
Örömömre szolgál, hogy a mai napon nemcsak az elmúlt egy évben kinevezett bírótársaimat, 
hanem az ő munkájukat segítő bírósági titkárokat és fogalmazókat is üdvözölhetem. 

Az  elmúlt  esztendő  komoly  változást  hozott  az  Önök  életében:  elindultak,  esetleg 
továbbléptek a bíróvá válás útján, többen pedig elérték a céljukat: az egyetemi éveket is 
beleszámítva közel egy évtizedes „tanulóidejük” lejártával bírói kinevezést kaptak.  Sokaknak 
ez az első találkozás a munka világával, míg mások hosszabb időt eltölthettek más jogászi 
pályákon. Sokan érkeztek a bíróvá válás komoly szándékával – és türelmetlenül várják a bírói 
eskütétel pillanatát –, de minden bizonnyal sokan vannak olyanok is, akiknek ez az időszak 
még a szakmai útkeresés része. Egy bizonyos: igen nagy felelősséggel járó hivatásról van szó, 
amelynek  nem  egyszerűen  a  mesterfogásait  kell  megtanulni,  hanem  sajátos 
szemléletmódját is,  amelyet  egyszerre  jellemez az állampolgárok iránti  felelősségtudat  és 
empátia,  valamint  a  valós tények  feltárására  törekvő,  magát  befolyásolni  soha nem hagyó 
bírói magatartás. A fogalmazói és titkári évek nem csupán az ész, de a lélek „edzéséről” is  
szólnak.

A kétféle tréning szorosan összefügg:  a bíró értelmiséginek számít, értelmiséginek lenni 
pedig egyszerre tudás és feladat,- szerepvállalás kérdése. Joggal merül fel a kérdés, hogy 
vajon bíróként (fogalmazóként, titkárként) mit jelent értelmiséginek lenni? 

A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint az értelmiség  „a társadalomnak szellemi munkával  
foglalkozó,  magasabb  végzettségű,  műveltebb  rétege.” A  közfelfogás  az  értelmiségi  lét 
feltételei közé sorolja a felsőfokú iskolai végzettséget, a kulturális események látogatását, a 
rendszeres olvasást. A lényeget azonban anyanyelvünk ragadja meg igazán:  értelmiségi az 
„értő”,  az  értelmét  használó  ember.  Aki  tehát  -  diplomától  függetlenül  -  értelemmel-
értelmesen  viszonyul  a  tudáshoz,  embertársaihoz  és  önmagához  is.  E  viszonyulásokról 
szeretnék részletesebben  szólni, felhasználva Osztie Zoltán plébános gontolatait.

 Az értelmiségi lét  meghatározó eleme az igazsághoz, a tudáshoz való viszony: az 
értelmiségi  rendszerezett  tudással  rendelkező  ember,  aki  folyamatosan  keresi  az 
igazságot,  „érteni”  akar  és  ezért  kész  az  állandó  tanulásra.  Nem  fél  értékítéletet 
alkotni, amelynek objektív alapot igyekszik találni. Nem érzelemtől vezérelve alakítja 
ki  véleményét,  hanem  tényekből,  konkrét  tapasztalatokból  indul  ki,  így  képes 
különbséget tenni. Mivel pedig a tapasztalatok bővülnek, kész az értékítéletét  az új 
belátások alapján helyesbíteni. Ehhez kapcsolódik a „tudva nem tudás” szemlélete: 
csak  aki  sokat  tud,  látja  azt  is,  hogy  mennyi  mindenről  nincs  tudomása.  Csak  a 
szűklátókörű, ostoba ember hiszi magáról, hogy mindenhez ért és mindennek a tudora.

 Az értelmiségi élet része a szilárd énkép is. Az értelmiségi önbecsülése helyén van, 
kerüli  a  szélsőségeket:  az  önállítás  kényszereitől  mentes,  nincs  kisebbrendűségi 
komplexusa, de énjét nem dimenzionálja túl. Az értelmiségi ember kiegyensúlyozott a 
környezetében élőkkel is, mert kiengesztelődött viszonyban van önmagával.

 Végül, de nem utolsósorban az értelmiségi embernek  felelősségtudata van, túllép a 
szükséglet-ember  szintjén,  azén,  aki  mindent  abból  a  szempontból  értékel,  hogy 
miként  szolgálja  a  szükségletei  kielégítését.  Nem  egyedüli  életcélja  a  személyes 



haszon  maximalizálása,  az  anyagi  javakban  vagy  a  másfajta  élvezetekben  való 
folyamatos gyarapodás, hanem magasabb célként az embertársak jó-létének, üdvének, 
boldogulásának, vagy boldogságának szolgálata is vezérli. 1 

Igazán értelmiségi csak az lehet, aki a közjóért felelősséget érez: tudatában van annak, hogy 
„értelmessége”, iskolázottsága fokozott felelősséggel jár.  

Úgy gondolom, hogy ezek gondolatok nem csupán az igazságügyi pályafutásuk elején álló 
fogalmazók és titkárok, hanem évtizedes szolgálati idővel rendelkező bírák számára is irányt 
mutatnak.  Igazságos és egyben megnyugtató ítéletek csak akkor születhetnek, ha a bíró 
értelmiségiként  viszonyul  a  valósághoz,  meggyőződését  objektív  szempontok  szerint 
alakítja  ki.  Ehhez azonban  szükséges a szilárd bírói öntudat is,  amely szolgál,  de nem 
kiszolgál: nem közömbös a bírósághoz forduló állampolgárok problémái iránt, de -ahogy azt 
a  Magyar  Bírói  Egyesület,  mint  a  bírák  érdekképviseleti  szerve  a  tegnapi  nap  folyamán 
megtette - a befolyásolás látszatát is visszautasítja. Szakmai tudását a közjó szolgálatába kell 
állítania, de mindenkor tudtára kell adnia a jogkeresőknek: a tárgyalás nem show-műsor és a 
bíró nem porondmester! 

Meggyőződésem,  hogy  az  értelmiségi  bíró  képéhez  hozzátartozik  az  állandó  tanulási 
készség  is,  jóllehet,  a  jelenlegi  munkateher  mellett  talán  ez  a  legnehezebben  teljesíthető 
elvárás.  A  jogászi  hivatás  egyik  legnagyobb  nehézségét  az  jelenti,  hogy  az  elméleti  és 
gyakorlati  ismeretek átadása meglehetősen elkülönült:  az  egyetemen  túlsúlyt  képez  az 
elmélet,  így  azután  a  diploma  megszerzését  követően  a  gyakorlati  ismeretek,  a  tudás 
elsajátítása lesz a cél. Gyakran lehet találkozni azzal a felfogással is, hogy a bíró legyen jó 
esetjogász és ne „tudóskodjon”. Úgy gondolom, hogy ez téves szemlélet: a bíróságok feladata 
valóban a jogérvényesítés, a jogviták eldöntésén keresztül a közjó szolgálata, ám ez nem áll 
ellentétben  a  jogtudomány  művelésével.  Ellenkezőleg:  magasabb  ítélkezési  szinteken  – 
mindenekelőtt  a  Kúrián  –  szükség  van  a  tudományos  szemléletre  a  joggyakorlat 
egységesítése,  az  ítélkezés  szakmai  orientációja  érdekében.  A  joggyakorlat-elemzés 
megköveteli  az  elvi  alapokat;  ezeket  pedig a  posztgraduális  képzés  adja  meg.  Elmélet és 
gyakorlat intenzív kapcsolata kölcsönös előnyökkel jár: a felsőbírói ítélkezést és elemző 
munkát tudományos szemléletmóddal egészíti ki, a jogtudományi kutatások figyelmét pedig 
az  élő,  társadalmi  jelentőségű  jogalkalmazási  kérdések  felé  fordítja.  Egyetemi  oktatói 
tapasztalataim azt mutatják, hogy hasznos, ha a jogalkalmazás élő gyakorlatának ismerete, 
elemzése jelen van az alapképzésben és a doktorandusz képzésben. A jó jogtudományi művek 
is mindig mélyen merítenek a jogalkalmazói tapasztalatokból.  

Ezért  különösen támogatandónak tartom, és valamennyi  Bírótársamat,  valamint  a titkár  és 
fogalmazó  kollégákat  is  buzdítom,  hogy  lehetőségeikhez  képest  vegyenek  részt  további 
tudományos képzésben. Természetesen ehhez nem csak a bírósági vezetők, hanem a doktori 
iskolák részéről is szükség van a támogatásra.  A Kúria elnökeként arra törekszem hogy  a 
legfőbb bírói szerv intézményes együttműködést alakítson ki az állam-és jogtudományi 
doktori iskolákkal. Hosszú távon a magyar állam veszít, és kerülhet hátrányba a nemzetközi 
versenyben,  ha  az  igazságszolgáltatás  a  tudományos  fokozattal  rendelkező  húzóembereket 
nélkülözni lesz kénytelen.   
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Sok gondolattal lehetne még kiegészíteni az értelmiségi bíró képét. Azt gondolom, hogy a kép 
teljességéhez,  hivatásunk  értelmes  megéléséhez  hozzátartozik  emberi  kapcsolataink 
minősége is. Életünk jelentős részét töltjük a munkahelyünkön, ezért nem mindegy, van-e ott 
olyan  barátunk,  kollégánk,  akire  számíthatunk.  Lehet  szó  bármilyen  jól  fizető,  vagy 
szakmailag  komoly  kihívást,  fejlődést  jelentő  munkáról,  ennek  örömét  könnyen 
megmérgezheti a rossz munkahelyi légkör. S igaz ez fordítva is: sokszor monotonnak tűnő, 
fárasztó  munkát  is  könnyebbnek  érezzük,  ha  jókedvű,  egymást  segítő,  a  problémákat 
humorral is feloldani kész munkatársakkal vagyunk együtt nap, mint nap. Bírói pályafutásom 
kezdetétől  meghatározó  élményt  jelentett  számomra  a  bíróságon  dolgozó  közösség,  és 
szerencsésnek  mondhatom  magamat,  mert  egymásra  odafigyelő  bírótársakkal,  titkárokkal, 
fogalmazókkal  és  tisztviselőkkel  dolgozhattam  együtt.  Mindannyiunk  számára  adott  a 
lehetőség,  hogy  összetartó  közösséget  alkossunk,  a  megszerzett  tudást  ne  tartsuk  meg, 
hanem  –  ahogyan  az  első  bírói  státustörvény  fogalmazott  –  kölcsönösen  „segédkezet 
nyújtsunk egymásnak.”

Végül,  de  nem  utolsósorban  engedjék  meg,  hogy  köszönetet  mondjak  valamennyi 
Bírótársamnak  és  valamennyi  bírósági  dolgozónak  az  elmúlt  évben végzett  lelkiismeretes 
munkájukért, a közös sikereink elérésében nyújtott segítségükért.


