Az Országos Bírósági Hivatal méltóképpen kívánta 
megünnepelni az önálló bírói hatalmi ágat megalapozó 
törvény e jeles évfordulóját. És mondhatjuk azt is, hogy 
nem is a törvényt ünnepeljük, hanem a bírákat, akik egy
más örökébe lépve hagyományozzák a hivatás értékeit. 
Az ünnepeknek pedig illik ajándékot adni. Így született 
meg ennek az idézetgyűjteménynek mint egyedülálló 
gondolatfüzérnek a terve, amelyet ma már kezünkben tart
hatunk.

Gyakran elhangzik a kérdés: miért kutatjuk a bíróságok 
történetét, miért idézzük régen elhunyt bírák gondolatait?
„Az emlékezés a lélek szükséglete, az egyén, társadalom 
és állam éltető ereje. Amint ideálok nélkül nincs az élet
nek értelme, éppúgy emlékek hiányában elveszti az élet a 
hangulatát, értékét és azt a folytonosságot, mely erőt köl
csönöz a küzdőnek, reményt ébreszt a csüggedőben és len
dülettel tölti el az élni akarót” -  írja Angyal Pál.
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A múltat azért idézzük, hogy tanulságát, tapasztalatát, 
iránymutatását levonjuk, és beépítsük bírói identitásunk
ba. Az ítélkezésben, de a szervezeti és az igazgatási fel
adatok megoldásában is támaszkodhatunk elődeink isme
reteire. Mert a bírósági történelem is ismétli önmagát. Az 
egykori kúriai elnök, Juhász Andor 1925. szeptember 12- 
én elhangzott szavait idézve, „ajogszolgáltatás a bírói és 
ügyészi kar vállain nyugszik. Minél jobban meg van ala
pozva társadalmi súly és anyagi függetlenség tekintetében 
a bírói és ügyészi pálya, annál jobban meg van könnyítve 
eme testületek tagjai számára nehéz hivatásuk gyakorlása 
és a bírói tekintély megóvása. ”

1926 januárjában pedig a következőket vetette papírra: 
„csaknem minden kormányváltozás alkalmával rámutat
tam fővárosi bíróságainknak célszerűtlen, az eredményes 
működést és a jogegység kialakulását hátrányosan be
folyásoló elhelyezésére s nyomatékosan hangsúlyoztam, 
hogy mindaddig, míg a királyi ítélőtábla és a polgári tör
vényszék részére új épületek nem létesülnek s ezzel itt a 
fővárosban elhelyezett összes elsőfokú és felsőbb bírósá
gaink nem jutnak a szükséges tárgyaló és dolgozó helyisé
gekhez, a legpazarabb személyzetszaporítással sem fogjuk 
éppen itt, az ország középpontjában a jogszolgáltatásnak 
annyira kívánatos rendjét és folyamatosságát teljesen el
érhetni. ”

És végül 1934-ből: „A bírói függetlenségnek minél szi
lárdabb megalapozására s állandó gondozására azért is 
szükség van, mert bíróságellenes elméletekkel és hangula
tokkal lépten-nyomon találkozhatunk, különösen ha meg
figyelésünkkel nem maradunk országunk határai között. ”

Ezeket az idézeteket olvasva helytállóak Mezey Bar
nának a kötethez fűzött gondolatai: „A múlt ismerete, az 
elődök tartása és magatartásmintája, a történelmi tettek 
és kiállások, a példaadó, tanulságos esetek és események, 
aproblémákra adott válaszok és megoldások támogathat
ják az aktuális álláspontok kialakítását. ”

Az ítélkezésből fakadó feladatok és az ezzel akaratla
nul is együtt járó nehézségek kísérik a bírót napjainkban 
is. Folyamatosan változó jogszabályi környezet, digitali
zálódó bíróság, átalakuló jogkereső közönség, bizonyta
lanság, útkeresés, újabb és újabb kihívások a XXI. század 
elején.

Keressünk és találjunk példamutató, lelkesítő gondo
latokat pályatársainknál! Legyünk büszkék hivatásunkra, 
legyünk büszkék arra, hogy mi vagyunk azok, akik igaz
ságot szolgáltathatnak, legyünk öntudatos bírók, akik füg
getlenül és szabadon, tisztességesen és lelkiismeretesen, 
igazságosan és méltányosan, elfogulatlanul és felelősség
teljesen ítélkeznek. Juhász Andor megfogalmazásában: 
„Bírák vagyunk, egyetlen vezérlő csillagunk van és ez az 
igazság szent eszméje! ”

Ha a magyar bírói kar tagjai, illetve a bírói hivatás és az 
igazságszolgáltatás története iránt érdeklődő olvasók eb
ből a kötetből akár csak egy idézetet elolvasnak, már nem 
volt hiábavaló a munkánk. Kívánom, hogy együtt valljuk 
Juhász Andorral: „én ezt a mi tövises, de gyönyörű bírói 
pályánkat mindenekfölött szeretem. ”

Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik nélkül ez 
a könyv nem jöhetett volna létre, így Handó Tündének,
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az Országos Bírósági Hivatal elnökének, aki a gondolat 
megszületésétől támogatta, segítette és „számon kérte” 
a mű megvalósulását, Révész T. Mihály és Stipta István 
professzor uraknak, akik az idézetek kutatásában segéd
keztek, valamint valamennyi ítélőtáblának és törvény

széknek, ahol a Ráth György-pályázat támogatásával 
olyan értékes kötetek kerültek kiadásra, amelyek szintén 
segítették a szerkesztőket abban, hogy a hazai bírói kar 
tagjainak tudását és életbölcsességét közreadhassák ebben 
az ünnepi kiadványban.

K ajtár István 1951-ben született Nagykanizsán, 1970- 
ben a fonyódi Karikás Frigyes Gimnáziumban 
érettségizett, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és 

Jogtudományi Karán 1977-ben vette át diplomáját. A kar 
Jogtörténeti Tanszékén 1974 és 1977 között demonstrá
torként, ezt követően tudományos továbbképzési ösztön
díjas gyakornokként dolgozott, majd tanársegédi (1979), 
adjunktusi (1982), illetve docensi (1989) kinevezést ka
pott. A kari közéletben 1990 és 1996 között dékánhelyet
tesként, 2013-ig a Kari Tanács tagjaként vett részt.

A burzsoá városi jog kialakulása Magyarországon 
című értekezésével 1987-ben kandidátusi fokozatot szer
zett, 1994-ben habilitált. Egyetemi tanári kinevezését kö
vetően 1995-ben lett vezetője a PTE ÁJK Jogtörténeti és 
Római Jogi Tanszékének, illetve időközben önállósult 
Jogtörténeti Tanszékének. Nyugállományba vonulása 
után (2013) professor emeritusként továbbra is részt vett a 
tanszék munkájában.

A 19. századi modern magyar állam- és jogrendszer 
alapjai című értekezésének megvédésével 2003-ban lett 
a Magyar Tudományos Akadémia doktora. A PTE ÁJK
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Doktori Iskolájának doktori alprogram vezetője, témave
zetője, a PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskolájának 
témahirdetője és előadója volt.

Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el: Sub
auspiciis Rei Publicae popularis doktor (1978), Pro Sci- 
entia aranyérem (1993), Magyar Felsőoktatásért Emlék
plakett (1993), Magyar Köztársasági Érdemrend Lovag
keresztje (2008).1

* * *

Dr. iur. dr. habil. Kajtár István DSc. prof. emeritus 
1951-2019
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