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Jelképesen a helyére került Justitia szobra a Kúria leendő épületében

    Budapest, 2013. április 5., péntek (MTI) - Jelképesen a helyére került Justitia szobra a 
Kúria leendő épületében pénteken, amikor Darák Péter, a Kúria elnöke és Kemecsi Lajos, a 
Néprajzi Múzeum főigazgatója felavatta a múzeum Kossuth téri épületében a szobrot 
ábrázoló molinót.

    A múzeum épületében, amely korábban is a Kúriának adott otthont, az elnök ünnepi 
beszédében elmondta: a többméteres talapzaton álló eredeti szobor magassága 3 méter, súlya 
pedig 12 tonna. Az egykori Igazságügyi Palota Justitiája az igazságosság jelvényeit tartja, 
jobbjában pallost, baljában pedig az igazság mérlegét és törvénykönyveket. Justitia a 
pallossal a jót és a rosszat választja el, illetve a pallos az élet és a halál feletti bírói hatalomra 
is utal.
    A mérleg az elfogulatlanságot és az igazságtevést jelképezi. Két serpenyője egyrészt arra 
utalhat, hogy az ítélkezés az egymással szembenálló érdekek kiegyenlítésére törekszik, 
másrészt pedig a megsértett jogrend helyrebillentésére, továbbá kifejezi a törvény előtti 
egyenlőséget - mondta Darák Péter.
    Justitiának Stróbl Alajos mintája alapján kékesfehér carrarai márványból Paolo Triscornia 
di Ferdinando carrarai műhelyében faragott szobra 1950 után évtizedekig szabadtéren állt, 
egy ideig a Károlyi-palota kertjében, majd a Pest Megyei Bíróság Thököly úti épülete előtt, és 
csak 1983-ban állították fel a Legfelsőbb Bíróság Markó utcai épületében.
    "62 év után Justitia jelképesen újra elfoglalja helyét az épületben, ahová atyáink szánták, és 
ahol 55 évet töltött. Reá tekintve emberöltők kívántak és vártak igazságos döntéseket. 
Kívánom, hogy megértsük és megérezzük: ezen épület és az azt őrző Justitia látható jele a 
magyar nemzet mindenkor tanúsított törvénytiszteletének, igazságszeretetének, amelyben mi, 
egykori és mai bírák örömmel osztozunk" - mondta a Kúria elnöke.
    A Kossuth téri épület Hauszmann Alajos tervei alapján készült, a millenniumi ünnepségek 
keretében 1896-ban adták át. Négy igazságszolgáltatási szervnek adott otthont, a legfelsőbb 
bírói fórum, a Kúria mellett ott volt a budapesti királyi ítélőtábla, a koronaügyészség és a 
budapesti királyi főügyészség. A mintegy 15 ezer négyzetméternyi hasznos alapterület 
kétharmadát jelenleg a Néprajzi Múzeum használja, a fennmaradó részt pedig a 
Politikatörténeti Intézet. Az intézet által jelenleg használt épületszárny volt korábban a 
Kúriáé.
    A Justitia szobrát ábrázoló molinó avatása alkalmából tartott Bírósági épületek egykor és 
ma című konferencián Zumbok Ferenc, a Kúria elhelyezését koordináló kormánybiztos 
elmondta: a tervek szerint 2018 tavaszára készülhet el a múzeumi negyed, amely otthont 
adhat majd a Néprajzi Múzeumnak. A múzeum költözése legalább fél évet vehet igénybe. Ha 
sikerül megegyezni a Politikatörténeti Intézettel az elköltözésről, akkor az így felszabaduló 
épületrészben már korábban is megkezdődhet a kúriai helyiségek kialakítása.
    Granasztói Péter történész előadásából kiderült, hogy a monumentális épület egy gépgyár 
és a sörgyár között állt. Alig több mint fél évszázad után, 1948-ban kiköltöztették onnan az 
igazságügyi szerveket, és a háborús károk helyreállítása utáni első nagy tárlatot 1952 tavaszán 
a Magyar Munkásmozgalmi Intézet nyitotta meg Rákosi elvtárs élete címmel. A Néprajzi 
Múzeum az 1970-es évek közepén költözött be az ingatlanba. 
    Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke a konferencián a Kúria 
visszaköltözésével kapcsolatban kiemelte, hogy ezzel közelebb kerül a hatalommegosztást az 
épületek elhelyezésében is megjelenítő - a törvényhozó, a végrehajtó és a bírói hatalom 
székhelyéből álló - Kossuth téri "alkotmányos háromszög" helyreállítása. Praktikus érvek is 
szólnak amellett, hogy a legfelsőbb bírói fórum kapja vissza eredeti otthonát, hiszen a Markó 
utcai épületet, amelyet más igazságszolgáltatási szervekkel együtt használ, kinőtte.
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