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Egy esztendővel  ezelőtt  két,  több száz éves múltra  visszatekintő  intézmény,  a  Kúria  és a 
Magyar Nemzeti Levéltár kötött együttműködési megállapodást.  Olyan intézményekről van 
szó, amelyek bár szerepükben különböznek, tevékenységük mégis hasonlóságot mutat. A 
Kúria  ítélkező  tevékenysége  során  –  akárcsak  a  többi  bíróság  –  a  múltban  megtörtént 
eseményeket jogi szempontból értékeli, és dönt az egyes ügyekben; emellett azonban a jövőbe 
mutató kötelessége is van: az ítélkezés egységének őreként a Kúria – a múlt tapasztalatait 
felhasználva  –  a  bíróságokra  kötelező  jogegységi  döntéseket  hoz,  hogy  a  jövőre  nézve 
eligazodást  nyújtson  minden  magyar  bíró  számára.  Hasonlóképpen,  a  Magyar  Nemzeti 
Levéltár Országos Levéltára munkája is a múltra irányul és egyúttal a jövőbe mutat: a múlt 
írásos  emlékeit  gyűjti  össze,  rendszerezi  és  őrzi  annak  érdekében,  hogy  azok  a  jövőben 
tanulságul  szolgáljanak,  eligazodási  pontot  jelentsenek  nemzetünk  számára.  A  Magyar 
Nemzeti  Levéltár  Országos Levéltára  olyan dokumentumokat  őriz,  amelyek – bár jelentős 
részük az 1956-os tűzvészben megsemmisült – rendkívül értékes forrásként szolgálnak mind a 
történelmi, mind a jogtörténeti kutatások számára.

A mai  konferencia  különleges alkalom, hiszen ismét  a múltba tekintünk vissza: a legfőbb 
bírói  szerv,  a  Kúria  elnökei  közül  Mailáth  Györgynek  és  Kerekess  Istvánnak  életútjaival 
ismerkedhetünk  meg.  Egy-egy  elnöki  életút  megismerése  elválaszthatatlan  az  adott  kor 
eseményeinek áttekintésétől,  amely jogászi  szemszögből  különösen azért  izgalmas,  mert  – 
ahogyan Marton Géza fogalmazott  –  „a legjobb törvény is vak -  látóvá azt  a bíró szeme  
teszi”,  a  bírói  jogalkalmazást  minden  korban  jellemzi  az az  ellentmondás,  amely  a 
törvények általánossága és az esetek konkrétsága között feszül,  ugyanakkor a konkrét 
esetek koronként igencsak eltérő kérdések köré csoportosulnak. Más kérdések kerültek 
előtérbe  a  XIX-XX.  század  fordulóján  a  polgári  ítélkezésben,  pl.  amikor  megjelentek  a 
különböző  „veszélyes  üzemek”  (gépjármű,  vasút)  a  kártérítési  jogban,  és  más  kérdések 
kapnak  hangsúlyt  napjainkban,  ilyen  például  a  hitelintézetek  által  egyoldalúan  előre 
meghatározott  – általános – szerződési  feltételeinek érvényessége.  Azt gondolom, hogy a 
néhai elnökök életútjai, elhangzott beszédei nem csupán a jó bíró ismérveit,  hivatásetikai 
normákat közvetítenek, hanem ezekből a pályaképekből kirajzolódik az is, ahogyan a régi 
királyi  Kúria  az  ítélkezés  egységének  megvalósítására  törekedett.  A  Kúria  elnökének  a 
jogegység feletti őrködés kiemelt feladata volt száz esztendővel ezelőtt és napjainkban is – 
meggyőződésem, hogy tanulhatunk az egykori  elnököktől e téren is. Mindkettejük életútja 
tragikus végső mozzanatokkal teli: a magyar Királyi Kúria első elnökét szolgái meggyilkolták 
lakásában, a Magyar Kúria az idő tájt utolsó elnökét az államvédelmisek meghurcolták 76 
évesen, az őt jól ismerő bírótársai pedig elmarasztalták. 

Végül  szeretnék  köszönetet  mondani  a  Magyar  Nemzeti  Levéltár  főigazgatójának  és 
munkatársainak,  hiszen  a  mai  napon  bemutatásra  kerülő  kúriai  elnökök  életútját  nem 
ismerhetnénk ilyen  részletesen,  ha az előadók kutatásaik során nem használhatták volna a 
másutt  őrzött  iratok  mellett  a  Magyar  Nemzeti  Levéltár  Országos  Levéltárában  fellelhető 
dokumentumokat. Külön örömöt jelent számomra, hogy az ’56-os tűzvész ellenére  jelentős 
mennyiségű,  kutatásra  érdemes  iratanyag  maradt  fenn  a  Kúriával  kapcsolatban, 
közöttük  az  egykori  elnökökkel  kapcsolatos  iratok. A  Levéltárral  megkötött 
együttműködési  megállapodásunk  egy  év  után  most  kézzelfogható  eredményt  hozott,  és 
bízom benne, hogy a jövőben is hasonlóan gyümölcsöző lesz az együttműködés. 


