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„Valaki  
megrágalmazhatta  

Josef k.-t” 
A Debreceni  
Járásbíróság  

új épülete
Ezekkel a szavakkal  

kezdődik Kafka regénye,  

ami a hatalom, a bürokrácia  

és a jog szerkezetéről, valamint  

az egyén kiszolgáltatottságáról és  

szorongásáról szól. Érdekes A per című  

regényt a belső terek leírása felől, az elveszettség,  

az eltévedés és a hatalom pszichózisa felől olvasni.  

Zárt folyosók, ajtók, lépcsőházak és szobák átláthatatlan,  

megfejthetetlen rendszere válik  

a félelem metaforájává.

Szöveg
Építész

Belsőépítész
Fotó

Martinkó József

koller József, Csatai lászló,  

Pethő lászló

rádóCzy f. lászló, tolnai zsolt

BuJnovszky taMás

egy 2003-as meghívásos pályázat nyo-
mán 2006-ban, Debrecenben felépült 
az Ítélőtábla és fellebbviteli főügyész-
ség új épülete. Noha koller József 

vezető tervező, valamint ifj. Csatai lászló és föl-
des lászló tervezőtársak munkáját egyöntetű 
kritikai elismerés fogadta, a tervezett harmadik 
tömb nélkül Debrecen új igazgatási negyede 
igencsak csonka képet mutatott. akkor még 
nem készült el a nyugati kiskörút ide eső szaka-
sza, ami a tisza istván utca - antall József utca 
vonalában teremtett azóta új téri szituációt, 
ráadásul a széchenyi utca és arany János utca 

Az Arany János utcai homlokzati szakasz némiképpen nyitottabb homlokzati megoldást kapott 

Tekintélyt sugárzó a bejárati kapuzat tere, amit szinte zárt téglasíkok határolnak
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lokzati plasztikája, sarokkapuzata erős kapcso-
latot teremt ugyan a két tagból álló korábbi 
tömbbel, ugyanakkor annak féltetős megoldá-
sa, a két épületrész közötti szintugrás és kiha-
rapás összességében dinamikusabb összképet 
ad. az újdonsült épülettömb tömörebb hatású, 
feszes kontúrú alkotás, ahol csak a sarokmegol-
dás és az arany János utcai homlokzati szakasz 
ablakvariációja lazítja a rendet. 

Ugyanez a feszesség és szabályozott, rideg, raci-
onális elrendezés a belső térben is megjelenik. 
tervezői alapelv volt, hogy a bírók és a vádlottak 
úgy tudják a tárgyalótermeket megközelíteni, 
hogy még véletlenül se találkozhassanak össze. 
ez a folyosórendszer az egész épületet keretezi és 
ezekre fűződnek fel a tárgyalók, míg a felsőbb 
emeleteken a körbefutó folyosókeret a bírói iro-

dákat szervezi. a keret magjában egy nagyobb 
központi tárgyaló, illetve a zöldtetős födémet 
áttörő, a födémen ülő nagyvonalú könyvtár talál-
ható. ez a könyvtár íves polcaival és padjaival, 
valamint hatalmas, a belső tetőkertre néző üveg-
homlokzatával maga a béke szigete, egy oázis.

magazinunk 2006-os harmadik számában 
koller József interjút adott lapunknak az első 
debreceni ütem átadása kapcsán. egyfelől cso-
dálatosan beszél a tervező arról, ahogyan a kez-
deti „masszából”, „hatalmas téglarakásból” 
szinte ösztönszerűen kinöveszti az épületet  
a földből, ahogyan a téglákat, a kötéseket, a bálá-
zást, a kőelemeket, mint „kottában a hangjegye-
ket” teszi a helyükre. „mint a zene, a dallam  
a kottában - a téglát is úgy rakom. aztán valami- 
kor belekerül egy falelem, akkor ott vastagabb 

közé ékelt hatalmas telek sarkán az ítélőtábla-
ügyészség épület valóban magányosan ácsorgott. 
ez az „ácsorgás”, valamit a cívis városban elvétve 
megjelenő tégla-architektúra dominanciája felerő-
sítette az épülettömb célzott zártságát, ridegségét.

egy szűk évtized telt el azóta. szeptember 
közepén adták át az addig csonka kompozíció 
második ütemét, vagyis a 2003-as nyertes pályá-
zatban megfogalmazott téri szerkezet végre 
megvalósult. az új járásbíróság több, mint tíz-

ezer négyzetméter alapterületű, ötszintes, har-
minchárom tárgyalóteremmel, elegáns kézi-
könyvtárral, teremgarázzsal, bírói irodákkal 
rendelkezik. alapvető külső karaktere, kézileg 
vetett téglaborítása, jellegzetes ablakrései, hom-

lesz, vagy éppen jön egy kis finom rész. igazá-
ból a ritmus számít, és a téglával nagyon jól lehet 
ritmust létrehozni. (51. old)” másrészről bor-
zasztó dolgokat mond arról, hogy „szándéko-
san nem vonatkoztattunk el a kortól. (...) anyag-
használat és az épület jelentése tükrözze a mai 
kor állapotát. (...) a debreceni bíróság most 
olyan, hogy félni kell, hogy belőnek az ablakon. 
(...) a bírók félnek. kifelé tömörséget kell mutat-
ni.(...)“ kafkai világ, kafkai miliő és díszletek 
ezek. a két épület kemény és idegen test, ami 
tökéletes belső logika mentén szerkesztett, 
ugyanakkor ridegen elzárkózó, figyelmeztető 
jel. a foucault-i modellben működő büntető, 
kemény állam jelképe. szomorú ezt így kimon-
dani, de a falakon belül és a téglákat látva szo-
morúság és szorongás fogja el az embert.

A jobb oldalon látható új épület tömbjével vált teljessé az új, széles körúti szakasz térfala  

Elegáns híd köti össze a főépületet a tetőkertbe komponált könyvtárral A nagy tárgyalóterem az épület tengelyében, annak földszintjén áll. Ívelt kontúrja illeszkedik a fölötte lévő lévő könyvtár kontúrjához
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Tervezés éve: 
2003-2004, 2012-2013

Átadás éve: 
2015

Teljes beépített alapterület (nettó):
10 106 m2                  

Építész tervezők: 
koller József, Csatai lászló, Pethő lászló  

(koller és társa tervező kft.)

Belsőépítészet: 
rádóczy f. lászló, tolnai zsolt (Pécsépterv 

stúdió kft.)

A nagy üveghomlokzattal a tetőkert felé megnyíló könyvtár belső tere

Tetőbevilágító-sáv övezi a nagy tárgyalót a földszinti közforgalmi térben

MINŐSÉGI BURKOLATOK MINDENKINEK
IMMÁR 22 ÉVE a Mészáros és Társától

További referenciáinkat, illetve részletes információkat  
a forgalmazott termékeinkről az alábbi weboldalon talál: 

 
http://www.meszarosestarsa.hu/referenciak 
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Starschema iroda Budapest, mFLOR design pvc burkolat

Prezi iroda, Budapest, NORA gumiburkolat

Szent György Kórház Székesfehérvár, Decoba kapaszkodó rendszer
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