Tisztelt Elnök Úr!
Kedves Kollégáim!

•
-

Mi ez a Consilium Perritorum:
a XII. századi Európában, ha egy pap
valamelyik tanról szerette volna megtudni,
hogy eretnekség-e, akkor a püspökhöz
fordult. Így alakult ki az a szokás, hogy ha
valakinek vallási dolgokban kérdése volt,
vagy tanácsra volt szüksége, akkor
levélben megkeresett egy-egy egyházi
tanítót, jogtudóst. a Levélben érkezett
válasz a consilium perritorum, vagyis a
szakértői tanács

-

először 2014-ben tartottuk, ma már a
negyedik alkalom

-

célja lehetőséget biztosítani arra, hogy az
ország különböző részeiből érkezett,
nemrégiben kinevezett bírák, titkárok,
foglamazók megismerhessék egymást,
vezetőiket. Találkozhasson egymással
mester és tanítvány.

•
-

Mester és tanítvány viszony fontossága
jó példák erre a zeneművészetben: Liszt
Ferenc, Verebi-Végh János, Kodály Z.,
Bartók B., Bogányi G., Kocsis Z.

•

Ehhez képest az 50’ évektől a
rendszerváltásig
- A 40’ évek végétől az 50’ évek
közepétől kik is lettek a principálisok,
bíróságok milyen örökséget hagytak
ránk egészen a rendszerváltáson
átnyúlóan
-

E korban milyen kincs és ritkaság volt
jó mestert találni, illetve úgy
megmaradni a bírósági szervezetben,
ahogyan egy jó bírónak kell.

-

Terestélyi
Dánielről
írták
(Hajdúböszörmény): „Azalatt a tíz év
alatt, amíg itt élt közöttünk, szeretett
vetett és szeretet aratott. Az a szeretet,
amit
részünkről
kapott,
nagyrabecsüléssel, őszinte tisztelettel
párosultak. Szelíd, kedves, nyájas

modorú ember volt. Ki nemcsak a rideg
paragrafusokra ügyelt, de törvény
igazságait össze tudta egyeztetni,
harmóniába tudta hozni a szívvel, az
érzéssel”
-

Vajon melyikünknek adatik majd meg,
hogy így beszéljenek rólunk? Kívánom,
hogy sokaknak.

•

A jó bíró
- erő, bátorság és tartás kell ahhoz, hogy
valakiből jó bíró legyen
- igazságos, pártatlan, esküjéhez hűen,
hazája iránt elkötelezett legyen
- ehhez segít minket a dicső múlt és a
nagy elődök:
- pl a már említett Verebi-Végh János,
aki kúriai bíró és a Zeneakadémia
alapító kurátora és alelnöke volt;
hatalmas zenei életművét most kezdik
felfedezni, miközben tudjuk, hogy
műveit Liszt Ferenc is gyakran játszotta
koncertjein

•

Mailáth György szintén nagy előd
- kemény,
szikár,
következetes,
hajlíthatatlan jellem volt
- éppen ez a jellem segítette hozzá a
magyar nemzetet a kiegyezéshez,
amely egy aranykort hozott, és
hozzájárult Magyarországon a modern,
polgári bíráskodás megteremtéséhez

•

Múlt és jelen kapcsolata
- „Múlt nélkül nincs jövő, s mennél
gazdagabb a múltad, annál több
fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe”
(Babits M.)
- S
valóban,
a
nagy
elődeink
élettörténetét olvasva, milyen sok
szálon kapcsolódik egymáshoz a múlt
és a jelen, az események, és az egyes
emberek élete
- például: Márton Áron gyulafehérvári
püspök írta meg püspök elődje,
Mailáth Károly történetét, ebből tudjuk
például, milyen körülmények között
halt meg Mailáth Károly apja, az
említett Mailáth György

•

Bíróságtörténet hagyományápolás
- az utóbbi időben mi is igyekeztünk
ilyen történetet felkutatni, könyvekben
is megjelentetni
- ebben nagy segítségünkre volt: Révész
T. Mihály, Mezey Barna, Stipta István,
Bagossyné Körtvélyesi Mária
- és külön köszöntöm a köztük lévő
Bugár-Mészáros Károlyt, aki feltárta a
Kossuth téri Igazságügyi Palota
művészeti, építészeti történetét, és
akinek például a dédnagyapja az a
Zsitvay Leó, aki mint pozsonyi királyi
ügyész, elfogta Mailáth gyilkosát

Tisztelt Ünneplők!
•

Advent
- jelentése: eljövetet, a karácsony
ünnepét megelőző várakozás, a
készülődés
időszaka,
amikor
elcsendesedünk, magunka fordulunk,
számot vetünk
-

Zárásként: egy gondolatot vigyenek
magukkal az Igazságügyi Palota
zárókövébe foglaltakból
„ Mindenható! Ne engedd csüggedni a
bírói erénynek teljes önfeláldozását
követelő gyakorlatában azokat, kiknek
hivatása az ezer éves alkotmány szabta
úton hozott törvények alapján az
igazságot kiszolgáltatni, hanem erősítsd
meg törvénytudásukat és vezéreljed
őket az igazság szeretetében, a
nemzetnek
a
közjóért
való
áldozatkészségét, pedig tartsd meg oly
mérvben, aminőben az, ez alkalommal
is
nyilvánult,
midőn
ezeréves
jogérzetének és törvénytiszteletének
sugallatát
követve
az
igazságszolgáltatásnak ez épületet
emelte.
Hallgasd meg könyörgésünket, s kísérje
mindkor áldásod hazánkat.”

