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Az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport kiemelt feladatának tekinti, hogy 
teret nyisson azon kutatási eredmények bemutatásának, amelyeket tagjai mel-
lett a szélesebb szakmai körbe tartozó kollégák, kutatók érnek el.

A kutatócsoport munkáján belül e kötet ahhoz a kutatási irányhoz kapcsoló-
dik, amely a magyar jogrendszer modernizációjának dologi feltételrendszerére, 
H]HQ�EHOÖO�LV�HOVèVRUEDQ�építészeti térigényére terjed ki. E vizsgálódási irány 
alapja a 19. században a polgári kori államszervezet kiépítése, az egymástól 
elválasztott államhatalmi tevékenységek gyakorlásának közege, illetve ezek 
NÖOÐQ�ÔWRQ�HOLQGXOW�PRGHUQL]»FLÍMD��DPHO\�PHJWHUHPWHWWH�H�VSHFL»OLV�IXQN-
ciókhoz rendelt épülettípusokat. A kérdés az, hogy mennyire lehetett sajátos 
ez a jogrendszert és államszervezetet kiszolgáló építészeti tér.

A kötet ilyetén módon a jog és az építészet összekapcsolódását megvilágí-
tó tanulmányoknak ad helyet. A témák kiindulási alapja (kimondatlanul is) 
D]�D�IDMWD��D�IHOYLO»JRVRG»V�HV]PÃLWèO�D�����V]»]DGLJ�ÇYHOè�LPSXO]XVVRU��DPHO\�
MHOHQWèVHQ�»WDODNÇWRWWD�D�NRUDEHOL�»OODPRN��V�NÐ]ÐWWÖN�0DJ\DURUV]»J�»OODP-
szervezeti viszonyait. Ezek az impulzusok – akár nevezhetjük mintáknak is 
r�PLQG�D�MRJUHQGV]HU�NLDODNÇW»V»EDQ��PLQG�D�PRGHUQ�SROJ»UL�»OODPL�VWUXNWÔU»W�
kiszolgáló épületek létrehozásában közrejátszottak. Így létrejöhetett valami 
sajátos: egy olyan jogrendszer és építészeti közeg, ami egyaránt tükrözi a ma-
J\DU�MHOOHJ]HWHVVÃJHNHW��ÃV�EHOHVLPXO�D�NÐ]ÃS�HXUÍSDL�dWÃUEHp�LV�

A tanulmányok egy része ezekre a sajátosságokra és leginkább az igazságügyi 
LQIUDVWUXNWÔUD�MHOOHJ]HWHVVÃJHLUH�UHIOHNW»O��V�NDSFVROMD�ÐVV]H�D�MRJ�ÃV�D]�ÃSÇWÃV]HW�
világát a maga szuverén módján. A sajátosságok felderítéséhez azonban érde-
mes lehet körbetekinteni – ahogy ezt a tanulmányok másik része teszi –, hiszen 
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HNNÃSS�DN»U�YLV]RQ\ÇW»VL�SRQWRN�LV�IHOIHGH]KHWèN��DPHO\HN�VHJÇWKHWQHN�D]��ÐQ�
ÃUWÃNHOÃVEHQ��(�V]ÃOHVHEE�O»WÍNÐUEH�EHOHWDUWR]LN�PLQG�D�NLWHNLQWÃV�D�V]êNHEE�
IÐOGUDM]L�WÃUVÃJEèO�D]�ÍFH»QRNRQ�WÔOUD��Q\XJDWL�ÃV�NHOHWL� LU»Q\EDQ�HJ\DU»QW��
mind pedig a multi-, illetve interdiszciplináris megközelítés. Ez utóbbi pedig 
elkalandozást jelent a jog ábrázolhatóságának irányába, ekképpen nemcsak 
D]�ÃSÇWÃV]HW��KDQHP�D�NÃS]èPêYÃV]HW�HV]NÐ]HLQHN�VHJÇWVÃJÃYHO�LV�érzékelhe-
WèYÃ válik a jog világa.

$�V]HUNHV]Wè
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A jog meghatározása�r�D�dMHOHQVÃJp�NRPSOH[LW»V»EÍO�NÐYHWNH]èHQ�r�QHKÃ]�
IHODGDW�HOÃ�»OOÇWMD�QHPFVDN�D�MRJ�YLO»J»KR]�NÇYÖOUèO�NÐ]HOÇWèNHW��KDQHP�D]RNDW�
LV�r�D�MRJ»V]RNDW�r��DNLN�D�MRJRW�dEHOÖOUèOp�LVPHULN��8J\DQH]]HO�D�QHKÃ]VÃJJHO�
szembesül az is, aki ábrázolni�V]HUHWQÃ�D�MRJRW��$�MRJ�XJ\DQLV�dNÃW�Iè�PÍGRQ�
UDJDGKDWÍ�PHJ��IRJDOPLODJ�ÃV�ÃU]ÃNLOHJ��$]�HOèEELYHO��PHO\�D�JRQGRODW�HUHMÃ-
YHO�UDJDGMD�PHJ�W»UJ\»W��HOVèVRUEDQ�D�MRJEÐOFVHOHW�IRJODONR]LN��D]�XWÍEEL��PHO\�
ÃU]ÃNV]HUYHLQNNHO�LV�PHJWDSDV]WDOKDWÍ�PÍGRQ�NÐ]YHWÇWL�D]W��D�NÖOÐQEÐ]è�PHV-
WHUVÃJHN�ÃV�PêYÃV]HWHN�WHUÖOHWÃUH�WDUWR]LNp�r�IRJDOPD]]D�PHJ�7DN»FV�3ÃWHU�
D� MRJ�PHJNÐ]HOÇWKHWèVÃJÃQHN�OHKHWèVÃJHLW�D�NÐ]HOPÔOWEDQ�PHJMHOHQW��A jog 
megjelenítése, épített környezete és szimbólumai�FÇPê�QDJ\ÇYê�NÐWHW�EHYH]HWè�
tanulmányában.1�7HK»W�PÇJ�D]�HOèEEL�D�JRQGRODWL��DGGLJ�D]�XWÍEEL�D�IL]LNDL�VÇ-
kon való megközelítés formája, s ennek egyik módja a jog ábrázolása.

Az ábrázolás, a vizuális megjelenítés mindenképp valamiféle fizikai közeg-
ben, valamilyen hordozón valósulhat meg. Nincs ez másképp a jog esetében 
VHP��D�MRJ�WHK»W�ÃU]ÃNHOKHWèYÃ�Y»OKDW�SÃOG»XO�HJ\�NÃS]èPêYÃV]HWL�DONRW»V�»OWDO�
FVDNÔJ\��PLQW�HJ\�ÃSÖOHWWHO��DPHO\��ÃSÇWÃV]HWL��WÃUNÃQW�QHPFVDN�D�MRJ�PêNÐGÃ-
sének hatékonyságát szolgálja, hanem a jogot (s beleértve az állami hatalmat) 
mint elvont jelenséget szimbolizál(hat)ja is.

*  Megyeri-Pálffi Zoltán tudományos munkatárs, MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport 
(ELKH). ORCID ID: 0000-0003-1366-6963

1  7$.�&6�3ÃWHU��$�MRJ�V]LPEROLNXV�ÃV�DOOHJRULNXV�PHJMHOHQÇWÃVH��%HYH]HWè��,Q�7$.�&6 Péter (szerk.): 
A jog megjelenítése, épített környezete és szimbólumai. Budapest, 2020, Gondolat Kiadó, 13. p.
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$�dMRJ�WÃULJÃQ\Hp

Térigénye mindenfajta emberi tevékenységnek van, hasonlókképpen a jogot 
dUHDOL]»OÍp�WHYÃNHQ\VÃJHNQHN��V�D]RNRQ�EHOÖO�D]�»OODPL�IHODGDWHOO»W»VQDN�LV�
megvan a maga sajátos fizikai közege. E sajátosság pedig az állam, az állami 
szervek jellegzetességeivel áll összefüggésben, azzal, hogy azok miként gya-
korolják az állami hatalmat. Ha az állami hatalom, az egyes állami funkciók 
egy kézben összpontosulnak, akkor beláthatóvá válik, hogy a hatalommal bíró 
V]HPÃO\�r�DNL�OHKHW�DN»U�HJ\�GHVSRWD��HJ\�PRQDUFKD��HJ\�DEV]ROÔW�XUDONRGÍ�
vagy egy diktátor – egy helyen, abban az építészeti térben gyakorolja hatalmát, 
DPHO\�D]�è�székhelye.�(EEèO�NLLQGXOYD�NÐQQ\êV]HUUHO�HONÃS]HOKHWè�HJ\�YDOD-
miféle uralkodói palota, amely mindenképpen nagy és reprezentatív, s ekkor 
akaratlanul is összekötjük a hatalom gyakorlóját az adott épülettel. Ez a fajta 
jelentéstársítás nagyon hasonlít ahhoz a jelenséghez, amelyet Kajtár István pro-
fesszor is megfogalmazott az Architektúra a jogi kultúrtörténetben�FÇPê�WDQXO-
P»Q\»EDQ��d>$@]�ÃSÖOHWHN�ÃV�IXQNFLÍMXN�LGèYHO�D]RQRVXOW�PHJQHYH]ÃVÖNNHO�p�
S ehhez példaként a Downing Street 10.-et, a Quai d’Orsay-t, a Sándor-palotát, 
D�%DOOKDXVSODW]���èW��D�:LOOKHOPVWUDVVÃW��D�3HQWDJRQW�ÃV�D�.UHPOW�KR]]D�SÃO-
dának.2 Magyarázat nélkül is tudható, hogy melyik épület melyik állam melyik 
szervével azonosítható. A magyar példa azért is érdekes e felsorolásból, mert 
a gróf Sándor család palotája míg korábban a miniszterelnökséggel, addig ma 
már a köztársasági elnöki pozícióval összekapcsolódó helyszín.3 A közelében 
»OOÍ�ÃSÖOHWFVRSRUWRW�r�D�NLU»O\L�SDORW»W�r�SHGLJ�HJ\�NRU»EEL�»OODPIèL�PÃOWÍV»J-
gal, a királlyal lehetett azonosítani.
$]�»OODPIèrV]ÃNÃSÖOHW�PHWRQÇPL»M»QDN�OHHJ\V]HUêVÇWHWW gondolatsora men-

WÃQ�WRY»EEKDODGYD�D�NÐYHWNH]è�NÃUGÃV�YHWèGKHW�IHO��ha a hatalom nem egy 
kézben összpontosul, hanem megoszlik, akkor a hatalomgyakorlásnak teret 
DGÍ�ÃSÖOHWHN�NÐUH�LV�Y»OWR]LN"

A kérdés (legalább részleges) megválaszolása e tanulmány egyik célja: a ha-
WDORPPHJRV]W»V�ÃV�DQQDN�ÃSÇWÃV]HWL�NLYHWÖOÃVHLQHN�PHJYLO»JÇW»VD��V�HJ\ÔWWDO�
rávilágítás az építészet és a jog, a jog és az építészet összekapcsolódására, 
összekapcsolhatóságára.

Érdemes ez utóbbival kezdeni a gondolatsort, majd e relációk alapján az ál-
lamhatalmi tevékenységek, s körükben részletesebben a jogszolgáltatás, a bírói 
hatalom tereire kitérni.

2  .$-7�5�,VWY»Q��$UFKLWHNWÔUD�D�MRJL�NXOWÔUWÐUWÃQHWEHQ��Jura, 2002. 2. sz. 43. p.
3  Vö. (5'ç6 Csaba – 9�&=,�3ÃWHU��$]�»OODPIèL�KDWDORP�O»WKDWÍY»�WÃWHOH�r�HOQÐNL�V]LPEÍOXPRN��

In 7$.�&6 Péter (szerk.): A jog megjelenítése, épített környezete és szimbólumai. Budapest, 2020, 
Gondolat Kiadó, 489–491. p.
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-RJ�ÃV�ÃSÇWÃV]HW�r�ÃSÇWÃV]HW�ÃV�MRJ

.ÃW��HJ\P»VWÍO�W»YRO�HVè��WXGRP»Q\�WHUÖOHWNÃQW�WêQKHW�IHO�D� MRJ�ÃV�D]�ÃSÇ-
tészet, amelyeket azonban az a karakterük, hogy mindenkor tükrözik a po-
litikai, gazdasági és társadalmi változásokat, könnyedén összeköt egymással. 
Ez az összekapcsolódás egy önálló kutatási programként definiálható,4 annál is 
inkább, mert látható és feltárandó evidenciák egyaránt körbeölelik e viszonyt, 
miként a jogrendszernek a virtuális, az építészetnek pedig a fizikai valósága 
a mindennapi életet.

A jog és az építészet – avagy az építészet és a jog – egymásra is hat, kölcsön-
hatás alakul ki közöttük, így egyaránt szó esik az építészetnek a jogra, a jognak 
pedig az építészetre gyakorolt hatásáról.
$]�HOèEEL�WHWWHQ�ÃUKHWè�D�Y»OWR]Í�ÃSÇWÃV]HWHW�NÐYHWè�MRJL�V]DE»O\R]»VEDQ��

8J\DQLV�D]�ÃSÇWHWW�NÐUQ\H]HW�PLO\HQVÃJH�VRN�VRN��PêV]DNL��JD]GDV»JL��W»UVDGD-
ORPL��PêYÃV]HWL��SROLWLNDL�VWE���WÃQ\H]è�IÖJJYÃQ\H��V�H�WÃQ\H]èN�GLQDPL]PXVD�
D]�ÃSÖOHWHNEHQ�dNÐYHVHGLNp5 meg. E folyamat a jogrendszert annyiban érinti, 
KRJ\�DPLNRU�D]�ÃSÇWÃV]HW�Y»OWR]LN��DNNRU�D�MRJDONRWÍ�UHDJ»O�HUUH�ÔMDEE�ÃV�ÔMDEE�
szabályozás kialakításával, vagy a korábbiak módosításával.6 Ebben az érte-
OHPEHQ�D�PêV]DNL�V]DE»O\R]»VW�D]�ÔQ��építési jog fedi le, valamint a PêHPOÃNL�
jog, D�PêHPOÃNYÃGHOHP�LQWÃ]PÃQ\UHQGV]HUÃQHN�PHJMHOHQÃVH��D]D]�D]�ÃSÇWHWW�
környezet alakításának és védelmének szabályozása, továbbá e viszonyrend-
V]HUEHQ�D�PDJ»QMRJ�ÃV�DQQDN�UÃV]WHUÖOHWHL�r�D�GRORJL��D�NÐWHOPL�ÃV�D�V]HU]èL�
MRJ�r�LV�ÃULQWL�D]�ÃSÇWÃVW�ÃV�D]�D]]DO�ÐVV]HIÖJJè�YLV]RQ\RNDW�7
0HJIRUGÇWYD�D�V]HPOÃOèGÃV�LU»Q\»W��D�MRJQDN�D]�ÃSÇWÃV]HWUH�J\DNRUROW�KDW»V»W�

YL]VJ»OYD�Y»OLN�O»WKDWÍY»�D]�D�YLVV]DWÖNUÐ]èGÃV��DPHO\�D�MRJUHQGV]HUÃ�D]�ÃSÇWHWW�
környezetben. A tükörkép pedig azon épületek köre, amelyek az állami tevé-
NHQ\VÃJHNKH]��D�KDWDORPJ\DNRUO»VKR]�V]RURVDQ�NÐWèGQHN��DN»U�HJ\HWOHQ��DN»U�
WÐEE�ÃSÖOHWUèO�YDQ�V]Í�
$�KDWDORP�ÃSÖOHWHL��D]RN�ÃSÇWÃV]HWH�D�dNÐ]MRJL�DUFKLWHNWÔUDp�V]ÍNDSFVRODWWDO�

is meghatározható, miként ez Kajtár István is tette felemlegetett tanulmányá-
EDQ��DPHO\EHQ�D]W�LV�PHJIRJDOPD]WD��KRJ\�d>$@�NÐ]MRJL�DUFKLWHNWÔUD�D�KDWD-
lom megjelenítése mellett igazodik a közjog rendszeréhez: a jogtörténetben 

4  Vö. 0(*<(5,�3�/)), Zoltán: A jogalkalmazás térbeli szuverenitása – kutatási koncepció. Jog-
történeti Szemle, 2019. 3–4. sz. 16–22. p.

5  $�V]ÍKDV]Q»ODWRW�:HUQHU�*HSKDUW�WDQXOP»Q\»EÍO�NÐOFVÐQÐ]WHP��9Ð��*(3+$57��:HUQHU��9HU-
steinerte Rechtskultur. Zur kultursoziologischen Analyse von Gerichtsbauten. In 02+1+$837, 
Heinz – 6,021, Dieter (Hrsg.): Vorträge zur Justizforschung. Geschichte und Theorie. Band 1. 
Frankfurt am Main, 1992, Vittorio Klostermann, 401–431. p.

6  Vö. 9°/*<(6, Levente: Építészet, jog, politika – történelem és jelenkor. Budapest, 2011, Rejt-
jel Kiadó, 204. p.

7  0(*<(5,�3�/)), 2019, 17. p.
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a törvényhozás – közigazgatás – igazságszolgáltatás – önkormányzatok tevé-
kenységét, az állam szuverenitását, fegyveres hatalmát demonstráló épületek 
NHUÖOWHN�NLDODNÇW»VUDp�8

Ez a NÐ]MRJ�UHQGV]HUÃKH]�YDOÍ�LJD]RG»V kifejezi azt – s ekképp válasz is 
V]ÖOHWLN�D�EHYH]HWèEHQ�IHOWHWW�NÃUGÃVUH�r��KRJ\�D]�ÔQ��»OODPKDWDOPL�»JDNQDN�
– s többes szám használata feltételezi a hatalom megosztásának valamifajta 
érvényesülését – kialakult a maguk saját épülettípusa: így a törvényhozáshoz 
a parlamenti épületek,9�D�MRJV]ROJ»OWDW»VKR]�HOVèVRUEDQ�D]�LJD]V»JÖJ\L�ÃSÖOH-
tek kapcsolódnak,10 a végrehajtáshoz pedig a kormányzati,11 valamint a helyi 
és területi adminisztráció épületei, azaz az igazgatási épületek tartoznak.12

Ezen épülettípusok megjelenése szorosan összefügg a hatalmi ágak elválasz-
W»VD�HOYÃQHN�HOWHUMHGÃVÃYHO��HNNÃSS�D���r����V]»]DG�dWHUPÃNHLp�H]HN��6�PLQW�
ilyenek a korszakok önmagukban sem csupán a hatalommegosztás teóriáját 
reprezentálják és szimbolizálják.

$�KDWDORPPHJRV]W»V��
ÃV�ÃSÇWÃV]HWL�NÐYHWNH]PÃQ\HL

A hatalommegosztás témájában a magyar szakirodalom egyik megkerülhetet-
OHQ�PêYH�D�SROLWLNXV�MRJ»V]�%LEÍ�,VWY»Q������HV�DNDGÃPLDL�V]ÃNIRJODOÍMD��DPHO\�
$]�»OODPKDWDOPDN�HOY»ODV]W»VD�HJ\NRU�ÃV�PRVW címmel hangzott el.13

E székfoglaló nyomán tudhatjuk, hogy az államhatalmi ágak megkülönböz-
tetése már az ókorban is foglalkoztatta a gondolkodókat, jelesül Bibó Ariszto-
WHOÃV]W�LGÃ]L�H�WHNLQWHWEHQ��DNL�»OODPL�IHODGDWRNUÍO�ÃV�WHVWÖOHWHNUèO�EHV]ÃO��WHK»W�
funkcionális alapon választotta el a hatalmi ágakat. Majd kitér a kereszténység 
földi és isteni hatalom közötti különbségtételére, s eljut a felvilágosodásig,14 
amely kapcsán jelen tanulmány szempontjából is felötlik Montesquieu neve.

8  .$-7�5 2002, 35. p.
9  Vö. például .$-7�5 István Die Architektur des Parlamentarismus in der Rechtskulturge-

schichte. In &2+1, H. J. (szerk.): Parliaments, Estates & Representation Aldershot. 2003, Ashgate, 
89–96. p.

10  Vö. például 386=7$, László: A bírósági épület. In .�//$< István – 386=7$, László – 67,37$ 
István: Bírósági épületek Magyarországon. Budapest, 1993, HG & Társa, 33–49. p.

11  Vö. például 6=£.(/< Márton – 0$57=< Katalin: Magyar közigazgatási épületek pályázatai 
D�GXDOL]PXV�NRU»EDQ��6WÇOXVLU»Q\]DWRN�D�)ÐOGPêYHOÃVÖJ\L�0LQLV]WÃULXP������HV�»WÃSÇWÃVL�WHUY-
pályázatán. Építés – Építészettudomány, 2019. 1–2. sz. 103–133. p.

12  0(*<(5,�3�/)), 2019. 18. p.
13  %,% István: Az államhatalmak elválasztása egykor és most. In 9,'$ István (szerk.): Váloga-

tott tanulmányok. 2. köt. 1945–1949. (Válogatta és az utószót írta Huszár Tibor), Budapest, 1986, 
0DJYHWè�����r�����S�

14  %,% (1947) 1986, 369–381. p.
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$�0RQWHVTXLHX�IÃOH�IHOIRJ»VQ»O�ÃUGHPHV�HOLGè]QL��PHUW�HJ\UÃV]W�D�K»URP�
hatalmi ág – a törvényhozás, a végrehajtás és az igazságszolgáltatás – meg-
NÖOÐQEÐ]WHWÃVH�PLQG�D�NXWDW»VDLQN�IÍNXV]SRQWM»W�MHOHQWè�����V]»]DGEDQ��PLQG�
napjainkban is meghatározó, másrészt három olyan markáns állami tevékeny-
séget is jelent, amelynek gyakorlásának valóban sajátos térigénye volt.
$�EHYH]HWèEHQ�PHJ»OODSÇWRWWDNNDO�S»UKX]DPEDQ�D�P»UD�NODVV]LNXVV»�Y»OW�

K»URP�KDWDOPL�»JQDN�PHJIHOHOWHWKHWè�HJ\�HJ\�ÃSÖOHWWÇSXV��$�SDUODPHQWHN��
a végrehajtási-igazgatási és az igazságügyi épületek ezek, amelyek mint köz-
ÃSÖOHWHN�PHJIHOHOèHQ�NHOO��KRJ\�NLV]ROJ»OM»N�D]�DGRWW�KDWDOPL�»J�J\DNRUO»V»YDO�
együtt járó feladatellátást.

Kajtár István ezen épületek kapcsán azt is megállapította, hogy „[A]z állam 
KDWDOPL�VWUXNWÔU»M»W�D�NLHPHOW�NÐ]ÃSÖOHWHN�HOKHO\H]ÃVH�LV�V]HPOÃOWHWLp�15 Ez-
zel arra utal, hogy az épületek elhelyezése is szimbolikus jelentéssel bír, azaz 
„[A] klasszikus elv szerint az államhatalmi ágak megosztását tükrözi a törvény-
KR]»V��D]�»OODPIè��D�NRUP»Q\]DW��D� OHJPDJDVDEE�V]LQWê�EÇUÍV»J�ÃSÖOHWÃQHN�
KHO\Hp�16 Ez ideális esetben azt jelenti, hogy az egyes hatalmi ágakhoz rendelt 
épületek különállnak, s különállásukat láttatni is szerencsés, ami már inkább 
Y»URVÃSÇWÃV]HWL�NÃUGÃV��WHK»W�D�EHIRJDGÍ�XUEDQLV]WLNDL�NÐ]HJ�IHOèO�NÐ]HOÇWÖQN�
ezekhez az épülettípusokhoz.

Tovább idézve Kajtár professzort: „Példa erre az USA-ban a Capitolium 
�D�WÐUYÃQ\KR]»V�V]ÇQWHUH��r�D�)HKÃU�+»]��HOQÐNL�UH]LGHQFLD���LOOHWYH�D�/HJIHOVè�
%ÇUÍV»J�NÖOÐQ�HOKHO\H]ÃVH�p17�:DVKLQJWRQ�Y»URV�WÃUNÃSÃW�V]HPOÃOYH�H]�D�dNÖOÐQ�
HOKHO\H]ÃVp�YDOÍEDQ�O»WY»Q\RV��PÃJLV�HJ\�NHUHWEH�NHUÖOWHN�D]�»OODPKDWDOPL�»JDN�
ÃSÖOHWHL��DNNRU�LV��KD�H]HN�HOKHO\H]NHGÃVH�QHP�DQQ\LUD�NLHJ\HQVÔO\R]RWW��PLQW�
D]�DONRWP»Q\EDQ��$�NHUHWHNHW�D]�ÍUL»VL�]ÐOG�IHOÖOHWHN��D�SDUNRN�DGM»N��HOVèVRU-
EDQ�D�1DWLRQDO�0DOO���LOOHWYH�D�&DSLWROLXPRW�ÃV�D�)HKÃU�+»]DW�ÐVV]HNÐWè�VXJ»U-
ÔW��3HQQV\OYDQLD�$YHQXH��DGM»N��D�NLHJ\HQVÔO\R]DWODQV»J�SHGLJ�D�/HJIHOVèEE�
%ÇUÍV»J�NÃVèEEL�ÃV��&DSLWROLXPKR]�NÐ]HOL��HOKHO\H]ÃVÃEèO�IDNDG�18

Budapesten szerencsésebben formálódott ki a hatalmi ágak építészeti szim-
bolikája, legalábbis a Kossuth téren a 19. század végére mindhárom hatalmi 
»J�PHJWDO»OWD�D�KHO\ÃW��$]�HJ\NRUL�7ÐPè�WÃUHQ�r�DKRO������EHQ�NLMHOÐOWÃN�
D�OHHQGè�2UV]»JK»]��YDJ\LV�D�WÐUYÃQ\KR]»VL�V]HUY�KHO\ÃW�r������ÃV������NÐ-
]ÐWW�ÃSÖOW�IHO�%XNRYLFV�*\XOD�WHUYHL�DODSM»Q�D]�DNNRU�D�)ÐOGPêYHOÃV���,SDU��ÃV�

15  .$-7�5 2002, 43. p.
16  Uo.
17  Uo.
18  /»VG�HUUèO�H�NÐWHWEHQ�%(.(�0$5726 Judit $�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»J�ÃSÖOHWH�ÃV�D�KRUL]RQW»OLV�

hatalommegosztás egyes aspektusai az Amerikai Egyesült Államokban�FÇPê�WDQXOP»Q\»W�
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Kereskedelemügyi minisztériumnak szánt épület,19 amelyet ma csak Agrármi-
nisztériumként azonosítunk. Ekképp a téren a végrehajtó hatalom is megjelent.

A minisztérium szó a jogász számára a végrehajtó hatalom hierarchizált 
UHQGV]HUÃQHN�D�FVÔFVV]HUYÃW� MHOHQWL��DPHO\�HOVèVRUEDQ�NÐ]LJD]JDW»VL�DGPL-
nisztratív feladatellátást takar (persze nem megfeledkezve a miniszteri ren-
deletalkotási feladatokról sem). Az építész egy ilyen feladatkört leginkább egy 
– használjuk a szót nyugodtan – irodaház megtervezésével tud kiszolgálni. Nap-
MDLQNEDQ�ÔMUD�IHOÃOHGW�D�YLWD�D]�$JU»UPLQLV]WÃULXP�IXQNFLRQ»OLV�DONDOPDVV»JD�
kapcsán. E vitában sok-sok szempont és érv megjelenik, amelyek jól tükrözik 
D]�ÃSÇWÃV]HW�ÃV�D� MRJ�NÐ]ÐV�KDOPD]»QDN�HOHPHLW��D]�ÃSÇWÃVL� MRJ��D�PêHPOÃN-
YÃGHOHP��D�V]DE»O\R]»V��D]�ÃSÇWÃV]HWWÐUWÃQHW��D�PêYÃV]HWWÐUWÃQHW��D�KDWDORP�
sajátosságait.

Az Agrárminisztérium mint épület tehát a közigazgatás és a végrehajtó hata-
lom egyik architekturális kivetüléseként is felfogható. Érdekes az a tény, hogy 
az Agrárminisztérium épülete még az igazságügynek is helyet adott a korszak 
elején. De ha az igazságügyet, illetve az igazság- vagy jogszolgáltatást keres-
sük a Kossuth téren, akkor is szerencsével járunk, ugyanis az Alkotmány utca 
másik oldalán Hauszmann Alajos 1893 és 1896 között felépült Igazságügyi Pa-
ORW»MD�»OO��DPHO\�PHJQ\LW»VDNRU�D�0DJ\DU�.LU»O\L�.ÔUL»QDN��D�%XGDSHVWL�.LU»O\L�
§WÃOèW»EO»QDN��YDODPLQW�D�NLU»O\L�)è��ÃV�.RURQDÖJ\ÃV]VÃJQHN�LV�RWWKRQW�DGRWW�20

Mire a Millenniumra a palota felépült, már NLÃUOHOèGÐWW a polgári korszak 
bírósági szervezetrendszere, amelynek – azaz a járásbíróságoknak, a törvény-
V]ÃNHNQHN��D]�ÇWÃOèW»EO»NQDN�V�PDJ»QDN�D�.ÔUL»QDN�r�D�GRORJL�IHOWÃWHOUHQGV]HUH��
vagyis a bíróságok építése azonban még folyamatban volt. Ekképp a kormány-
]DWQDN�PÃJ�YROW�IHODGDWD�D�V]»]DGIRUGXOÍW�NÐYHWèHQ�LV��DPLNRU�P»U�QHP�D�VD-
ját minisztériumi építészeivel terveztették az igazságügyi épületeket, hanem 
ÃSÇWÃV]HWL�WHUYS»O\»]DWRNRQ�Y»ODV]WRWW»N�NL�D�WHUYH]èNHW�
(�NLÃUOHOèGÃV�ÃV�D�PHOOHWWH�IRO\Í�ÃSÇWNH]ÃV�IRO\DPDW»W�ÃUGHPHV�»WWHNLQWHQL�

DKKR]��KRJ\�D]�HJ\HV�r�D]D]�KHO\L�r�WÐUWÃQHWHN�NRQWH[WXVED�KHO\H]KHWèYÃ�Y»OMD-
QDN��V�D]�dÃSÇWHWWp�MRJV]ROJ»OWDW»V�PDJD�LV�PHJUDJDGKDWÍ�OHJ\HQ�DN»U�JRQGRODWL��
akár fizikai-érzékelési síkon.

19  $]�ÃSÖOHWUèO�O»VG�6=£.(/<�r�0$57=<�������.(/(&6£1<, Kristóf Zoltán – *<(79$,1£�%$/2*+ 
(U]VÃEHW��(J\�NÐ]ÃSÖOHW�J\RUV�HV]WÃWLNDL�ÃV�IXQNFLRQ»OLV�DYXO»VD��$�)ÐOGPêYHOÃVÖJ\L�0LQLV]WÃULXP�
SDORW»M»QDN�HOVè�NÃW�ÃYWL]HGH��Építés – Építészettudomány, 2019. 1–2. sz. 83–101. p.

20  Vö. 0(*<(5,�3�/)),�=ROW»Q��$]�LJD]V»JÖJ\L�V]HUYH]HW�D�IL]LNDL�YDOÍV»JEDQ��D�.ÔULD�ÃSÖOHWH��
Jogtörténeti Szemle, 2017. 1–2. sz. 87–96. p.
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$]�dÃSÇWHWWp�MRJV]ROJ»OWDW»V

A jogszolgáltatás épületek által való megragadására, érzékelésére avagy áb-
U»]RO»V»UD�NÇQ»OMD�PDJ»W�D�PDJ\DU�SROJ»UL�NRUV]DN��GH�OHJLQN»EE�r�V]êNHEEHQ�
véve – az Osztrák–Magyar Monarchia kora. Az 1867-es kiegyezéssel létrejött 
államalakulatban Magyarország, azaz a Magyar Királyság megtalálta számítá-
sát abban a tekintetben, hogy az államszervezeti rendszerét modernizálhatta, 
s ezen keresztül az államhatalmi ágak elválasztásának elvét realizálhatta.

Az igazságügy, a jogszolgáltatás reformjai jól leírják azt, hogy miként élt 
D]�»OODP�H]]HO�D�OHKHWèVÃJJHO��V�D�PRQDUFKL»Q�EHOÖOL�V]XYHUHQLW»VD�NÇQ»OWD�OHKH-
WèVÃJHN�Q\RP»Q�PLO\HQ�PÍGRQ�ÃSÇWHWWH�IHO��LOOHWYH�ÃSÇWHWWH�NL�MRJV]ROJ»OWDW»VL�
rendszerét annak infrastrukturális hátterével együtt.

A szó szerinti és az átvitt értelemben is bekövetkezett építkezés olyan folya-
mat volt, amely több évtizedet is átívelt, s amelynek egy-egy fontos állomását 
jelentették azok az eljárásjogi és szervezeti törvények, amelyek megalkotása 
az épített jogszolgáltatás alapjait jelentették.
$�NLHJ\H]ÃVW�NÐYHWèHQ�KDPDU�dU»WÃUWp�D� MRJDONRWÍ�D]�DODSRN�PHJWHUHP-

WÃVÃQHN�ÔWM»UD��KLV]HQ�P»U�D�SROJ»UL�SHUHV�HOM»U»V�UHIRUPM»W�FÃO]Í�������ÃYL�
LIV. törvénycikk is érintette a jogszolgáltatás szervezetét,21 de a szeparált 
KDWDORPJ\DNRUO»V�DVSHNWXV»EDQ�D]�������ÃYL�,9��WÐUYÃQ\FLNN�YROW�D�GÐQWè�OÃSÃV��
hiszen ez elválasztotta egymástól az igazgatási és az igazságszolgáltatási tevé-
NHQ\VÃJÃNHW��(WWèO�NH]GYH�M»UW�H�NÃW�»OODPKDWDOPL�WHYÃNHQ\VÃJ�NÖOÐQ�XWDNRQ��
V�HEEèO�NÐYHWNH]HWW�D]��KRJ\�D�NÐYHWNH]è�ÃYWL]HGHNEHQ�NÃW�NÖOÐQEÐ]è�WÇSXVÔ�
ÃV�IXQNFLÍMÔ�NÐ]ÃSÖOHW��D�EÇUÍV»JL�ÃV�D�NÐ]LJD]JDW»VL�ÃSÖOHW�0DJ\DURUV]»JRQ�
LV�PHJLQGXOKDWRWW�VDM»W�IHMOèGÃVH�ÔWM»Q�22

(]W��YDJ\LV������HW�NÐYHWèHQ�D�MRJV]ROJ»OWDW»V�HOVè�V]HUYH]HWL�WÐUYÃQ\HLW�LV�
PHJDONRWWD�D�WÐUYÃQ\KR]»V��V�H]HN�DODSYHWèHQ�GHILQL»OW»N�D�PDJ\DURUV]»JL�EÇ-
UÍV»JL�V]HUYH]HWUHQGV]HUW�D]]DO��KRJ\�OÃWUHMÐWWHN�D]�ÔQ��HOVèIRO\DPRG»VÔ�EÇUÍ-
V»JRN��$]�H]HNHW�PHJWHUHPWè�������ÃYL�;;;,��ÃV�;;;,,��WÐUYÃQ\FLNNHNNHO�ÃV�
a végrehajtásukra kiadott rendeletek csak a kezdeti lépést jelentették, hiszen 

21  Vö. 0�7+£ Gábor: A magyar burzsoá igazságszolgáltatási rendszer kialakulása 1867–1875. 
%XGDSHVW��������$NDGÃPLDL�.LDGÍ����r����S���%1,6 György – '(*5£ Alajos – 9$5*$ Endre: A ma-
J\DU�EÇUÍV»JL�V]HUYH]HW�ÃV�SHUMRJ�WÐUWÃQHWH. Zalaegerszeg, 1996, Zala Megyei Bíróság, Magyar Jo-
J»V]�(J\OHW�=DOD�0HJ\HL�6]HUYH]HWH�������S���67,37$ István: A magyar bírósági rendszer története. 
'HEUHFHQ��������0XOWLSOH[�0HGLD�r�'HEUHFHQ�8QLYHUVLW\�3UHVV�������S�

22  Vö. 0(*<(5,�3�/)), Zoltán: Vármegyeházák a történeti Magyarországon az 1870-es köz-
igazgatási reform után. In 5$-1$, Zoltán – )5(*$1�%HDWUL[�r�0$5261£�.81$ Zsuzsanna – 2=6�
9�7+ Judit (szerk.):�7DQXOP»Q\NÐWHW�D����%»WKRU\r%UDVVDL�QHP]HWNÐ]L�NRQIHUHQFLD�HOèDG»VDLEÍO��
����NÐWHW��%XGDSHVW��������EXGDL�(J\HWHP�%L]WRQV»JWXGRP»Q\L�'RNWRUL�,VNROD�����r�����S���
0(*<(5,�3�/)), Zoltán: A közigazgatási szervek épületei Magyarországon és külföldön. In 7$.�&6 
Péter (szerk.): A jog megjelenítése, épített környezete és szimbólumai. Budapest, 2020, Gondolat 
Kiadó, 560–603. p.
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ekkor még a stabil alapokon nyugvó szervezet falainak téglái között nem kötött 
PHJ�D�KDEDUFV��HKKH]�PÃJ�Y»UQL�NHOOHWW��VèW�D]�HOHPHN�»WUHQGH]ÃVÃUH�LV�VRU�
NHUÖOW��$�V]HUYH]HW�WHK»W�FVDN�D�NÐYHWNH]è�ÃYHN�ÃV�ÃYWL]HGHN�UHIRUPMDL��������
1881, 1890,23 1897, 1912) által formálódott ki.

A dualizmus korszakában ekképp létrejött, jól ismert jogszolgáltatási szer-
YH]HWUHQGV]HUEHQ�D]�ÔQ��UHQGHV�EÇUÍV»JRN��D�NLU»O\L� MHO]èYHO� LOOHWHWW�.ÔULD��
D]�ÇWÃOèW»EO»N��D�WÐUYÃQ\V]ÃNHN�ÃV�D�M»U»VEÇUÍV»JRN�MHOHQWHWWÃN�D]�RUJDQL]»FLÍ�
JHULQFYRQDO»W��V�H]HN�r�DPHOOHWW��KRJ\�»OWDO»QRV�KDW»VNÐUêHN��KLHUDUFKLNXV�
UHQGV]HUEHQ�PêNÐGè�EÇUÍV»JRN�YROWDN��P»U�állandóak és helyhez kötöttek vol-
tak.24�(]�D]�XWÍEEL�NÃW�MHOOHP]è�SHGLJ�IHOWÃWHOH]WH�D�PêNÐGÃVÖNHW�PHJIHOHOèHQ�
szolgáló épületállományt is.

A bírósági épületek létesítésére vonatkozó igény tehát együtt járt a szerve-
zet kialakításával és formálódásával. A bíróságok mint épületek milyenségét 
SHGLJ�WRY»EE�FL]HOO»OWD�D]�HOM»U»VL�MRJ�IHMOèGÃVH�LV��V�ÇJ\�PLQGHQQHN�HUHGPÃQ\H-
ként létrejöhetett a bírósági épület, amely a jogszolgáltatás sajátos térigényét 
kielégíthette.25

$�MRJV]ROJ»OWDW»V�VDM»WRV�WÃULJÃQ\H

$�MRJV]ROJ»OWDW»V�WÃULJÃQ\H�QHPFVDN�D�V]HUYH]HWL��KDQHP�r�MHOHQWèVHQ�r�D]�HO-
M»U»VL�V]DE»O\RNEÍO�LV�NÐYHWNH]LN��ÇJ\�D]�DODNL�MRJ�NRGLILN»FLÍMD�MHOHQWèV�KDW»VVDO�
volt az építészeti megoldásokra. Jól leírja ezt az összefüggést a 19. század euró-
SDL�MRJIHMOèGÃVH��KLV]HQ�H�IRO\DPDWEDQ�r�DPHO\EHQ�D�V]ÍEHOLVÃJ��D�Q\LOY»QRVV»J��
a közvetlenség és a bírák függetlensége,26 valamint a laikusok részvétele kö-

23  Az 1890-es évszám kiemelt helyet foglal el a szervezeti reformok körében, hiszen ekkor ala-
NÇWRWW»N�»W�D]�ÇWÃOèW»EO»N�UHQGV]HUÃW��9Ð��$17$/ Tamás: 7ÐUYÃQ\NH]ÃVL�UHIRUPRN�0DJ\DURUV]»JRQ�
�����r�������§WÃOèW»EO»N��EÇUÍL�MRJYLV]RQ\��HVNÖGWV]ÃN� Szeged, 2006, Csongrád Megyei Levéltár, 
��r����S���%$/2*+�-XGLW��$�'HEUHFHQL�§WÃOèW»EOD�UÐYLG�WÐUWÃQHWH. In 6=,/�*<,1£ '5��.$56$, Andrea 
(szerk.):����ÃYHV�D�'HEUHFHQL�§WÃOèW»EOD��'HEUHFHQ��������'HEUHFHQL�§WÃOèW»EOD����r����S���%$/2*+ 
Judit: Város és bíráskodás. In 6=,/�*<,1£ '5��.$56$, Andrea (szerk.): Legyen ez az épület minden-
kor az igazság temploma.�'HEUHFHQ��������'HEUHFHQL�§WÃOèW»EOD������S�

24  Vö. 67,37$ 1998, 125. p.
25  $�PDJ\DU�EÇUÍV»JL�ÃSÖOHWHNUèO�O»VG�SÃOG»XO�386=7$,�������.(1*<(/ Miklós: Perkultúra. A bíró-

V»JRN�YLO»JD��$�YLO»J�EÇUÍV»JDL��%XGDSHVWr3ÃFV��������'LDOÍJ�&DPSXV����r�����S���0(*<(5,�3�/)), 
������0(*<(5,�3�/)), Zoltán: Bíróságok a dualizmus kori Magyarországon. Igazságügyi paloták 
a polgári korban. Rubicon,��������r����V]����r����S���0(*<(5,�3�/)), Zoltán: Bírósági épületek 
Magyarországon és külföldön. In 7$.�&6 Péter (szerk.): A jog megjelenítése, épített környezete és 
V]LPEÍOXPDL��$�MRJL�NXOWÔUD�O»WKDWÍ�YLO»JD� Budapest, 2020, Gondolat Kiadó, 177–201. p.

26  Vö. például .£3(66< Imre: A bírói függetlenség kialakulása Magyarországon. In 0(1<+�5' 
Attila – 9$5*$ István (szerk.): ����ÃYHV�D]�(ÐWYÐV�/RU»QG�7XGRP»Q\HJ\HWHP��OODP��ÃV�-RJWXGR-
P»Q\L�.DUD��$�MXELOHXPL�ÃY�NRQIHUHQFLDVRUR]DW»QDN�WDQXOP»Q\DL��,r,,��NÐWHW�� Budapest, 2018, 
(/7(�(ÐWYÐV�.LDGÍ������r������S���%',1£�%(/,=1$,�.LQJD��*RQGRODWRN�D�EÇUÍL�IÖJJHWOHQVÃJUèO��
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YHWHOPÃQ\ÃQHN�D��EÖQWHWè�HOM»U»VEDQ�DODSHOYYÃ�Y»OW�r�RO\DQ�EÇUÍV»JL�ÃSÖOHWHN�
V]ÖOHWWHN��DPHO\HN�PHJIHOHOèHQ�NL�WXGW»N�V]ROJ»OQL�D�SURFHVV]XVW��D�V]ÍEHOLVÃJ��
a nyilvánosság nagy teret igényelt, szemben a korábbi a titkos és írásbeli el-
járással, amely elfért egy kisebb helyiségben.27

$]�������ÃYL�SROJ»UL�HOM»U»VMRJL�NÍGH[V]HO�D�IUDQFLD�MRJEDQ�UHDOL]»OW»N�H�P»UD�
klasszikussá vált alapelveket,28�DPHO\HN�D�����V]»]DGEDQ�KRVV]Ô�LGHLJ�IRUP»OW»N�
a bírósági épületeket a sajátos téri kívánalmaik miatt. Az eljárási jog igényeinek 
PHJIHOHOè�EÇUÍV»JL�ÃSÖOHWHN�NLIRUP»OÍG»VD�D�IUDQFLD�MRJ�KDW»VD�DODWW�UÃJLÍNEDQ�
KRVV]DEE�LGèW�YHWW�LJÃQ\EH�29�PÇJ�D�PLQWDNÐYHWè�WÃUVÃJHNEHQ�r�ÇJ\�0DJ\DU-
országon is – a kész, kiérlelt megoldások – akár eljárásjogi, akár építészeti ér-
telemben – könnyebben megteremtették a modern bírósági épületeket, igaz, 
némi megkésettséggel.
$PL�LGèEHQ�K»WU»Q\W��D]�WÃUEHQ�HOèQ\W�MHOHQWHWW��KLV]HQ�D�PDJ\DU�LJD]V»J-

ÖJ\L�ÃSÇWÃV]HWEHQ�ÃU]ÃNHOKHWè�D�PLQWDNÐYHWÃV�SR]LWÇY�KDW»VD��D]D]�PLUH�D�NRU-
mányzat nagyobb számban megkezdhette a bírósági épületek kivitelezését 
r�D]������DV�ÃYHN�P»VRGLN�IHOÃWèO�r��DGGLJUD�D�PRGHUQ�HOYHNQHN�PHJIHOHOèHQ�
kiformált építészeti megoldások rendelkezésre álltak.

A minták – történelmi-gazdasági-kulturális kapcsolataink nyomán – a német 
nyelvterület államaiból származtak, onnan, ahol a magyarországi nagyvolume-
Qê�ÃSÇWNH]ÃVHN�LGHMÃUH�P»U�V]LQWH�VÃPDUHQGV]HUNÃQW�MHOHQW�PHJ�D]�LJD]V»JÖJ\L�
építés, amit kiválóan jelez az, hogy külön típusként tárgyalták az építészeti 
szakkönyvek a bírósági épületeket.30

A német mintákat a magyar építészek megtalálták, megtanulták és alkalmaz-
W»N��WHKHWWÃN�H]W�D]ÃUW��PHUW�D�PDJ\DU�ÃSÇWÃV]HWL�PêYHOWVÃJ�V]RURVDQ�NÐWèGÐWW�
a német térséghez a magyarországi építészképzés sajátosságaiból31 és a német 

§WÃOèW»EODL�+DW»UR]DWRN������������V]���ERUÇWÍ���%',1£�%(/,=1$, Kinga: +LYDW»V�ÃV�IÖJJHWOHQVÃJ� 
Budapest, 2020, Gondolat Kiadó

27  Klemmer, Klemens – :$66(50$11, Rudolf – :(66(/, Thomas Michael: 'HXWVFKH�*HULFKWV-
JHE¾XGH��9RQ�GHU�'RUIOLQGH�ÖEHU�GHQ�-XVWL]SDODVW�]XP�+DXV�GHV�5HFKWV. München, 1993, Verlag 
C. H. Beck, 28. p.

28  Vö. .(1*<(/ Miklós: A bírói hatalom és a felek rendelkezési joga a polgári perben. Budapest, 
2003, Osiris Kiadó, 30–39. p.

29  Vö. 6&+$//, Konrad: *HULFKWVEDXZHVHQ�����r�����LP�6SLHJHO�YRQ�*HULFKWVYHUIDVVXQJ�XQG�
Prozeßordnungen – dargestellt am Beispiel Badens. Inauguraldissertation, Schwäbisch Hall, 1994

30  Vö. +DQGEXFK�GHU�$UFKLWHNWXU ���+DOEEDQG��+HIW����*HE¾XGH�IÖU�9HUZDOWXQJ��5HFKWVSIOHJH�
und Gesetzgebung; Militärbauten. – Stadt- und Rathäuser. Gebäude für Ministerien. Darmstadt, 
������./$6(1, Ludwig (Hrsg.): *UXQGULVVYRUELOGHU�YRQ�*HE¾XGHQ�DOOHU�$UW. 13. Gebäude für 
Justizzwecke. Leipzig, 1891, Baumgärtner’s Buchhandlung

31  Vö. 6,6$�-Í]VHI��$�-Í]VHI�0êHJ\HWHP�ÃV�D]�»OODPL�)HOVèLSDULVNROD��,Q�6,6$ József (szerk.): 
$�PDJ\DU�PêYÃV]HW�D�����V]»]DGEDQ��£SÇWÃV]HW�ÃV�LSDUPêYÃV]HW. Budapest, 2013, MTA Bölcsé-
szettudományi Kutatóközpont – Osiris Kiadó, 338–339. p.
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Q\HOYê�V]DNVDMWÍ32�PDJ\DURUV]»JL�ÃV�0DJ\DURUV]»JRQ�HOÃUKHWè�PHJMHOHQÃVÃEèO�
NÐYHWNH]èHQ��,O\HWÃQ�ÃUWKHWèYÃ�Y»OLN�D]��KRJ\�D�QÃPHW�PLQW»N�PLÃUW�M»WV]RWWDN�
MHOHQWèV�V]HUHSHW�D�PDJ\DU�MRJV]ROJ»OWDW»V�LQIUDVWUXNWXU»OLV�ÃSÇWÃV]HWL�K»WWHUÃ-
nek kialakításában.

$�PDJ\DU�MRJV]ROJ»OWDW»V�ÃSÖOHWHLUèO�»OWDO»EDQ

$]������DV�ÃYHNWèO�NH]GèGÐWW�HO�D]�ÐQ»OOÍ�EÇUÍV»JL�ÃSÖOHWHN�ÃSÇWÃVH�0DJ\DU-
RUV]»JRQ��D]D]�P»U�QHP�D�NÐ]LJD]JDW»VL�V]HUYHNNHO�HJ\�WHWè�DODWW�PêNÐGè�LJD]-
V»JÖJ\L�V]HUYHNUèO�EHV]ÃOKHWWÖQN��(]�WHK»W�D]W�LV�MHOHQWHWWH��KRJ\�D]������EHQ�
deklarált államhatalmi szeparáció fizikai értelemben is realizálódott, illetve 
ennek elindult a folyamata. A királyi törvényszékek székhelyein kezdte a kor-
P»Q\]DW�D]�ÃSÇWNH]ÃVW�DEEÍO�D�J\DNRUODWL�V]HPSRQWEÍO�NÐYHWNH]èHQ��KRJ\�
D�WÐUYÃQ\V]ÃNL�V]ÃNKHO\HN�HJ\ÔWWDO�D�M»U»VEÇUÍV»JL�IÍUXPRNQDN�LV�RWWKRQW�DGWDN��
Ezenkívül itt telekkönyvi hivatalok, továbbá büntetés-végrehajtási intézetek33 
LV�PêNÐGWHN��(EEèO�NÐYHWNH]èHQ�NRPSOH[�ÃSÖOHWHNHW�HPHOWHN��DPHO\HNHW�
rendszerint törvényszéki vagy igazságügyi palotáknak hívtak, s amelyekben 
D�QHYH]HWW�LJD]V»JÖJ\L�V]HUYHN�HJ\�ÃSÖOHWNRPSOH[XPRQ�EHOÖO�KHO\HW�WDO»OWDN�

A többes rendeltetés és – a már említett, a 19. században kiformálódó és 
Magyarországon is meghonosodó – eljárásjogi alapelvek nyomán az igazságügyi 
paloták jelentették a jogszolgáltatás legösszetettebb építészeti keretét. Ugyanis 
D�WHUHN�NLDODNÇW»VDNRU�D�WÐEEHV�IXQNFLÍW�ÃV�D�PêNÐGÃV�UHQGMÃW�PHVV]HPHQèHQ�
ILJ\HOHPEH�NHOOHWW�YHQQL��V�ÔJ\�NHOOHWW�D]�HJ\HV�UHQGHOWHWÃVL�HJ\VÃJHNHW�HJ\P»V�
mellé sorolni, hogy az átjárhatóság és a szeparáció egyaránt megvalósuljon.

Konkretizálva e szempontokat, általánosságban leírható, hogy a jogszolgálta-
W»V�HIIÃOH�SDORW»LEDQ�UHQGV]HULQW�D�IÐOGV]LQWUH�NHUÖOWHN�D�QDJ\�ÖJ\IÃOIRUJDOPÔ�
szervek, mint a járásbíróság, a vizsgálóbíró és a telekkönyvi hivatal helyiségei, 
DPHO\HNHW�V]ÃOHV��Y»UDNR]»VUD�LV�DONDOPDV�IRO\RVÍ�PHQWÃQ�Iê]ÐWW�HJ\P»V�PHOOÃ�
D�WHUYH]è��(�IRO\RVÍN�D�IèEHM»UDWKR]�NDSFVROÍGÍ�HOèFVDUQRNEÍO�IXWRWWDN�V]ÃW�
WÐEE�LU»Q\EDQ��GH�XJ\DQLQQHQ�LQGXOW�D�IèOÃSFVè�LV��DPHO\�D]�HPHOHWUH��V�HJ\-
ÔWWDO�D�KLHUDUFKL»EDQ�LV�HJ\�PDJDVDEE�V]LQWUH�YH]HWHWW��$]�HPHOHWL�V]LQW�HN�HQ�
ugyanis a törvényszék helyiségei – így az elnökség, valamint az ügyészség és 
egyéb segédhivatalok – kaptak elhelyezést, de – építészetileg is kiemelten – 
a legfontosabbak a tárgyalótermek voltak, s körükben is a végtárgyalási avagy 

32  $�OHJIRQWRVDEE�ÃSÇWÃV]HWL�SHULRGLN»N�D�����V]»]DG�P»VRGLN�IHOÃEèO��£SÇWÃVL�,SDU��NÃVèEE�
£SÇWè�,SDU, £SÇWè�0êYÃV]HW), Budapester Bauzeitung �NÃVèEE�Bauzeitung für Ungarn), Magyar 
Mérnök- és Építészegylet Közlönye. Vö. 0$57=<�.DWDOLQ��0LQWDNÐYHWÃV�ÃV�LQYHQFLÍ�D�;,;��V]»]DG�
második felének budapesti építészetében. Építés – Építészettudomány, 2005. 1–2. sz. 36–37. p.

33  Ezekhez lásd M(=(< Barna: A börtönrendszerek és a börtönépítészet a 19–20. századforduló 
idején. Jogtörténeti Szemle, 2006. 1. sz. 48–51. p.
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esküdtszéki terem. Ennek léte realizálta igazán az eljárásjogi alapelveket, hi-
szen a szóbeliség, a közvetlenség, a nyilvánosság, a bírói függetlenség és a nem 
utolsósorban a laikusok részvétele ezekben a termekben igazán teret kapott.
(�KHO\LVÃJHN�D]�ÃSÖOHWNRPSOH[XPRN�EÇUÍV»JL�WUDNWXVDLW�WÐOWÐWWÃN�NL��V�H]HN�

D]�ÃSÖOHWUÃV]HN�HJ\ÔWWDO�HOWDNDUW»N�D�EÖQWHWÃV�YÃJUHKDMW»V�HJ\VÃJHLW��IRJK»-
]DNDW��EÐUWÐQÐNHW��D�V]HP�HOèO�34 ugyanis azok rendszerint építészetileg rejtve 
maradtak a hátsó udvarokban.35

Ezek a sémák leginkább tehát a törvényszéki székhelyeken emelt nagy bíró-
sági épületekben bontakoztak ki, de a többi alsóbb (járásbírósági) és magasabb 
IRNÔ��ÇWÃOèW»EODL�ÃV�D�NÔULDL��IÍUXPRN�ÃSÖOHWHLEHQ�LV�IHOLVPHUKHWèN�D�YROXPHQ-
hez igazodóan.

$�MRJV]ROJ»OWDW»V�SDORW»LQDN�DUFKLWHNWÔU»MD

A vázolt funkciók a polgár kori jogszolgáltatás palotáinak esetében QDJ\PÃUHWê 
ÃSÖOHW�PHJDONRW»V»YDO�M»UW�HJ\ÖWW��V�H]�D]�ÐVV]HV]HUYH]ÃV�D�MRJNHUHVè�NÐ]ÐQ-
VÃJ�V]»P»UD�HOÃUKHWèYÃ�WHWW�PLQGHQ�LQWÃ]PÃQ\W��U»DG»VXO�NHGYH]èEEHN�YROWDN�
D]�ÃSÇWÃVL�NÐOWVÃJHN�LV��$]RQEDQ�QHP�HOVèVRUEDQ�D]�ÃSÖOHWHN�QDJ\V»J»WÍO�Y»OWDN�
azok SDORW»Y»�36 hanem attól a UHSUH]HQW»FLÍV�LJÃQ\WèO� amely az állami jog-
szolgáltatással kapcsolatban összeforrt velük. Egy ilyen palota ugyanis felele-
venítette azt a felfogást, hogy az építészetnek nemcsak funkcionálisnak, hanem 
jelentéshordozónak is kell lennie, azaz ebben a vonatkozásban ki kell fejeznie 
a polgári jogszolgáltatás függetlenségét, a bírói hatalmat, a jog hatalmát.37 
Mindezt az épület nemcsak alaprajzi rendszerében, hanem architekturális 
formálásában és nem utolsósorban szimbólumrendszerében is megmutatta.38

(�SDORW»N�ÃSÇWÃV]HWL�PHJMHOHQÃVH��KRPORN]DWXN�DUFKLWHNWÔU»MD�D�KLVWRUL]PXV�
NÖOÐQEÐ]è�LU»Q\]DWDLQDN�VWÇOXVMHJ\HLW�WÖNUÐ]L��KDVRQOÍDQ�D�NRUV]DN�P»V�ÃSÖOH-
teihez. A neoreneszánsz és a neobarokk formavilága köszön vissza leginkább, 

34  Vö. 0(*<(5,�3�/)),�=ROW»Q��:»JQHU�*\XOD�WÐUYÃQ\V]ÃNL�IRJK»]DL��,Q�*26=721<, Gergely – 
5£9£6= T. Mihály (szerk.):�-RJWÐUWÃQHWL�SDUHUJD�,,��¶QQHSL�WDQXOP»Q\RN�0H]H\�%DUQD�����V]ÖOHWÃV-
napja tiszteletére. Budapest, 2018a, ELTE Eötvös Kiadó, 205–210. p.

35  (�MHOOHP]è�HOKHO\H]ÃVL�PHJROG»V�HJ\LN�HOOHQSÃOG»MD�ÃSS�D�6]HNV]»UGRQ�ÃSÖOW� LJD]V»JÖJ\L�
SDORW»Ã��DPHO\UèO�H�NÐWHWEHQ�O»VG�1$*< Janka Teodóra „Eme uj palotában az igazság eszméje min-
GHQNRU�HPHOW�IèYHO�M»UMRQp�r�6]HNV]»UG�LJD]V»JÖJ\L�SDORW»MD�FÇPê�WDQXOP»Q\»W�

36  $�V]ÍKDV]Q»ODWWDO�NDSFVRODWEDQ�PHJMHJ\]HQGè��KRJ\�MÍO�MHOOHP]L�D�NRUV]DNRW�D]�D�YLWD��DPHO\�
a kifejezés használata, helyessége és magyarossága körül bontakozott ki a 19. század végén akkor, 
amikor egyik igazságügyi palota épült fel a másik után. Vö. $17,%$5%$586: Törvényház, országház, 
pályaház. 0DJ\DU�1\HOYèU� 1897. 415–417. p.

37  Vö. ./(00(5�r�:$66(50$11�r�:(66(/ 1993, 36. p.
38  A bírósági épületek szimbolikája egyik szegmenséhez lásd e kötetben %',1£�%(/,=1$, Kinga 

A bírósági épületek állatdíszei�FÇPê�WDQXOP»Q\»W�
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D]������HV�ÃYHNWèO�SHGLJ�D�PDJ\DURV�V]HFHVV]LÍ�LV�KHO\HW�NDSRWW�D�MRJV]ROJ»O-
WDW»V�ÃSÖOHWHLQ��$�KDJ\RP»Q\RV�IRUP»N�D]�DUFKLWHNWÔU»EDQ�D]RQEDQ�PLQGLJ�
HOèQ\W�ÃOYH]WHN�D]�ÔMÇW»VVDO�V]HPEHQ��V�H]W�ÃUWKHWèYÃ�WHV]L�D]��KRJ\�H�SDORW»NQDN�
inkább monumentálisnak, tekintélyt parancsolónak és reprezentatívnak kel-
OHWW�OHQQL��PLQWVHP�WUHQGNÐYHWèQHN��KLV]HQ�D��VRN»LJ�ÃOè�ÃV�KDWÍ�KLVWRUL]»OÍ��
korszellem szerint a hagyományos történeti formák az állami jogszolgáltató 
hatalmat jobban kifejezték.

E reprezentatív szándék kiszolgálására tehát alkalmas volt a korszak építé-
V]HWL�HV]NÐ]W»UD��D�KLVWRUL]PXV�IRUPDUHQGV]HUH��D�KRPORN]DWL�WDJRO»V��D]�ÔQ��
NY»GHUH]ÃVVHO�KDQJVÔO\R]RWW�O»ED]DWL�]ÍQ»N��D�GHNRUDWÇYDEE�HPHOHWL�Q\ÇO»VNH-
UHWH]ÃVHN��D�WÐEE�V]LQWHW�»WIRJÍ�SLODV]WHUHNEèO�»OOÍ�ÔQ��QDJ\RV]ORSUHQG��D�NRUR-
názópárkányok kiemelése és a gyakran látványos kupolákkal és manzárdokkal 
KDQJVÔO\R]RWW��NÐ]ÃSVè�ÃV�V]ÃOVè��UL]DOLWRN�PRQXPHQW»OLVV»�WHWWÃN�H�SDORW»NDW��
$]�HNNÃSS�IRUP»OW��MHOHQWèVÃJWHOMHVVÃ�ÃV�HOHJ»QVV»�Y»OÍ�LJD]V»JÖJ\L�ÃSÖOHWHN�
NDUDNWHUL]»OW»N�D�Y»URVNÃSHW��LJD]RGYD�DKKR]�D�WHQGHQFL»KR]��DPHO\�D]�ÔMRQQDQ�
HPHOW�NÐ]ÃSÖOHWHNQHN�D]�HXUÍSDL��ÇJ\�D�PDJ\DURUV]»JL�Y»URVIHMOèGÃVEHQ�EHWÐO-
tött fontos szerepében jelent meg. A közép-európai régióban különösen fontos 
YROW�D�UHSUH]HQWDWLYLW»V��KLV]HQ�D�NÖOÐQEÐ]è�W»UVDGDOPL�WÃQ\H]èNKÐ]��XUDONRGÍ��
»OODP��ÐQNRUP»Q\]DW�VWE���NDSFVROÍGÍ�ÃSÖOHWHN�V]LPEROL]»OW»N�D]�ÃSÇWWHWèW�ÃV�
a funkciót egyaránt.39

(]�D� MHOHQWèVÃJ�WHOMHVVÃJ��DQQDN�LV�YROW�NÐV]ÐQKHWè��KRJ\�H�WÐEEHV�UHQ-
GHOWHWÃVê�ÃSÖOHWHN�VRNV]RU�D�Y»URVRN�IèWHUÃQ��NLHPHOW�KHO\]HWEHQ��YDJ\�RWW�
ÃSÖOWHN�IHO��DKRO�D�PHJNÐ]HOÇWÃVL� OHKHWèVÃJHN��SO��YDVÔW»OORP»V�� MÍQDN�EL]R-
nyultak. Ez következett abból a célból, hogy minél könnyebben elérhesse a 
MRJNHUHVè�NÐ]ÐQVÃJ�D]�LJD]V»JV]ROJ»OWDW»V�ÃSÖOHWHLW��$�W»MÃNR]ÍG»VW�QHPFVDN�
a reprezentatív palota jelleg segítette, hanem a feliratok (pl. Törvényház, Kir. 
7ÐUYÃQ\V]ÃN���YDJ\�D�KRPORN]DW�KDQJVÔO\RV�KHO\ÃQ�D]�»OODPFÇPHU�SODV]WLNXV�
PHJMHOHQÃVH��DYDJ\�DONDOPDQNÃQW�D]�LJD]V»J�LVWHQQèMÃQHN�V]LPEÍOXPD��-XVWL-
tia szobra is.40

39  Vö. 025$9�16=.< Ákos: 9HUVHQJè�O»WRP»VRN��(V]WÃWLNDL�ÔMÇW»V�ÃV�W»UVDGDOPL�SURJUDP�D]�2V]W-
rák–Magyar Monarchia építészetében 1867–1918. Budapest, 1998, Vince Kiadó, 31–32. p.

40  Vö. 0(*<(5,�3�/)), 2019, 73–75. p.
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���NÃS��$�:»JQHU�*\XOD�»OWDO�WHUYH]HWW�NROR]VY»UL�,JD]V»JÖJ\L�3DORWD�*

$�MRJV]ROJ»OWDW»V�ÃSÖOHWHLQHN�WHUYH]èL

(J\�ÃSÖOHW�PHJDONRW»V»QDN�r�D�UHQGHOWHWÃV�PHJKDW»UR]»V»Q�WÔO�r�HYLGHQV�HOH-
PH�D]�ÃSÇWÃV]�ÃV�D]�ÃSÇWÃV]HWL�WHUY��(]�XWÍEEL�PLO\HQVÃJH�HOVèVRUEDQ�D�WHUYH]è�
NYDOLW»VDLW�WÖNUÐ]L��$]�ÃSÇWWHWèNÃQW�IHOOÃSè�»OODP�YDJ\�NÐ]YHWOHQ�PHJEÇ]»V��YDJ\�
S»O\»]WDW»V�ÔWM»Q�Y»ODV]WMD�NL�D�WHUYH]èW��(]�XWÍEEL�PÍG�PLQGHQNRU�OHKHWèVÃ-
JHW�DG�D]�ÃSÇWÃV]V]DNPD�V]ÃOHVHEE�NÐUê�PHJV]ÍOÇW»V»UD�� OHKHWèVÃJHW�WHUHPW�
D�WHKHWVÃJ�NLERQWDNR]WDW»V»UD��VèW�V]DNPDL�YLW»N�HOLQGÇW»V»UD��$�MRJV]ROJ»OWDW»V�
épületei körében mindkét formára számos példát találhatunk. A 19–20. század 
IRUGXOÍM»W�PHJHOè]èHQ�HOVèVRUEDQ�NÐ]YHWOHQ�PHJEÇ]»V�Q\RP»Q�WHUYH]WHWWH�PHJ�
az Igazságügyminisztérium a bírósági épületeket, majd pedig ennél az épület-
típusnál is megjelent a pályáztatás rendszere.41

Mivel az igazságügyi épületek tervezése speciális építészeti tudást kívánt 
PHJ��D�EÇUÍV»JL�ÃSÖOHWHNUH�V]DNRVRGRWW�WHUYH]èNQHN�NLDODNXOW�HJ\�V]êNHEE�NÐUH�
az építészek között.42 Az egyik legismertebb és legtöbbet foglalkoztatott közü-

*  £SÖOW������ÃV������NÐ]ÐWW��2UV]»JRV�%ÇUÍV»JL�+LYDWDO�0êV]DNL�)èRV]W»O\�,UDWW»UD�
41  $�WÃP»UÍO�O»VG�EèYHEEHQ�6=£.(/< Márton – 0$57=<�.DWDOLQ��$�S»O\»]DW�PLQW�MHOHQVÃJ�D�NÃVè�

historizáló építészet korában. Építés–Építészettudomány,��������r���V]����r�����S���6=£.(/<�– 
0$57=<�������6=£.(/< Márton: £SÇWÃV]HWL�WHUYS»O\»]DWRN�0DJ\DURUV]»JRQ�����r�����NÐ]ÐWW 
�'RNWRUL�GLVV]HUW»FLÍ���%0(�£3.�&VRQND�3»O�'RNWRUL�,VNROD��WÃPDYH]HWè�0DUÍW]\�.DWDOLQ���%X-
GDSHVW��������YDODPLQW�6=£.(/< Márton e kötetben olvasható ,JD]V»JÖJ\L�ÃSÖOHWHN�WHUYS»O\»]DWDL�
Magyarországon 1903–1916 között�FÇPê�WDQXOP»Q\»W�

42  /»VG�EèYHEEHQ�386=7$, 1993, 33–49. p.
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OÖN�:»JQHU�*\XOD������r�����43 volt, aki törvényszéki és büntetés-végrehajtási 
ÃSÖOHWHLUèO44 vált ismertté. Az igazságügyi tárcától kapott közvetlen megbí-
]»VRNQDN�NÐV]ÐQKHWèHQ�Y»OKDWRWW�D�PLQLV]WÃULXP�dK»]L�ÃSÇWÃV]ÃYÃp�:»JQHU�

Jablonszky Ferenc (1864–1945)45�WÐOWÐWW�EH�:»JQHUKH]�KDVRQOÍDQ�NLHPHO-
NHGè�V]HUHSHW��DNL�HOVèVRUEDQ�M»U»VEÇUÍV»JRNDW�WHUYH]HWW�D]�HOVè�YLO»JK»ERUÔLJ�
WHUMHGè�LGèV]DNEDQ��GH�D]�è�QHYÃKH]�Iê]èGLN�D�%HUHJV]»V]RQ������EHQ�»WDGRWW�
törvényszéki palota,46 valamint a Budapesti Központi Királyi Járásbíróság Mar-
kó utcai, 1914-re elkészült épülete.47 Mellettük Aigner Sándor (1857–1912),48 
Kiss István (1857–1902), Tóásó Pál (1870–1927) bírósági épületei is kiemel-
kednek a korszakból, valamint Hauszmann Alajos (1847–1926) az igazságügyi 
építészek közé is beírta a nevét a Budapesti Királyi Törvényszék és a Magyar 
.LU»O\L�.ÔULD�ÃSÖOHWÃYHO�49

(SLOÍJXV

$�MRJ��D�MRJV]ROJ»OWDW»V�»EU»]RO»V»KR]�NL�NHOO�OÃSQÖQN�D�MRJ�EHOVè�YLO»J»EÍO��V�
YDODPLO\HQ�IL]LNDL�KRUGR]ÍQ�r�OHJ\HQ�D]�HJ\�NÃS]èPêYÃV]HWL�DONRW»V�YDJ\�HJ\�
ÃSÖOHW�r�NHUHV]WÖO�Y»OLN�O»WKDWÍY»��ÃU]ÃNHOKHWèYÃ�D]�DGGLJ�FVDN�JRQGRODWL�VÇNRQ�
megragadott jelenség.
$�JRQGRODWLV»J�ÃV�ÃU]ÃNHOKHWèYÃ�WÃWHO�SHUV]H�QHP�Y»ODV]WKDWÍ�HO�HJ\P»VWÍO��

hiszen a gondolati síkon megalkotott konstrukciók – mint például a hatalmi 

43  :»JQHUUèO� O»VG�'2%527.$�.DWDOLQ��$�PDJ\DU�EÐUWÐQÖJ\�DUFNÃSFVDUQRND��:DJQHU�*\XOD�
(1851–1937). Börtönügyi Szemle,����������V]����r����S���0(*<(5,�3�/)),� Zoltán: „Following 
D�0RGHOp�DV�DQ�(OHPHQW�RI�WKH�+XQJDULDQ�/HJDO�&XOWXUH�ZLWK�6SHFLDO�5HJDUG�WR�*\XOD�:»JQHUnV�
Judicial Architecture. In *(3+$57��:HUQHU�r�/(.2� Jure (eds.): /DZ�DQG�WKH�$UWV��(OHFWLYH�$IILQ-
ities and Relationship of Tension.�)UDQNIXUW�DP�0DLQ��������9LWWRULR�.ORVWHUPDQQ�����r�����S���
0(*<(5,�3�/)), Zoltán: $]�HJUL�7ÐUYÃQ\K»]��7KH�(JHU�&RXUWKRXVH� Budapest–Eger, 2018b, Or-
szágos Bírósági Hivatal, 28–32. p.

44  Vö. 0(*<(5,�3�/)), 2018a, 207., 209–210. p.
45  -DEORQV]N\�)HUHQFUèO� O»VG�%$5�7+ Attila: £Oè�NÐYHN� Emlékek a Körmendi Járásbíróság 

múltjából��6]RPEDWKHO\��������6]RPEDWKHO\L�7ÐUYÃQ\V]ÃN����r����S���0(*<(5,�3�/)), Zoltán: 
A Püspökladányi Királyi Járásbíróság megszervezésének és elhelyezésének története. In 0(*<(5,�
3�/)), Zoltán (szerk.): A jogszolgáltatás története Püspökladányban. Debrecen, 2021, Debreceni 
Törvényszék, 83–84. p.

46  A beregszászi pályázatról lásd A beregszászi törvényszéki épület pályatervei. Magyar Pályá-
zatok, 1907. 2. sz. 1. p.

47  Vö. -$%/216=.< Ferenc: A Budapesti Központi Kir. Járásbiróság épülete. £SÇWè�,SDUr£SÇWè�
0êYÃV]HW�����������������r���S������������������r���S�������������������r����S�������������������r����
S�������������������r����S�������������������r����S�������������������r����S�������������������r����S��
Az épület ma az Országos Bírósági Hivatal mellett a Pesti Központi Kerületi Bíróságnak ad otthont.

48  Aigner Sándor munkásságáról lásd +259�7+ Zsuzsa: Aigner Sándor (1854–1907). Az Örök-
LP»G»V�WHPSORP�WHUYH]èMÃQHN�ÃOHWPêYH��,Q�52=61<$, József (szerk.):�£SÇWèPêYÃV]HN�<EO�ÃV�/HFK-
ner korában. Budapest, 2015, Terc, 166–195. p.

49  Vö. %',1£�%(/,=1$, Kinga: ����ÃYHV�D]�,JD]V»JÖJ\L�3DORWD, Budapest, 2016, HVG-Orac



0(*<(5,�3�/)),�=2/7�1��*21'2/$72.�$�-2*�6=2/*�/7$7�6�e� 25

ágak elválasztása vagy egy szervezet kialakítása – a kézzel fogható valóságban 
tud realizálódni.
$�UHDOL]»OW�NRQVWUXNFLÍN�PLO\HQVÃJH��PLQèVÃJH�SHGLJ�D]�ÃU]ÃNHOÃV�HUHGPÃ-

nyének, a közvetített üzeneteknek a függvénye.
°VV]HVVÃJÃEHQ�WHK»W�D��NÃS]è�PêYÃV]HWHQ��YDODPLQW�D]�ÃSÇWÃV]HWHQ�NH-

resztül konkrétan és átvitt értelemben is ábrázolhatóvá, láthatóvá válik a jog 
YLO»JD��$]�ÃSÇWÃV]HW�HV]NÐ]HL�NLY»OWNÃSS�DONDOPDVDN�D�MRJ�dIL]LNDLY»p�WÃWHOÃUH��
Nemcsak azért, mert a joghoz kapcsolódó tevékenységeknek, így a jogszol-
gáltatásnak, bíráskodásnak is szüksége van fizikai térre, hanem azért is, mert 
D]�ÃSÖOHW�r�NÖOVè��D]D]�DUFKLWHNWXU»OLV�KRPORN]DWL��YDODPLQW�EHOVè��D]D]�DODS-
rajzi kialakításával – üzenetet hordoz: igazságszolgáltató hatalom az államé, s 
D�MRJV]ROJ»OWDW»V�KDWÃNRQ\�PêNÐGWHWÃVH�LV�D�NLHPHOW�IHODGDWDL�NÐUÃEH�WDUWR]LN�
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$]�����r������ÃYL�RUV]»JJ\êOÃVEHQ�PHJNH]GHWW�UHQGV]HUHV�PXQN»ODWRN�W»UJ\D-
lása, mint az közismert, nem zárult le,1�VèW�D�KDODV]W»VRN�UHQGUH�IRO\WDWÍGWDN��
$�UHQGHN�ÔJ\�YÃOWÃN��KRJ\�PLYHO�dLJHQ�QDJ\�MHOHQWèVÃJê�ÃV�IRQWRV�NÐYHWNH]-
PÃQ\HNNHO�EÇUÍ�ÖJ\��KRVV]DEE�WDQ»FVNR]»VW� LJÃQ\HOp�� LGèW�NHOO�KDJ\QL�D� MD-
YDVODWRN�NLPXQN»O»V»UD��§J\�D]XW»Q�D�EÖQWHWèMRJL�kodifikációs tanácskozások 
KDORJDW»VD�ÃYWL]HGHNHQ�»W�MHOOHP]èMH�OHWW�D]�RUV]»JJ\êOÃVHNQHN��$]�����r������
évi diéta ismét csak tovább hárította a törvényalkotási feladatot. A „karok és 
UHQGHN��ç�V]HQW�IHOVÃJH�NHJ\HV�MÍY»KDJ\»V»QDN�KR]]»M»UXO»V»YDO��HJ\�V]»PRV�
tagból álló bizottság kiküldését határozták el, mely albizottságokra oszolva, 
az említett munkálatokat bírálja meg, a föntebb idézett 1790/1:67. törvénycikk 
HOYHL�V]HULQW�YHJ\H�W»UJ\DO»V�DO»�V�YÃOHPÃQ\ÃW�ÔJ\�PDJXN�D�EL]RWWV»JL�PXQN»-
latokra, valamint a tervezett törvénycikkekre vonatkozólag is, indító okokkal 
W»PRJDWYD��D�NÐYHWNH]è�RUV]»JJ\êOÃVUH�Q\ÔMWVD�EHp�2�$�EÖQWHWèMRJL�RSHU»WXP�
átdolgozásával külön albizottság foglalkozott. A subdeputatio juridica crimina-
OLV�D]�������ÃYL�EÖQWHWèMRJL�RSHU»WXP�KLYDWRWW�NXWDWÍMD��%DORJK�(OHPÃU�V]HULQW�
az 1790-ben életre hívott systematica deputatio munkamódszeréhez képest alig 
HV]NÐ]ÐOW�PÍGRVÇW»VRNDW��+DVRQOÍNÃSSHQ�HOèEE�HJ\�èVWHUYH]HW�NÃV]ÖOW��PHO\HW�
D�EL]RWWV»J�QDSLUHQGUH�Wê]ÐWW��V�KRVV]DQ�W»UJ\DOW��(�PXQND�HUHGPÃQ\HNÃSSHQ�

*  0H]H\�%DUQD�NXWDWÍFVRSRUW�YH]HWè��07$r(/7(�-RJWÐUWÃQHWL�.XWDWÍFVRSRUW��(/.+���WDQ-
V]ÃNYH]HWè�HJ\HWHPL�WDQ»U��(/7(��OODP��ÃV�-RJWXGRP»Q\L�.DU��0DJ\DU��OODP��ÃV�-RJWÐUWÃQHWL�
Tanszék. ORCID ID: 0000-0002-2234-9452

1  ���������ÃYL�/;9,,��WÐUYÃQ\FLNN��$�NÐ]SROLWLNDL�ÃV�EÇUÍV»JL�ÖJ\HNQHN�V�P»V�W»UJ\DNQDN��PHO\HN�
D]�RUV]»JJ\êOÃVHQ�QHP�YROWDN�EHYÃJH]KHWèN��UHQGV]HUHV�NLGROJR]»V»UD�EL]RWWV»JRN�UHQGHOWHWQHN�
és megbízottak neveztetnek ki.

2  1827. évi VIII. törvénycikk. A bizottsági rendszeres munkálatok további tárgyalása a legköze-
OHEEL�RUV]»JJ\êOÃVUH�KDODV]WDWLN�
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elkészült munkálatot nyomtatásban megküldték véleményezésre a törvény-
hatóságoknak. Az országos véleményezési eljárás eredményeképpen azonban 
PÃJVHP�V]ÖOHWHWW�PHJ�D�EÖQWHWè�WÐUYÃQ\NÐQ\YL� MDYDVODW��D]�����r������ÃYL�
RUV]»JJ\êOÃV�QHP�W»UJ\DOWD�D�EÖQWHWè�WHUYH]HWHW�3 Így aligha csodálható, hogy 
D]�����r������ÃYL�RUV]»JJ\êOÃV�LVPÃW�FVDN�UHQGHONH]HWW�D�WRY»EEL�PXQN»OD-
WRNUÍO��ÃV�D�dEÖQWHWè�WÐUYÃQ\NÐQ\YYHO�Y»OKDWDWODQ�NDSFVRODWEDQ�OÃYè�EÖQWH-
Wè��V�MDYÇWÍ�UHQGV]HU�EHKR]»VD�LU»QW�NLPHUÇWè�YÃOHPÃQ\�DG»V�YÃJHWWp�RUV]»JRV�
választmány4 neveztetett.

A fél évszázados késleltetésnek azonban nem csupán hátrányai voltak. 
$]�ÔMUD�ÃV�ÔMUD�IHOHOHYHQÇWHWW�EL]RWWV»JL�PXQN»ODWRN�VRU»Q�D�PDWÃULD�NHUHNHGHWW�
formálódott. A szakmai terminológia tökéletesedett, a kodifikációs technika 
csiszolódott, a WÐUYÃQ\HN�ÃV�D� MRJJ\DNRUODW�YLV]RQ\»t mind határozottabban 
vetették fel a deputációs munka során. Deák Ferenc éppen az 1830-as operá-
tumra készült Zala vármegyei észrevételek kapcsán nyilatkozta, hogy az orszá-
gos küldöttség „rendszert nem alkothatott, mert csak hiányok kiegyenlítésére 
ÃV�IROWR]»VUD�YROW�NLNÖOGYHp��'H»N�V]HULQW�WÐUYÃQ\HLQN�dD�QHP]HWL�WÐUYÃQ\KR]»V�
KRVV]Ô�VRU»Q�NHUHV]WÖO�PLQGHQ�UHQGV]HU�QÃONÖO��HJ\HV�SDQDV]RN�NÐYHWNH]WÃ-
EHQ��HJ\HV�HVHWHN�NÐUÖOPÃQ\LKH]�DONDOPD]YD�KR]DWWDNp��(]HQ�SHGLJ�D]�RUV]»-
gos küldöttség jogügyi operátuma sem segített, mert az nem lehetett „egyéb, 
D�FXULDOLV�GHFLVLÍNEÍO�>ÇWÃOHWHNEèO@�PHUÇWJHWHWW��HNNRULJ�YLO»JRV�WÐUYÃQ\�»OWDO�HO�
QHP�LQWÃ]HWW�HJ\HV�HVHWHN�HOLJD]ÇW»V»Q»Op��'H»N�)HUHQF�P»U�HNNRU�YLO»JRVDQ�
megfogalmazta álláspontját, hogy ti. „nemzeti csinoskodásunk haladásával vál-
WR]Y»Q�D]�LGè�V]HOOHPH��VRN�UÃJLW�HO�NHOO�WÐUOHQL��VRN�ÔMDW�DONRWQL��VRNDW�MDYÇWYD�
Y»OWR]WDWQL��KRJ\�WÐUYÃQ\NH]ÃVÖQN�IRO\DPDWM»W�D]�ÇWÃOè�EÇU»NQDN�EL]RQ\WDODQ�
ÐQNÃQ\ÃWèO�IHOPHQWVÖNp�5 Deák készen állott a kodifikációra.

Az 1830. évi operátumok kinyomtatása és törvényhatósági vitákra bocsátásá-
QDN�YROW�HJ\�WRY»EEL��NHYÃVVÃ�OHEHFVÖOHQGè�KDW»VD��$]�HJ\UH�HUèVÐGè�WHNLQWÃO\ê�
WÐUYÃQ\KR]»Vban meghatározó szerepet vállaló Y»UPHJ\HL�YH]HWè�UÃWHJ a leg-
DSUÍOÃNRVDEE�UÃV]OHWHVVÃJJHO�LVPHUNHGKHWHWW�PHJ�D�EÖQWHWè�NRGLILN»FLÍ�NÃUGÃ-
seivel és lehetséges válaszaival. Eközben igazgatási tapasztalatát, saját, csöppet 
VHP�ÃUGHNWHOHQ�V]DNPDL�PêYHOWVÃJÃW�a kodifikáció szolgálatába állíthatta. 

3  %$/2*+�(OHPÃU��5HQGV]HUHV�EL]RWWV»JRN�D�PDJ\DU�EÖQWHWèMRJL�NRGLILN»FLÍ�NRUDL�WÐUWÃQHWÃEHQ��
In %$/2*+ Elemér – +202.,-1$*< Mária (szerk.) (POÃNNÐQ\Y�GU��5XV]RO\�-Í]VHI�HJ\HWHPL�WDQ»U�
70. születésnapjára���$FWD�8QLYHUVLWDWLV�6]HJHGLHQVLV��$FWD�,XULGLFD�HW�3ROLWLFD��7RPXV�/;;,,,��
Fasciculus 1–64.) Szeged, 2010, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának 
tudományos bizottsága, 80. p.

4  ������ÃYL�9��WÐUYÃQ\FLNN��$�EÖQWHWè��V� MDYÇWÍ�UHQGV]HU�NLGROJR]»V»UD�RUV]»JRV�Y»ODV]WP»Q\�
küldetik ki.

5  02/1�5 András: Deák Ferenc és a rendszeres munkálatokra tett zalai észrevételek In M2/�
1�5 András (szerk.): d-DYÇWYD�Y»OWR]WDWQLp�'H»N�)HUHQF�ÃV�=DOD�PHJ\H�������ÃYL�UHIRUPMDYDVODWDL��
(A jegyzeteket és az utószót írta B£/, Gábor és M2/1�5 András.) Zalaegerszeg, 2000, Zala Megyei 
Levéltár, 271. p.
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0L�WÐEE��PDJ»W�D�MRJDONRW»V�UÃV]ÃQHN�WHNLQWKHWWH��V�IHONÃV]ÖOKHWHWW�D�MÐYHQGè�
RUV]»JJ\êOÃVL�SROÃPL»NUD��d$�NLOHQF�RUV]»JRV�EL]RWWV»JEDQ�NLGROJR]RWW��ÃV�D�UH-
IRUPHUHN�»OWDO�D�IHQQ»OOÍ�UHQGV]HU�IROWR]JDW»V»QDN�PLQèVÇWHWW�WÐUYÃQ\MDYDVODWRN�
országos vitára bocsátása felrázta és véleményalkotásra késztette a vármegyék 
korábban országos közügyekkel alig (vagy legalábbis nem rendszeresen és át-
JRQGROWDQ��IRJODONR]Í�SROLWLNDL�HOLWMÃW�p6

A negyvenes években fellángoló IRJK»]MDYÇWÍ�YLWD��D�EÖQWHWè�UHQGV]HU�IÐOÐWWL�
SROÃPLD��PLQW�WXGMXN��D�EÖQWHWÃV�YÃJUHKDMW»V�PHJÔMÇW»V»W��ÃUWVG��D�UHQGL�WÐP-
OÐFÐN�IHOV]»PRO»V»W��D�OLEHU»OLV�SROLWLNDL�UHIRUPHUHN�]»V]ODM»UD�Wê]WH��$�SROJ»UL�
»WDODNXO»VW�HOèNÃV]ÇWè�politikai mozgalmak szintjére emelte a börtönrendszer 
NÃUGÃVÃW��V�H]]HO�D�UHIRUPRN�ÖJ\ÃW�LV��$�EÖQWHWèMRJ�»WDODNÇW»VD�ÔM�OHKHWèVÃJHNHW�
Q\LWRWW�D�SROLWLNDL�HV]PÃN�WHUMHV]WÃVH�V]»P»UD�LV��D�WÐUYÃQ\�HOèWWL�HJ\HQOèVÃJ��
a rendi különbségek csökkentése vagy eltüntetése, a választások demokratiz-
musa ott munkált az esküdtszéki javaslatban, a választott bizottságok követelé-
VÃEHQ��D�EÖQWHWÃVL�UHQGV]HU�PHJNÐ]HOÇWÃVÃEHQ��D�WHWWDODSÔ�EÖQWHWÃVL�V]LV]WÃPD�
körvonalazódásában.

S akkor még nem is említettük a szabadságvesztés-büntetés 18. századi for-
UDGDOP»W��PHO\EèO�V]HUYHVHQ�VDUMDGW�NL�a modern börtönarchitektúra. Az az épí-
tészet, mely kezelte (kezelni próbálta) az emberi jogok felvilágosodás által 
NÐUYRQDOD]RWW�ILOR]RILNXV�PHJNÐ]HOÇWÃVÃW��D]�ÔM�EÖQWHWÃVHOPÃOHWHN�WHFKQLNDL�
IHOWÃWHOHLW�ÃV�D�IRJK»]MDYÇWÍN�ILODQWUÍS�LJÃQ\HLW��7HWWH�PLQGH]W�ÔJ\��KRJ\�HJ\-
bevetette a deklarált állami célokkal.

$�EÖQWHWè�UHQGV]HU�NÃUGÃVH

$�EÖQWHWè�NRGLILN»FLÍW�HOUHQGHOè�WÐUYÃQ\FLNN�V]ÐYHJH]èL�WXGDW»EDQ�YROWDN�DQ-
QDN�D]�DODSYHWè�WÃQ\QHN��KRJ\�D�EÖQWHWè�V�MDYÇWÍ�UHQGV]HU�D�EÖQWHWè�WÐUYÃQ\-
NÐQ\YYHO�dY»OKDWDWODQ�NDSFVRODWEDQp�»OO��V�HJ\LNHW�D�P»VLN�QÃONÖO�V]DE»O\R]QL�
ÃUWHOPHWOHQ��$]�ÔM�HV]PÃN��D]�HPEHUL�MRJRN�ÔM�IHOIRJ»VD��D�SROJ»UL�EÖQWHWèMRJ�
alapelvei többek között a büntetés-végrehajtásban nyertek megvalósulást. 
$�EÖQWHWè�NRGLILN»FLÍ�SHGLJ��PHO\�D]�ÔMNRU�WHUPÃNHNÃQW�D���r����V]»]DGEDQ�
WHOMHVHGHWW�NL��V]HPEH�WDO»OWD�PDJ»W�D�EÖQWHWÃVL�UHQGV]HU�DODSYHWè�»WDODNXO»-
sával is.

Miként ez történt 1841-ben és 1842-ben az országos választmánnyal, va-
lamint a börtönrendszer kidolgozásával megbízott alválasztmánnyal. Az egy-
mástól látszólag független döntések olyan koncentrált problémacsomagot 
LGÃ]WHN�HOè��PHOO\HO�D]�RUV]»JRV�Y»ODV]WP»Q\�PÃJ�FVDN�PHJELUNÍ]RWW�YDODKRJ\��

6  02/1�5 2000, 255.p.
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GH�D]�RUV]»JJ\êOÃVQHN�EHOHWÐUW�D�ELFVN»MD��$�IèUHQGHN�PHJOHKHWèV�HOOHQÃU]ÃV-
VHO�IRJDGW»N�D�MDYDVODWRNDW��ÃV�YÃJVè�VRURQ�PHJ�LV�DNDG»O\R]W»N�HOIRJDG»VXNDW��
$]�RUV]»JRV�Y»ODV]WP»Q\�������GHFHPEHU���ÃQ�WDUWRWWD�HOVè��DODNXOÍ�ÖOÃVÃW��

másnap pedig létrehozta két alválasztmányát. Ezen a tanácskozáson jött ja-
YDVODWED�D]�DOY»ODV]WP»Q\RN�»OWDO�NÐYHWHQGè�HJ\VÃJHV�DODSHOYHN elfogadásának 
terve.7�$]�RUV]»JRV�Y»ODV]WP»Q\�HJ\�NÖOGÐWWVÃJHW�EÇ]RWW�PHJ�D]�DODSHOYHNUèO�
V]ÍOÍ�KDW»UR]DWRN�HOèNÃV]ÇWÃVÃYHO��$�EL]RWWP»Q\�WDJMDL�JUÍI�7HOHNL�-Í]VHI��'H»N�
Ferenc, gróf Dessewffy Aurél, báró Eötvös József, Klauzál Gábor, Pulszky Fe-
renc és Zarka János lettek.8�$�NÖOGÐWWVÃJ�6]DOD\�IHOMHJ\]ÃVHL�V]HULQW����Iè�HOYUH�
tett javaslatot, hozzá kapcsolva a mellettük szóló érveket és az ellenérveket is.9
$PL�D�EÐUWÐQ�MÐYèMÃW�ÃULQWè�NÃUGÃVHN�NÐ]ÖO�D]�DQ\DJL�MRJL�MDYDVODWUD�QÃ]YH�

lényegesnek látszott, az a büntetési nemek megállapítása volt. A küldöttség 
D�V]DQNFLÍIDMW»NUÍO�D�GHFHPEHU����L�RUV]»JRV�Y»ODV]WP»Q\L�J\êOÃVEHQ�NÃW�MD-
vaslatot tett. Az egyik szerint dDn�KDO»ORV�EÖQWHWÃV�HOWÐUÐOWHVVÃNp� a másik pedig 
arról szólt, hogy dDn�YHUÃV�H]HQWÔO�KHO\HW�QH�IRJODOKDVVRQ�D�EÖQWHWÃV�QHPHL�NÐ-
]ÐWWp��$]�HOèWHUMHV]WÃVW�D�Y»ODV]WP»Q\�QDJ\�WÐEEVÃJJHO�HOIRJDGWD��(QQHN�DODSM»Q�
NÃV]ÖOW�HO�D�EÖQWHWè�DQ\DJL�MRJL�MDYDVODW��PHO\�V]HULQW�D�NÐYHWNH]è�V]DQNFLÍNNDO�
OHWW�YROQD�VÔMWKDWÍ�D�EêQFVHOHNPÃQ\HN�HONÐYHWèMH�����ÃOHWIRJ\WLJ�WDUWÍ�UDEV»J��
2. határozott ideig tartó, 3. fogság, 4. közhivatalvesztés, 5. pénzbeli büntetések, 
6. bírói megdorgálás.10 Vagyis a javaslat büntetési rendszerében a szabadság-
YHV]WÃV�V]LQWH�NL]»UÍODJRV�V]HUHSHW játszott.

Az elvi döntés komoly kodifikációs és gyakorlati következményekkel járt. 
$�NÍGH[�V]HUNH]HWÃW��D�EêQFVHOHNPÃQ\HN�HOKHO\H]ÃVÃW��VÔO\R]»V»W�LPP»URQ�D�
bezárás formáihoz kellett igazítani (illetve fordítva: a szabadságvesztés bünte-
WÃVW�RO\�PÍGRQ�GHILQL»OQL��KRJ\�D]�OHKHWèVÃJ�V]HULQW�DONDOPDV�OHJ\HQ�D�EêQFVH-
OHNPÃQ\HN�V]DQNFLRQ»O»V»UD��WRY»EE»�D�EêQFVHOHNPÃQ\HN�VÔO\»QDN�PHJIHOHOè�
differenciálásra).

Gyakorlati szempontból pedig ez a döntés azt jelentette, hogy a szankció-
UHQGV]HU�VÔO\»W�D�EÐUWÐQUHQGV]HUUH�KHO\H]YH�»W��HQQHN�PHJIHOHOè�YÃJUHKDMW»VL�
intézményhálózatot kellett létrehozni��YDJ\�D�PHJOÃYè�tömlöcöket ennek meg-
IHOHOèHQ�NHOOHWW�átalakítani.
$�V]DEDG»JYHV]WÃV�EÖQWHWÃVUèO� V]ÍOYD�D]�RUV]»JRV�Y»ODV]WP»Q\�GÐQWÃVH�

DODSM»Q�HOèEE�DODSHOYL�V]LQWHQ��PDMG�D�NÃV]�WHUYH]HWEHQ�LV�PHJHJ\H]ÃV�YROW�

7  6=$/$<�/»V]OÍ��(OèV]Í��,Q�0LWWHUPDLHU�D�PDJ\DU�EÖQWHWèWÐUYÃQ\NÐQ\YL� MDYDVODWUÍO. Pest, 
1843. Heckenast Gusztáv, V–VI. p.

8  6=$/$< 1843, VI. p.
9  6=$/$<�������9,,r,;��S�

10  $]�������ÃYL�9��WÐUYÃQ\F]LNNHO\�»OWDO�D�EÖQWHWè�WÐUYÃQ\NÐQ\YYHO�Y»OKDWDWODQ�NDSFVRODWEDQ�OÃYè�
EÖQWHWè�V�MDYÇWÍ�UHQGV]HU�EHKR]»VD�LU»QW�NLPHUÇWè�YÃOHPÃQ\DG»V�YÃJHWW�NLNÖOGÐWW�RUV]»JRV�Y»ODV]W-
mány jelentése (továbbiakban Jelentés 1843���%XGD��������$�P��NLU��(J\HWHP�EHWêLYHO��$��(OVè�UÃV]��
$�EêQWHWWHNUèO�ÃV�EÖQWHWÃVHNUèO��WRY»EELDNEDQ��%WN������������
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a szabadságvesztés-EÖQWHWÃVL�WÃWHOHN�PLQLPXPDLQDN�PHOOè]ÃVÃUèO�11 így vala-
mennyi törvényben meghatározott büntetési tétel a bíró számára az ítélet 
PHJKR]DWDODNRU��Q\RPÍV�HQ\KÇWè�NÐUÖOPÃQ\HN�IHQQIRUJ»VD�HVHWÃQ�dOHIHOÃ�
Q\LWRWWp�YROW�

$�EÐUWÐQUHQGV]HU�PHJKDW»UR]»VD

Az 1830. évi operátum egyik melléklete a büntetés-végrehajtást már önállóan 
tervezte szabályozni. A 7UDFWDPHQWXP�FDSWLYRUXP a fogvatartottak klasszifiká-
O»V»UÍO�ÃV�HJ\HV�RV]W»O\RNQDN�HJ\P»VWÍO�WÐUWÃQè�HONÖOÐQÇWÃVÃUèO��D�EÖQWHWÃV�YÃJ-
UHKDMW»V»UD�V]ROJ»OÍ�LQWÃ]PÃQ\HN�ÃSÇWÃVÃUèO��D]�èU]ÃVEL]WRQV»J»UÍO�ÃV�D]�ÃSÖ-
OHWHN�EHUHQGH]ÃVÃUèO��D�UDERN�PXQN»OWDW»V»UÍO��RNWDW»V»UÍO��HOKHO\H]ÃVÃUèO�ÃV�
QDSLUHQGMÃUèO�V]ÍO�12 Az a tény, hogy a kodifikációs bizottság szükségesnek látta 
a szabadságvesztésre (börtönre) ítéltek végrehajtási szabályainak és a fogvatar-
tási körülmények részletes összefoglalását, arra a kétségbevonhatatlan tényre 
XWDO��KRJ\�D�����V]»]DG�HOVè�IHOÃUH�0DJ\DURUV]»JRQ�LV�általános szankciónemmé 
Y»OW�D�EÐUWÐQEÖQWHWÃV��$PHQQ\LEHQ�D�PXQN»ODW�RUV]»JJ\êOÃV�HOÃ�NHUÖOW�YROQD��
ÃV�KDW»O\ED�OÃS��D�PDJ\DU�MRJKLVWÍUL»EDQ�OÃWUHMÐKHWHWW�YROQD�D]�HOVè��RUV]»JRV�
V]LQWHQ��NÐWHOH]èHQ�PHJIRJDOPD]RWW�EÐUWÐQUHQGWDUW»V��(]�D�GRNXPHQWXP�MHOH�
YROW�DQQDN��KRJ\�D�EÖQWHWÃV�YÃJUHKDMW»V�ÐQ»OOÍVRG»VD�PHJNH]GèGÐWW��$�EÖQWHWè�
HOM»U»VMRJL�IHMH]HWEH�LJD]ÇWRWW�QÃK»Q\�DQ\DJL�MRJL�PHJ»OODSÇW»VRQ�WÔO�D�GHSXWDWLR�
a börtönügy kereteit ezzel az önálló szabállyal kívánta meghatározni.

A 7UDFWDPHQWXP�FDSWLYRUXP a büntetés-végrehajtásával kapcsolatban szük-
VÃJHVQHN�O»WWD�NRUV]HUê�EÖQWHWÃV�YÃJUHKDMW»VL�LQWÃ]PÃQ\HN�OÃWHVÇWÃVÃW��$]�»O-
WDOD� MDYÇWÍK»]QDN��GRPXV�FRUUHFWRUL»QDN�QHYH]HWW�EÐUWÐQÐNEèO� OHJNHYHVHEE�
WÇ]HW�MDYDVROW�IHO»OOÇWDQL��HJ\HW�HJ\HW�dNHUÖOHWHQNÃQWp��NHWWèW�+RUY»WRUV]»JEDQ�
ÃV�6]ODYÍQL»EDQ��(]HNHW�D]�LQWÃ]HWHNHW�D�VÔO\RV�EêQHONÐYHWèN�IRJYD�WDUW»V»UD�
WHUYH]WH��H]HNEH�D]�HJ\�HV]WHQGèQÃO�KRVV]DEE�LGèWDUWDPUD�HOÇWÃOWHNHW�V]»OOÇW-
tatta volna. Ez egyben kategorizálást is jelentett, hiszen az ennél rövidebb 
szabadságvesztére szentenciázottak a törvényhatóságok tömlöceiben maradtak 
volna. Így eleve az intézeteknek legkevesebb két típusával számolt.13

Az 1840. évi V. törvénycikk az országos választmány számára nagyon hatá-
UR]RWW�IHODGDWRW�V]DERWW��DPLNRU�HOèÇUWD��KRJ\�deMDYDVODWRW�NÃV]ÇWVHQ�D]�2UV]»J�

11  6=$/$<�������,;��S�
12  %$/2*+�(/(0£5��$�V]DEDGV»JYHV]WÃV�MRJLQWÃ]PÃQ\H�D]�������ÃYL�PDJ\DU�EÖQWHWèWÐUYÃQ\��

tervezetben. In 6=$%�Imre (szerk.� ,XV�HW�OHJLWLPDWLR��7DQXOP»Q\RN�6]LOEHUHN\�-HQè�����V]ÖOHWÃV-
napja tiszteletére. Szeged, 2008, Pólay Elemér Alapítvány, 21. p.

13  %$/2*+�(OHPÃU��*RQGRODWRN�D�V]DEDGV»JYHV]WÃVUèO�HOVè�EÖQWHWèMRJL�RSHU»WXPDLQN�WÖNUÃEHQ��
In *26=721<,�Gergely�r�5£9£6=�T. Mihály (szerk.): -RJWÐUWÃQHWL�3DUHUJD�,,��¶QQHSL�WDQXOP»Q\RN�
Mezey Barna 65. születésnapja tiszteletére. Budapest, 2018, ELTE Eötvös Kiadó, 23. p.
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NÖOÐQÐV�NÐUÖOPÃQ\HLKH]�NÃSHVWp�D�EÖQWHWè�UHQGV]HUQHN�dOHJFÃOLU»Q\RVDEE�
PÍGRQ�PL�DODNEDQ�OHKHWè�DONDOPD]»VD�r�D]�H�YÃJEèO�V]ÖNVÃJHV�IRJK»]DNQDN�
KRO��PHQQ\L�V]»PEDQ�V�PL�PÍGRQ�IHO»OOÇW»VD�r�D]RNQDN�IHO»OOÇW»V»UD��EHOVè�
LJD]JDW»V»UD�V�IHQQWDUW»V»UD�PHJNÇY»QWDWÍ�NÐOWVÃJHNQHN�D�OHKHWèVÃJLJ�NÐ]HOÇWè�
NLV]»PÇW»VD�IHOèOp��9DJ\LV�D�EÐUWÐQUHQGV]HU�MRJL�ÃV�WHFKQLNDL�JD]GDV»JL�IHOWÃWH-
leinek kimunkálását kellett elvégeznie.14 A cél a továbblépés volt az 1790-ben 
PHJNH]GHWW�ÔWRQ��V�IRO\WDW»VD�D]�����r������ÃYL�RSHU»WXPRNQDN�
$]�LGHD�WHK»W�HJ\�ÔM��LPP»URQ�RUV]»JRV�EÐUWÐQK»OÍ]DW�NLÃSÇWÃVÃUèO nem a 

negyvenes évek törvényhozásának ötlete volt. Az 1795-ben még javítóháznak 
WHUYH]HWW�LQWÃ]PÃQ\�LJÃQ\H������UD�V]LV]WHPDWLNXV��VÔO\RV�EêQHONÐYHWèNUH�DO-
NDOPD]RWW�V]LJRUÔ�EÐUWÐQNÃQW�EXNNDQW�IHO��KRJ\������UH�D�EÖQWHWè�MDYDVODWRN�
központi kérdéseként jelenjen meg. 

Logikus lépés volt tehát, hogy 1841. december 10-én az országos választ-
mány harmadik ülésében Szalay László szerint az alapelvek között15 arról is 
határozott, hogy dEÐUWÐQUHQGV]HUÖO�D�PDJ»Q\UHQGV]HU�Y»ODV]WDVVÃNp.16 A vá-
ODV]WP»Q\L�MHOHQWÃV�NÖOÐQÐVHEE�LQGRNO»V�QÃONÖO�UÐJ]ÇWHWWH��KRJ\�dHOIRJDGYD�OèQ�
D�PDJ»Q\UHQGV]HU�HOYHp�17 $]�DQ\DJ�YLVV]DXWDOW�D�MHJ\]èNÐQ\YL�YLW»NUD��PHO\HN�
során sikerült a választmány többségét a magányrendszer mellé állítani. A „ja-
YÇW»Vp�JRQGRODWD�ÃV�NLIHMH]ÃVH�HNNRUW»MW�P»U�XUDONRGÍQDN�V]»PÇWRWWD�D�V]DN-
mai beszédben. A IRJK»]MDYÇWÍN a magyar börtönöket az európai és amerikai 
börtönügyi fejleményekhez kívánták igazítani, amit többé-kevésbé a politikai 
HOLWWHO�LV�HO�WXGWDN�IRJDGWDWQL��9DOÍM»EDQ�D]�DPHULNDL�PRGHOOEHQ�NLIHMOèGÐWW�NÃW�
szisztéma, a fogházjavító terminológiában magányrendszernek (solitary system) 
és hallgató rendszernek (silent system) fordított, és utóbb következetesen 
ennek nevezett konstrukciók közötti választásról folyt a vita. A harmadikként 
HPOHJHWHWW��ÔQ��dGROJR]Í�>UHQGV]HU@��PHOO\QHN�OÃQ\HJH�NÐ]ÐV�K»OÍ�ÃV�GROJR]Í�
WHUPHNEèO�»OO��QHP�S»UWROWDWRWWp�18 A nyugati értelemben vett börtönügyi ér-
WHOPH]ÃV�V]HULQW�H]�D�PHJROG»V�DOLJKD�WHNLQWKHWè�UHQGV]HUQHN��VRNNDO�LQN»EE�
dJ\DNRUODWQDNp��$�GROJR]Í�dUHQGV]HUp�QHP�YROW�P»V��PLQW�D�IRJK»]MDYÇW»V�ÃV�

14  ������ÃYL�9��WÐUYÃQ\FLNN�����
15  -HJ\]èNÐQ\Y�D]�������ÃYL�9��WÐUYÃQ\F]LNNHO\�»OWDO�D�EÖQWHWè�WÐUYÃQ\NÐQ\YYHO�Y»OKDWDWODQ�NDS-

FVRODWEDQ�OÃYè�EÖQWHWè�V�MDYÇWÍ�UHQGV]HU�EHKR]»VD�LU»QW�NLPHUÇWè�YÃOHPÃQ\DG»V�YÃJHWW�NLNÖOGÐWW�ÃV�
IRO\Í������LN�ÃY�1RYHPEHU�KÍQDS����UD�ÐVV]HKÇYRWW�RUV]»JRV�Y»ODV]WP»Q\�ÖOÃVHLUèO���$]�������ÃYL�
9��WÐUYÃQ\F]LNNHO\�»OWDO�D�EÖQWHWè�WÐUYÃQ\NÐQ\YYHO�Y»OKDWDWODQ�NDSFVRODWEDQ�OÃYè�EÖQWHWè�V�MDYÇWÍ�
UHQGV]HU�EHKR]»VD�LU»QW�NLPHUÇWè�YÃOHPÃQ\DG»V�YÃJHWW�NLNÖOGÐWW�RUV]»JRV�Y»ODV]WP»Q\�MHOHQWÃVÃQHN�
D/ melléklet) (továbbiakban -HJ\]èNÐQ\Y��������%XGD��������$�P��NLU��(J\HWHP�EHWêLYHO�����S�

16  6=$/$< 1843, V–VI. p.
17  $]�������ÃYL�9��WÐUYÃQ\F]LNNHO\�»OWDO�D�EÖQWHWè�WÐUYÃQ\NÐQ\YYHO�Y»OKDWDWODQ�NDSFVRODWEDQ�

OÃYè�EÖQWHWè�V� MDYÇWÍ�UHQGV]HU�EHKR]»VD�LU»QW�NLPHUÇWè�YÃOHPÃQ\DG»V�YÃJHWW�NLNÖOGÐWW�RUV]»JRV�
választmány jelentése (továbbiakban Jelentés 1843���%XGD��������$�P��NLU��(J\HWHP�EHWêLYHO�����S�

18  $]�RUV]»JRV�Y»ODV]WP»Q\�,9�LN�ÖOÃVH�GHFHPEHU����LN�QDSM»Q������LN�HV]WHQGèEHQ��-HJ\]è-
NÐQ\Y�����, 7. p.
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D�IHQ\ÇWèK»]L�PR]JDOPDN�KDW»V»UD�QÃPLNÃSS�EèYÇWHWW��MDYÇWJDWRWW�WUDGLFLRQ»OLV�
WÐPOÐFÐN�dUDEGROJR]WDWÍ�K»]DNNDOp történt kiegészítése. Erre a választmány ha-
W»UR]RWW�QHPHW�PRQGRWW��$�NRU�UHIRUPHUHL�WÔOQ\RPÍDQ�PDJ»Q]»UND�UHQGV]HUê�
ÃSÖOHWHNEHQ�JRQGRONRGWDN��PHO\QHN�ILOR]ÍIL»MD�ÃUWHOHPV]HUêHQ�gyökeresen 
különbözik�D�NRUDEHOL��UHQGL�IHXG»OLV��NÐ]ÐV�HOKHO\H]ÃVWèO��PLNÃSSHQ�LGHJHQ�
D�NÐ]ÐV�PXQN»OWDW»VUD�ÃSÇWè�KDOOJDWÍ�YDJ\�YHJ\HV�UHQGV]HUHNWèO�LV��(]�D�IHOIRJ»V�
PÃJ�KRVV]Ô�LGHLJ�U»Q\RPWD�EÃO\HJÃW�D�PDJ\DU�WHUYHNUH��V�D�V]»]DG�KHWYHQHV�
éveinek elképzelései is gyakran a magánzárkás elzárás realizálása körül forog-
tak. Hasonlóképpen alakult a törekvés a reformkorban vármegyei építkezé-
sekkel kapcsolatosan is.19

$�YLWD�HJ\ÃUWHOPêVÇWÃVÃUH�UÐJ]ÇWHWWH�D�Y»ODV]WP»Q\�P»U�D]�DUJXPHQW»FLÍ�
NH]GHWÃQ�SROÃPLD�W»UJ\»W�NÃSH]è�UHQGV]HUHN�GHILQÇFLÍM»W��$�MHJ\]èNÐQ\YEHQ�LV�
rögzített meghatározásban „a magány rendszer szerint rendezett fogházakban 
D�IRJRO\�ÃMMHO�QDSSDO�NÖOÐQ�UHNHV]EHQ�WDUWDWLN��D�hallgató rendszer mellett el-
lenben csak az éjt tölti magános háló kamrában, nappal pedig társaival közös 
WHUPHNEHQ�GROJR]LNp�

Az országos választmány azon az állásponton volt, hogy „ezen rendszerek 
PLQG�NHWWHQ�FVDN�UÐYLGHEE�LGè�ÍWD�DONDOPD]WDWY»Q��QHP�OÃWH]�PÃJ�ROO\�HOKD-
W»UR]Í�WDSDV]WDO»VL�HUHGPÃQ\��PHOO\�DQQDN�F]ÃOV]HUêVÃJÃUèO�ÃV�NLYLKHWÃVÃUèO�
H]HQ�RUV]»JRV�Y»ODV]WP»Q\W�WÐNÃOHWHVHQ�PHJJ\è]KHWQÃp� $�EL]RWWP»Q\�HJ\IHOèO�
YLO»JRVDQ�O»WWD�D�WDSDV]WDODWL�DGDWRN�KL»Q\RVV»J»W��D�GÐQWÃV�QHKÃ]VÃJÃW��P»VIHOèO�
YLV]RQW�PLQGHQNÃSSHQ�D�NÃW�NRUV]HUê��YLO»JV]HUWH�WHUMHGèIÃOEHQ�OÃYè�UH]VLP�
közül akarta a hazai megoldást kiválasztani. A tapasztalatok hiánya mellett 
szóba került a nemzeti karakter befolyásoló szerepe, a költségek szempontja, 
HJÃV]VÃJÖJ\L�PHJIRQWRO»VRN�ILJ\HOHPEHYÃWHOH�LV��$�GÐQWÃV�IHOHOèVVÃJÃW�D]�RU-
szágos választmány kisebbsége egy alválasztmányra hárította volna, mely ja-
vaslatát „külföldön tett és külön munkákban feljegyzett általános tapasztalások 
Q\RP»Qp�NÃV]ÇWVH�HO.20

Az országos választmány azonban végül mégsem nevezett alválasztmányt 
D�UHQGV]HUMDYDVODW�PHJWÃWHOÃUH��KDQHP�HJ\�KÃW�PÔOYD�PHJNH]GWH�D�EÐUWÐQ-
rendszerek feletti vitát.21 Domináló benyomása az olvasónak a polémiáról 
annak mély szakmaisága és a nyugati szakirodalom alapos ismerete. Köszön-
KHWè�H]�D�IRJK»]MDYÇWÍ�PR]JDORP�DODSRV�IHONÃV]ÇWè�YLW»LQDN��GH�ÔJ\V]LQWÃQ�
a választmányi tagok alapos tudakozódásának, nem is szólva Deák Ferenc és 
(ÐWYÐV�-Í]VHI�UÃV]YÃWHOÃUèO�

19  .(1(66(< Kálmán: Pillantás fenyítékünkre. 3HVWL�+LUODS� 1841. 25. sz. 208. p., továbbá Csa-
nádra vonatkozóan 3HVWL�+LUODS, 1841. 52. sz. 436. p.

20  $]�RUV]»JRV�Y»ODV]WP»Q\�,9�LN�ÖOÃVH�GHFHPEHU����LN�QDSM»Q������LN�HV]WHQGèEHQ��-HJ\]è-
NÐQ\Y�����, 7. p.

21  $]�RUV]»JRV�Y»ODV]WP»Q\�9�LN�ÖOÃVH�GHFHPEHU����LN�QDSM»Q������LN�HV]WHQGèEHQ��-HJ\]è-
NÐQ\Y�����, 7. p.
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$�MHJ\]èNÐQ\Y�DUUÍO�WDQÔVNRGLN��KRJ\�D]�RUV]»JRV�Y»ODV]WP»Q\�HOHYH�D�PD-
J»Q\UHQGV]HU�IHOÃ�KDMORWW��D�SROÃPLD�LV�D�PDJ»Q\UHQGV]HU�S»UWRO»V»UD�HOèDGRWW�
ÃUYHNNHO�NH]GèGÐWW��(ÐWYÐVQHN�QHP�NLV�HUèIHV]ÇWÃVÃEH�NHUÖOW��KRJ\�QH�NHUÖOMÐQ�
OH�WHOMHVHQ�D�QDSLUHQGUèO�D�V]ÇYÃKH]�NÐ]HO�»OOÍ�KDOOJDWÍ�UHQGV]HU��D]�RUV]»J-
J\êOÃVL�YLW»N�D]W�WÖNUÐ]LN��KRJ\�ÔMUD�ÃV�ÔMUD�IHOEXNNDQWDN�D]�ÃUYHN�D�KDOOJDWÍ�
rendszer mellett is.

A vitában megfogalmazott, a választmányi tagok érvelése szerint lényeges 
HOèQ\ÐN�GÐQWÐWWHN�YÃJÖO�D�PDJ»Q\UHQGV]HU�PHOOHWW��$�dEÐUWÐQ]ÃV�Iè�FÃOMDLQDN��
mi szerint annak valóságos, LJD]V»JRV��GH�HJ\V]HUVPLQG�MDYÇWÍ büntetésnek is 
NHOO�OHQQL��D�PDJ»Q\�UHQGV]HU�WÐNÃOHWHVHQ�PHJIHOHOp��d$]�HONÖOÐQÐ]ÐWW�»OODSRW��
mellybe az egyén helyeztetik, javítólag hat reá mind azért, mivel meggondolást 
ÃV�PDJ»ED�V]»O»VW�HV]NÐ]ÐOp��d0LQG�D]ÃUW��PLYHO�XQDORPEÍO�LV�dolgozni kény-
WHOHQÇWWHWYÃQ��D�KHQ\ÃOÃVWèO�r�PLEèO�D�OHJWÐEE�YÃWVÃJHN�HUHGQHN�r�HOV]RNLNp�

„Az egészség sem veszélyeztetik a magány rendszer által, ha jól választott 
HOHGHOHN��D�NDPU»N�V]HOOè]WHWÃVH�V�RUYRVL�IHOYLJ\»]»V�»OWDO�DQQDN�IHQQWDUW»V»UD�
V]ÖNVÃJHV�JRQG�IRUGÇWWDWLN�p�$�SV]LFKÃV�SUREOÃP»N�SHGLJ�V]LQWÃQ�ROGKDWÍN��
például ha „a magány elzárás az igazgató, orvos és lelkész látogatásai által 
enyhíttetik. „Szól a magány rendszer mellett azon tekintet, hogy az elzárt 
egyénnek gonoszabb társakkali együttlét által eszközölni szokott megromlását 
lehetetleníti�p�,JD]�XJ\DQ��KRJ\�ÃSÇWÃVL�NÐOWVÃJHL�WHWHPHVHEEHN�P»V�VWUXNWÔU»MÔ�
börtönökénél, de ez már önmagában meg kell térüljön a rövidebb fogva tartási 
WDUWDP��D�NLVHEE�V]»PÔ�èUVÃJ�ÃV�IHOYLJ\»]ÍL�NÐU�WDUW»VD�PLDWW�22 Anélkül, hogy 
most a polémia részleteire, érvekre és ellenérvekre kitérnénk, regisztrálható, 
hogy az országos választmány többsége minél távolabb kívánt kerülni a közös 
elzárástól, így valamennyi negatív tapasztalatuk a magányrendszer irányába 
VRGRUWD�èNHW��$�NÖOÐQ�dUHNHV]WÃNHNEHp�HO]»UW�UDE�V]»P»UD�PLQGD]�OHKHWHWOHQ��
PL�èNHW�NRU»EEDQ�D�dEêQ�LVNRO»M»EDQp��D�UHQGL�WÐPOÐFEHQ�PHJUÐJ]ÐWW�EêQÐ]è-
vé formálta. Végül is, jól meg hányva-vetve a dolgokat „az igen nagy többség 
D�SUÍEDWÃWHOW�HOPHOOè]YH�D]RQ�RNRNQ»O�IRJYD��PHO\HN�D�PDJ»Q\UHQGV]HU�PHO-
OHWW�HJ\V]HUVPLQG�D]RQ�J\DNRUODWL�QHKÃ]VÃJHN�WHNLQWHWÃEèO��PHOO\HN�D�KDOOJDWÍ�
rendszer ellen felhozatnak – a magányrendszert fogadta el azon kijelentéssel, 
hogy ezen tárgy részletes kidolgozásával megbízandó alválasztmány a rendszer 
szigorúságának – a mennyiben a büntetés e nemével öszvefér – mérséklésére 
WHNLQWHWWHO�OHJ\HQp�23

(]�D�GÐQWÃV�YÃJÖO� LV�DODSYHWèHQ�KDW»UR]WD�PHJ�D�PDMGDQ�WHUYH]HQGè�ÃV�
ÃSÇWHQGè�EÐUWÐQÐN�DUFKLWHNWXU»OLV� WXODMGRQV»JDLW��$�PDJ»Q]»UN»NEDQ�HO]»UW�

22  $]�RUV]»JRV�Y»ODV]WP»Q\�9�LN�ÖOÃVH�GHFHPEHU����LN�QDSM»Q������LN�HV]WHQGèEHQ��-HJ\]è-
NÐQ\Y�����, 8. p.

23  $]�RUV]»JRV�Y»ODV]WP»Q\�9�LN�ÖOÃVH�GHFHPEHU����LN�QDSM»Q������LN�HV]WHQGèEHQ��-HJ\]è-
NÐQ\Y�����, 10. p.
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elítéltek szabadságvesztés-büntetésének letöltését elkülönített, személyre 
szabottan zárt térben kellett megszervezni, ennek okán közösségi terek ter-
YH]ÃVÃUH�QHP�YROW�V]ÖNVÃJ��(OOHQEHQ�D]�ÐWV]»]�IèVUH�HONÃS]HOW�EÐUWÐQÐNEH�
QDJ\PÃUHWê�]»UNDEORNNRNDW�NHOOHWW�YL]LRQ»OQL��0»VRN�YROWDN�D�EL]WRQV»JL�V]HP-
pontok is, hiszen csak az esetleges rabszállítás alkalmával lépett ki a fogvatar-
tott cellájából. Az persze nem volt kérdés, hogy a törvényhatósági börtönök 
jelen állapota ezeknek az elvárásoknak semmiképpen nem felelt meg, tehát 
NRPRO\�NÐOWVÃJJHO��DODSYHWè�»WDODNÇW»VRNUD�YROW�V]ÖNVÃJ��(EEHQ�D�YRQDWNR]»V-
EDQ�MRJRVDQ�YHWèGÐWW�IHO�D�NÃUGÃV��YDMRQ�PL�ROFVÍEE��D�régi tömlöcök átalakítása, 
YDJ\�ÔM�EÐUWÐQÃSÖOHWHN HPHOÃVH"
$�Y»ODV]�HJ\ÃUWHOPê�YROW��P»U�D]������������ÃYL�9,,,�� WÐUYÃQ\FLNN�»OWDO�

kibocsátott rendszeres bizottság is a kerületi börtönök felállítását javasolta, 
PHO\�D�+HO\WDUWÍWDQ»FV�������ÃYL�� WÐUYÃQ\KDWÍV»JRNDW�ÃULQWè�IHOPÃUÃVÃQHN�
HUHGPÃQ\HLUH�W»PDV]NRGRWW��+DQJVÔO\RV�ÃUYNÃQW�MÐWW�V]ÍED�D]�DNWX»OLVDQ�YÃU-
KDWDORPPDO�IHOUXK»]RWW�ÔULV]ÃNHN�IHOV]»PRO»V»YDO�PHJV]ÖQWHWHQGè�WÐPOÐFÐN�
rabjainak elhelyezése is, hiszen ennek következtében „az egyes megyék rabjai-
QDN�V]»PD�PÃJ�QÐYHNHGQL�IRJp��0LQG�H]HN�DUUD�EÇUW»N�D]�RUV]»JRV�Y»ODV]WP»Q\�
WDJMDLW��KRJ\�D�IÃUèKHO\HN�V]DSRUÇW»VD�PHOOHWW�GÐQWVHQHN��PHO\�QHP�WÐUYÃQ\-
KDWÍV»JRQNÃQW��KDQHP�UHJLRQ»OLVDQ�OÃWHVÇWHQGè�ÔQ��NHUÖOHWL�EÐUWÐQÐN�IHO»OOÇ-
tásával oldható meg. Ezzel a választmány egy NÃWV]LQWê�EÖQWHWÃV�YÃJUHKDMW»VL�
intézményrendszer�IHO»OOÇW»VD�PHOOHWW�KDW»UR]RWW��$]�ÔM�EÖQWHWÃV�YÃJUHKDMW»VL�
modellt a bizottság összekapcsolta a fogság és a rabság megkülönböztetésével. 
Jelentésében az országos választmány világossá tette, hogy „a rabnak kerületi 
YDJ\�HJ\HV�KDWÍV»JL�EÐUWÐQEH�YDOÍ�]»UDW»V»W�D�UDEV»JQDN�LGè�KRVV]D�KDW»UR]Y»Q�
el, azok kik félévi, vagy ennél hosszabb rabságra ítéltetnek, a kerületi börtö-
QÐNEHQ�OHQQÃQHN�HO]»UDQGÍNp�24�Eszerint tettek különbséget fogház és börtön 
NÐ]ÐWW��PHO\�HJ\EHQ�V]LJRUÔV»JL�IHOWÃWHONÖOÐQEVÃJHW�LV�MHOHQWHWW�
$�EÐUWÐQÖJ\L� DOY»ODV]WP»Q\� MHJ\]èNÐQ\YHL�XJ\DQ�QHP�PDUDGWDN� IHQQ��

mint az országos választmányé, de Fayer László a nádori titkos levéltárban 
rátalált a bizottság által készített jelentésre,25 mely bizonyos értelemben in-
doklásául szolgált a beterjesztett javaslatnak.26 Az Általános Tudósítás arról 
WDQÔVNRGLN��KRJ\�D�EÐUWÐQÖJ\L�DOY»ODV]WP»Q\�NRPRO\�WDQXOP»Q\RNDW�IRO\WDWRWW�
D�PHJIHOHOè�WÐUYÃQ\MDYDVODW�HOèNÃV]ÇWÃVÃKH]��VWDWLV]WLNDL�DGDWRNDW�HOHP]HWW�ÃV�

24  Jelentés 1843, 4. p.
25  )$<(5�László� $]������LNL�EÖQWHWèMRJL�MDYDVODWRN�DQ\DJJ\êMWHPÃQ\H� A Magyar Tudományos 

Akadémia megbízásából. [Továbbiakban: $Q\DJJ\êMWHPÃQ\�����] Budapest, 1898, Kiadja a Ma-
J\DU�7XGRP»Q\RV�$NDGÃPLD��,,��NÐWHW��,;��S�

26  Általános Tudósítása a Börtön Rendszer, és fegyelem szabályai kidolgozásuk, s több ezekhez 
tartozó állapotok tárgyában vélekedés készítés végett rendelt Országos Al-Választmánynak Mun-
kálkodásai egész folyamatáról javallatai adatairól, – és az azokat támogatni látszó okokról. Anyag-
J\êMWHPÃQ\����3, II. kötet 509–519. p. (továbbiakban Általános Tudósítás 1843).
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KDV]Q»OW�IÐO�D� OHKHWè�OHJRSWLP»OLVDEE�WHUYH]HW�ÐVV]H»OOÇW»V»KR]��(]HN�NÐ]ÐWW�
NLWÖQWHWHWW�V]HUHSHW�M»WV]RWW�D]�ÃSÇWHQGè�KDWÍV»JL�ÃV�NHUÖOHWL�EÐUWÐQÐN�PHQQ\L-
sége iránt az alválasztmányhoz intézett kérdés. Az erre vonatkozó javallat el-
készítéséhez felhasználták a Helytartótanácstól bekért táblázatos kimutatásokat 
D]�����r������ÃYHNUèO��$�W»EO»V�MHJ\]ÃN�YDODPHQQ\L�WÐUYÃQ\KDWÍV»JL��Y»UPH-
gyei, szabad királyi városi, kiváltságos kerületi) tömlöc, valamint a pallosjoggal 
EÇUÍ�XUDGDOPDN�ÃV�D�NLY»OWV»JRV�NÐ]VÃJHN�EÐUWÐQHLEH�NHUÖOW�J\DQÔVÇWRWWDN��SHU�
DO»�YRQWDN��PHJÇWÃOWHN�DGDWDLW�WDUWDOPD]WD�D]�HONÐYHWHWW�EêQFVHOHNPÃQ\�QHP�
és büntetése szerinti bontásában. Ezt a statisztikai adathalmazt kiegészítették 
D�VWDW»UL»OLV�EÇU»VNRG»V��D�UÐJWÐQÇWÃOè�WÐUYÃQ\V]ÃNHN��»OWDO�HOÇWÃOWHN�DGDWDLYDO��
különös tekintettel a halálos ítéletekre.27�$]�dDGDWRN�ÃV�NÔWIèNp�HOHJHQGèQHN�
látszottak, annak ellenére, hogy a Helytartótanács felszólítása dacára, a min-
GHQNL�HOèWW�LVPHUW�NRGLILN»FLÍV�IRO\DPDWRNDW�QHP�WHNLQWYH����Y»UPHJ\H��EHOH-
ÃUWYH�D�WHUÖOHWÖNÐQ�YÃUKDWDOPDW�J\DNRUOÍ�ÔULV]ÃNHNHW�ÃV�NLY»OWV»JRV�NÐ]VÃJHNHW��
MHOHQWÃVHN�QHP�ÃUNH]WHN��$]�DOY»ODV]WP»Q\�WDJMDL�D]RQEDQ�ÔJ\�YÃOWÃN��KRJ\�
D]�HVHWOHJ�XWÍEE�EHÃUNH]è�NLPXWDW»VRN�ÃUGHPEHQ�D]�RUV]»JRV�DGDWRNDW�IHOWH-
KHWèHQ�QHP�PÍGRVÇWM»N�PDMG�28

Az alválasztmány a halálra szóló ítéleteket (miután az országos választmány 
D�KDO»OEÖQWHWÃV�HOWÐUOÃVÃUèO�KDW»UR]RWW���D�IÃO�ÃYQÃO�KRVV]DEE�V]DEDGV»JYHV]WÃV�
EÖQWHWÃVHN�NÐUÃEH�VRUROWD��D]�HUUH�ÇWÃOHQGè�UDERN�V]»P»YDO�NDONXO»OWD�D�Y»UKD-
WÍ�IÃUèKHO\LJÃQ\W�29 Ennek alapján, átlagolva állapította meg az alválasztmány 
D]�ÃYHQNÃQWL��IÃO�ÃYQÃO�KRVV]DEE�LGèWDUWDPUD�ÇWÃOW�UDERN�ÃYHV�Y»UKDWÍ�V]»P»W�
�����EDQ��$�NHUHNÇWYH�ÐWH]HU�Iè�EHIRJDG»V»UD�DONDOPDV�EÐUWÐQK»OÍ]DW�OÃWHVÇ-
téséhez szükséges intézményszámot magyar tapasztalatokból semmiképpen 
VHP�OHKHWHWW�UÐJ]ÇWHQL��PLXW»Q�LO\HQ�YDJ\�FVDN�PHJNÐ]HOÇWèOHJ�KDVRQOÍ�EÖQWH-
tés-végrehajtási intézmény nem létezett. Az alválasztmánynak ismét le kellett 
V]ÐJH]QLH��KRJ\�dSÃOG»W�WVDN�D�NÖOIÐOGÐQ�OÃWH]è�LQWÃ]HWHN�PXWDWKDWQDN��H]HN�
SHGLJ�WÐEEQ\LUH�QÃJ\�YDJ\�ÐWV]»]�UDEUD�YDQQDN�ÃSÇWYHp�30�)HOYHWèGÐWW�XJ\DQ�
D]�H]HU�IèV�PDPXWLQWÃ]HWHN�OÃWHVÇWÃVÃQHN�ÐWOHWH�LV��H]W�D]RQEDQ�J\RUVDQ�HOYH-
tették, „több fontos okok mind azáltal, jelesen a szükséges jó rend fenntartása 
r�D�SRQWRVDEEDQ�WHKHWè�IHOÖJ\HOÃV�D�UDN��ÃV�SÃQ]W»UDN�NH]HOÃVÖN�ÃV�QDSRQNÃQW�
HOèIRUGXOÍ�KLYDWDORV�NÐWHOHVVÃJHN�WHOO\HVÇWKHWÃVÃQHN�MREE�IRO\DPDWD�YDMPL�Q\R-
mósan javasolják azt, hogy az igen sok (p. o. 1000) rabok befogadásukra szá-
PÇWRWW�NHUÖOHWL�%ÐUWÐQÐN�ÃSÇWÃVH�PHOOè]WHVVÃN�HOp�31 Az országos választmány 
az ekkor már gyarapodó nemzetközi tapasztalatok felhasználásával döntött. 
$�WÐUYÃQ\MDYDVODW�ÐVV]H»OOÇW»V»QDN�LGèV]DN»EDQ�P»U�HOÃUKHWèN�YROWDN�D�V]ÃS�

27  Általános Tudósítás 1843, 510. p.
28  Általános Tudósítás 1843, 511. p.
29  Általános Tudósítás 1843, 513. p.
30  Általános Tudósítás 1843, 515. p.
31  Általános Tudósítás 1843, 514. p.
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számban nyilvánosságra hozott és kiértékelt eredmények az amerikai és az an-
JRO�EÐUWÐQÃSÇWNH]ÃVL�SUD[LVEÍO��(QQHN�DODSM»Q�NÐUYRQDOD]ÍGRWW�D]�RSWLP»OLV�
EÐUWÐQPÃUHW�IÃUILDNDW�IRJYD�WDUWÍ� LQWÃ]HWHN�YRQDWNR]»V»EDQ�����ÃV�����Iè��
D�QèL�IRJK»]DNEDQ�����Iè�EHIRJDGÍNÃSHVVÃJ�NÐUÖO�32 A genti Maison de Force 
Q\ROF��WHOMHVHQ�VRKD�NL�QHP�ÃSÇWHWW�WUDSÃ]�DODNÔ�XGYDUD�NÐ]ÖO�D�EHOJD�NRUP»Q\�
D����V]»PÔW�UHQGH]WHWWH�EH�D�PDJ»Q]»UN»V�UHQGV]HU�HOYHL�V]HULQW������IRJYD-
WDUWRWWUD��$QJOL»EDQ�.LUNGDOH�EÐUWÐQH�����IèUH�ÃSÖOW��0LOOEDQN�����IÃUIL�ÃV�
����QèL�IRJYDWDUWRWWUD�V]»PÇWRWW��$]�(DVWHUQ�3HQLWHQWLDU\������$�3KLODGHOSKLD�
County Prison 408, a párizsi La nouvelle Force 1300, a Pentonville Prison 
520 fogvatartott számára épült.33

$�IHQWL�PHJIRQWRO»VRN�Q\RP»Q�D]�DOY»ODV]WP»Q\�D]�����IèV�NHUÖOHWL�EÐU-
tönökre tett javaslatot. A kikalkulált, számítható rablétszám alapján pedig 
H]�PDJ»WÍO�ÃUWHWèGèHQ�NÇQ»OWD�D����NHUÖOHWL�EÐUWÐQ�ÃSÇWÃVÃQHN�SURJUDPM»W��
Az országos választmány ezt a számítási módot saját jelentésébe is felvette, így 
indokolva meg a karoknak és rendeknek a tervezetben foglalt javaslatokat.34

Azaz legalább tíz, regionális börtön építésére volt szükség, melyek a legkor-
V]HUêEE�WHFKQLN»YDO�OHQQÃQHN�IHOV]HUHOWHN�

$]�ÃSÇWÃV]HWL�WHUYHNHW�PHJKDW»UR]Í��
UHQGHONH]ÃVHN

A WHUYH]HW�HJ\ÐQWHWêHQ�KDW»UR]WD�PHJ a magánykamrácskák hosszát és széltét: 
egyaránt két öl két lábban [= kb. 4,4 méter], magasságát pedig egy öl négy láb-
ban [kb = 3,1 méter].35�$�UHNHV]WÃNHW�ÔJ\�NHOOHWW�WHUYH]QL��KRJ\�DEEDQ�HOHJHQGè�
YLO»JRVV»J jusson az ablakon keresztül, de a nyílást a rab által ki nem nyitható, 
vasrostélyos ablak fedje. Meg kellett oldani, hogy a rab állandóan megfigyel-
KHWè legyen a személyzet által.36�$�NDPU»N�KDQJV]LJHWHOÃVÃW�LOOHWèHQ�D]�HOY»U»V�
az volt, hogy a vádlottak, a foglyok és a rabok dPLQGHQ�WLORV�NÐ]OHNHGÃVHNWèO�
HO]»UDWKDVVDQDNp�37

32  .52+1(, Karl: Die Gefängnissbaukunst. In +2/7=(51'25))� Franz von – -$*(0$11� Eugen 
von (Hrsg.): +DQGEXFK�GHV�*HI¾QJQLVZHVHQ I. Hamburg, 1888, Verlag von J. F. Richter, 491. p.

33  .52+1( 1888, 475, 506. p.
34  Jelentés 1843, 5–8. p.
35  $�%ÐUWÐQ�UHQGV]HUUèO��$]�������ÃYL�9��WÐUYÃQ\F]LNNHO\�»OWDO�D�EÖQWHWè�WÐUYÃQ\NÐQ\YYHO�Y»O-

KDWDWODQ�NDSFVRODWEDQ�OÃYè�EÖQWHWè�V�MDYÇWÍ�UHQGV]HU�EHKR]»VD�LU»QW�NLPHUÇWè�YÃOHPÃQ\DG»V�YÃJHWW�
kiküldött országos választmány jelentésének C/ melléklete (továbbiakban Bö. 1843). Buda, 1843, 
$�P��NLU��(J\HWHP�EHWêLYHO��������

36  Bö. 1843��������
37  Bö. 1843��������
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A tervezett börtönkamrának ki kellett szolgálnia azt az általános határozatot, 
PLV]HULQW�PLQGHQ�UDE�GROJR]QL�NÐWHOHV�ÇWÃOHWÃQHN�WHOMHV�LGèWDUWDPD�DODWW��WHK»W�
a munkáltatás technikai feltételeit be kell tervezni a zárkába.38

$�WHUYH]èNQHN�XJ\DQDNNRU�ILJ\HOHPPHO�NHOO�OHQQLÖN�D]�HJÃV]VÃJUH��D�MDYDV-
lat szövege szerint a „bátorságra [biztonságra] alkalmatosak és a célnak meg-
IHOHOèN�OHJ\HQHNp�39�0HJ�NHOOHWW�WHUYH]QL�D�NDPU»N�WÃOL�IêWÃsét, és olyan külön 
árnyékszékrendszert kialakítani, mely szökésre, másokkal közlekedésre alkal-
mat ne adjon.40�$�IêWÃVUH�YRQDWNR]ÍDQ�D�Y»ODV]WP»Q\�HOYHWHWWH�D�NDPU»QNÃQWL�
külön kályhák rendszeresítését, továbbá bonyolultságánál és veszélyességénél 
IRJYD�D�Jè]IêWÃVW��D]�HPEHUHNEHQ�ÃV�V]HPÃO\]HWEHQ�WHHQGè�HVHWOHJHV�N»URN�
miatt. A javaslat OÃJ��YDJ\�YÇ]IêWÃVre szólt.41�(OèÇU»VV]HUêHQ�D]�HO]»UDW»V�HOèWWL�
mosdatáshoz IÖUGèV]RE»kat42, a betegek elkülönítéséhez a magányrendszer 
elveihez igazodó kórházkamrácskákat várt el az országos választmány. (A be-
WHJHN�HO]»U»V»W�J\ÍJ\ÇW»VXN�LGèWDUWDPD�DODWW�LV�NÖOÐQ�WHUYH]WH�D�Y»ODV]WP»Q\�43) 
Természetesen konyhára,44 halottaskamrára45 is szükség volt.

A fegyelmezéshez külön magányzárkát várt el az országos választmány,46 
PHO\�D�VÔO\RVDQ�YÃWNH]è�UDEUD�Y»UW��D�setétkamrát.47 Ahogyan az alválasztmány a 
kápolna fölöslegességét deklarálta a magányrendszer logikájából fakadóan,48 
D]RQNÃSSHQ�NHOOHWW�IÐOÐVOHJHVVÃ�Q\LOY»QÇWDQLD�D�dNLVHEENRUÔ�UDERNUDp�DONDOPD]-
KDWÍ�dMDYÇW»VL�V�WDQÇWÍ�HOHPp�PHJYDOÍVÇW»V»UD�V]ROJ»OÍ�HVHWOHJHV�dNÐ]ÐV�RVNRO»Np�
tervét is. Ahogyan az országos választmány rögzítette: az „a magányrendszer 
HOYÃYHO�HOOHQNH]LNp�49 (Az oskolával ellentétben az országos választmány látvá-
Q\RVDQ�HUèOWHWWH�D�kápolnaépítés�OHKHWèVÃJÃQHN�NHUHVÃVÃW�50 s ezt a feladatot 
jobb ötlet híján az építészekre hárította.)

Szó esett természetesen a tiszti és szolgálatbeli személyzet lakásainak el-
KHO\H]ÃVÃUèO��D]�èUV]RED�V]HUHSÃUèO�51

38  Bö. 1843��������������
39  Bö. 1843��������
40  Bö. 1843��������������
41  Jelentés 1843, 11. p.
42  Bö. 1843��������
43  Bö. 1843��������
44  Bö. 1843��������
45  Bö. 1843��������
46  Bö. 1843��������
47  Bö. 1843�������
48  $]�RUV]»JRV�Y»ODV]WP»Q\�;;,�LN�ÖOÃVH�1RYHPEHU����LN�QDSM»Q������LN�HV]WHQGèEHQ��-HJ\]è-

NÐQ\Y�����, 44. p.
49  $]�RUV]»JRV�Y»ODV]WP»Q\�;;9,,�LN�ÖOÃVH�1RYHPEHU����LN�QDSM»Q������LN�HV]WHQGèEHQ��

-HJ\]èNÐQ\Y�����, 54. p.
50  $]�RUV]»JRV�Y»ODV]WP»Q\�;;,�LN�ÖOÃVH�1RYHPEHU����LN�QDSM»Q������LN�HV]WHQGèEHQ��-HJ\]è-

NÐQ\Y�����, 44. p.
51  Bö. 1843, ������
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$�MDYDVODW�V]ÐYHJH]èL�ÔJ\�YÃOHNHGWHN��KRJ\�D�NDPU»FVN»NKR]�FVDWROW�VÃWD�
terecskéket, melyek az amerikai magányrendszer szerves részei voltak, költség-
kímélés okából ne építsenek, pontosabban, ne legyen valamennyi kamrához 
NÐWHOH]èHQ�OÃWHVÇWHQGè�V]HUNH]HW��GH�ÃSSHQ�H]ÃUW�dDONDOPDV�KHO\HN�OHJ\HQHN�
NLMHOÐOYH�ÃV�HONÃV]ÇWYH�D�YÃJUH�KRJ\�D�IÐOOHEE�ÃUGHNOHWW�HVHWHNEHQ�D]�LOOHWè�HO-
zárt vádlottak, foglyok és rabok a törvénnyel megállapított rendszer szabályai 
szerint megkívántató óvakodások mellett, V]DEDG�OHYHJèQ�VÃW»OKDVVDQDNp�52

A törvényhatósági fogházak és börtönök tervrajzait a gyakorlat szerint 
a Helytartótanács engedélyezte.53 Azt sem tartották a kodifikátorok kizártnak, 
hogy közös intézeteket tartsanak fenn a törvényhatóságok.54 A kerületi bör-
WÐQÐN�ÔMRQQDQ�ÃSÖOWHN�YROQD��D�EHNÃUW�ÃV�PDMGDQ�HOGÐQWÐWW�WHUYUDM]�DODSM»Q��
dç�)HOÃVÃJH�NHJ\HOPHV�MÍY»KDJ\»V»YDOp��DPLQHN�NDSFV»Q�D�WHUYH]HWEHQ�ÔMIHQW�
KDQJVÔO\R]W»N�D]�ÃMMHO�QDSSDOL�HONÖOÐQÇWÃV�V]ÖNVÃJHVVÃJÃW�ÃV�D�PDJ»Q\NDPU»FV-
kák rendszerének alkalmazását.55 A törvényjavaslatban az alválasztmány rög-
]ÇWHWWH��D]�RUV]»JRV�Y»ODV]WP»Q\�SHGLJ�HOIRJDGWD�D]�����Iè�EHIRJDGÍNÃSHVVÃJê�
börtönök terveztetését. Rögzítette, hogy a kerületi börtönök és a törvényható-
sági börtönök berendezése, terveztetése azonos szabályok szerint történjen.56 
Mint ismeretes, büntetés-végrehajtási szempontból az országot tíz régióra 
osztották, s mindegyikbe egy kerületi börtönt terveztek állítani. A székhelyek 
kérdésében némi vita után Léva (Pozsony helyett), Keszthely (Nagykanizsa 
helyett), Buda, Kassa, Nagykároly, Nagyvárad, Szeged, Arad és Pozsega (Eszék 
helyett) városok mellett döntött a választmány.57

$]�������ÃYL�EÖQWHWèMRJL�MDYDVODWRN�V]ÐYHJH]èL�NLHPHOW�ILJ\HOPHW�V]HQWHO-
tek a fogvatartottak kategóriáinak, és a letartóztatottak, vádlottak, foglyok és 
rabok között a végrehajtás szempontjából is komolyan különböztettek. Ezért 
adták utasításba, hogy a magánzárkarendszer tervezéséhez, hogy bár a fog-
O\RN�ÃV�D]�HO]»UDQGÍ�Y»GORWWDN�LV�D]RQRV�PÃUHWê�ÃV�EHUHQGH]ÃVê�NDPU»NED�
helyeztetnek el, a fogva tartásukra dHONÖOÐQÐ]HQGè�RV]W»O\]DWRNp szolgáljanak.58 
Vagyis a három kategóriát: a foglyokat, a rabokat és a még meg nem ítélteket 
HJ\P»VWÍO�MÍO�HONÖOÐQÇWKHWè�HJ\VÃJHNEH�NHOO�WHUYH]QL��$�PDJ»Q]»UNDUHQGV]HU�
logikájából adódóan nyilván nem annyira biztonsági, mint inkább a szervezés 
HJ\V]HUêEEVÃJH�RNRNEÍO��$]�HPHOHWHV�PDJ»Q]»UNDV]»UQ\DN�ÐQPDJXNEDQ�NÇ-
Q»OW»N�D]�HONÖOÐQÇWÃV�OHKHWèVÃJÃW�

52  Bö. 1843, ������
53  Bö. 1843, ������
54  Bö. 1843, ������
55  Bö. 1843, ������
56  Bö. 1843, ������
57  Bö. 1843, �������ÃV�$]�RUV]»JRV�Y»ODV]WP»Q\�;;,,�LN�ÖOÃVH�1RYHPEHU����LN�QDSM»Q������LN�

HV]WHQGèEHQ��-HJ\]èNÐQ\Y�����, 47. p.
58  Bö. 1843, ������
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$�WHUYHN*

Miután az országos választmány nagy többséggel a magányrendszer mellett 
WHWWH� OH�D�YRNVRW��D]�RUV]»JJ\êOÃVL� W»UJ\DO»VRNKR]�ÃSÇWÃVL� WHUYHN�PHJUHQGH-
OÃVÃW�KDW»UR]W»N�HO���OWDO»QRV�»OO»VSRQWQDN�WHNLQWKHWè��KRJ\�D�UHQGHONH]ÃVUH�
álló vármegyei tömlöcházak jelen állapotukban alkalmatlanok a magánzárkás 
rendszer befogadására. A választmány tehát inkább a kerületi börtönökre fó-
NXV]»OW��OHJ\HQ�D�GÐQWÃVKR]ÍN�HOèWW�»WWHNLQWKHWè��ÃSÇWÃVL�WHUY�D�OHJNRUV]HUêEE�
megoldásokkal és költségigénnyel. Az ott alkalmazott elgondolások és ajánlások 
felhasználhatók majd a törvényhatósági börtönök kialakításánál is. Mint tudjuk, 
a Helytartótanács is rendelkezett már tervezetekkel, kapcsolatban állott több 
építésszel is, akik kifejezetten a központi kormányszék felkérésére készítettek 
vázlatokat, építési terveket, illetve végeztek áttervezéseket. Példának okáért 
D�1ÍJU»G�Y»UPHJ\HL�EÐUWÐQ�ÃSÇWÃVÃQHN��(QW]�0»W\»V�EDODVVDJ\DUPDWL�ÃSÇWè-
PHVWHU�»OWDO������EHQ�NÃV]ÇWHWW�WHUYUDM]D�DODSM»Q��PHJLQGÇWRWW�HOèNÃV]ÇWè�IRO\D-
matát a Hofbaurat az engedélyeztetés során letiltotta, és utasítására a budai 
2UV]»JRV�£SÇWÃVL�)èLJD]JDWÍV»J�1RY»N�'»QLHO�.LU»O\L�IèÃSÇWÃVV]HO������EHQ�
ÔM�WHUYHNHW�UDM]ROWDWRWW�59 Az Udvari Tanács azonban még ezt sem tartotta kel-
OèNÃSSHQ�PHJIHOHOèQHN��ÃV������EDQ�ÔMDEE�WHUYHNHW�UHQGHOW�60

$]�������ÃYL� MDYDVODWKR]�NÃV]ÇWHQGè�WHUYHN�HONÃV]ÇWÃVÃKH]�K»URP�ÃSÇWè-
mestert kértek fel, Graefl Károlyt, Cassano Józsefet és Zitterbarth Mátyást. 
$�6Y»MFEÍO�0DJ\DURUV]»JUD�NÐOWÐ]è�UÃJL�QÃPHW�FVDO»GEÍO�V]»UPD]Í�*UDHIO�.»-
roly61�RWWKRQRVDQ�PR]JRWW�D�QHP]HWNÐ]L�EÐUWÐQÃSÇWÃV]HWEHQ��S»O\»]DWD�WDQÔV»-
ga szerint több mint egy évtizedig a helyszínen elemezte a különféle európai 
EÐUWÐQÐN�ÃSÇWÃV]HWL�PHJROG»VDLW��*LXVHSSH�&DVVDQR�RODV]�V]»UPD]»VÔ�ÃSÇWè-
mester jó kapcsolatot ápolt a kor meghatározó politikusaival. Többek között 
így történhetett, hogy 1843-ban az ünnepelt pesti építésszel, Hild Józseffel, 
és Borsod vármegye jelöltjével, Miks Ferenccel szemben Szemere Bertalan 
èW�EÇ]WD�PHJ�D�PLVNROFL�V]ÇQK»]�ÃSÖOHWÃQHN�WHUYH]ÃVÃYHO�ÃV�PHJÃSÇWÃVÃYHO�LV�62 

*  Vö. 0(=(<�Barna� Reformkori börtöntervek Magyarországon. In 0(=(<�Barna�r�5£9£6=�T. 
Mihály (szerk.): ¶QQHSL�WDQXOP»Q\RN�0»WKÃ�*»ERU�����V]ÖOHWÃVQDSMD�WLV]WHOHWÃUH� Budapest, 2006, 
Gondolat Kiadó, 351–368. p.

59  TöröK�(QLNè��A balassagyarmati börtön építése körüli nehézségek. https://mnl.gov.hu/a_het_
dokumentuma/a_balassagyarmati_borton_ epitese_koruli_nehezsegek.html 2014.10.14.

60  5(,7(5�László: A balassagyarmati börtön építéstörténetének levéltári forrásai. In 7<(.9,&6.$ 
Árpád (szerk.): 1DJ\�,Y»Q�7ÐUWÃQHWL�.ÐU�£YNÐQ\YH� Balassagyarmat, 1994, Kiadja a Nagy Iván 
Történeti Kör és a Nógrád Megyei Levéltár Balassagyarmati részlege, 95. p.

61  2526=�(UQè��+HYHV�Y»UPHJ\H�FVDO»GDL��,Q�%25296=.< Samu: 0DJ\DURUV]»J�Y»UPHJ\ÃL�ÃV�
Y»URVDL 0DJ\DURUV]»J�0RQRJU»IL»MD��+HYHV�9»UPHJ\H� Budapest, 1909, Országos Monográfia 
Társaság, 664. p.

62  '2%5266< István: Miskolc írásban és képben.�0LVNROF��������%RUVRG�$EDÔM�=HPSOÃQ�0HJ\HL�
Levéltár, 43. p.
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=LWWHUEDUWK�0»W\»V��D]�$XV]WUL»EÍO�3HVWUH�WHOHSÖOW�ÃSÇWÃV]FVDO»G�OHJMHOHQWèVHEE�
WDJMD��D�SHVWL�NODVV]LFLVWD�ÃSÇWÃV]HW�HJ\LN�OHJMHOHQWèVHEE�PHVWHUH�YROW�63

$�WHUYH]ÃVKH]�D]�RUV]»JRV�Y»ODV]WP»Q\��PLQW�O»WWXN��PHJOHKHWèVHQ�V]êN�PR]-
J»VWHUHW�KDJ\RWW��$]�ÃSÇWèPHVWHUHN�V]»P»UD�PHJV]DERWW�IHOWÃWHOHN��D�PDJ»Q]»U-
NDV]»UQ\DN�ÃV�D]�H]HNNHO�ÐVV]HIÖJJè�ORJLNXV�NÐYHWNH]PÃQ\HN�D]W�D]�HUHGPÃQ\W�
KR]W»N��PHO\HW�IHOWHKHWèHQ�D�WÃP»EDQ�M»UDWRV�HOOHQ]ÃNL�HOLW�LV�Y»UW��D]�DPHULNDL�
börtönrendszerek fejlesztési fejleményeit és az európai mintabörtönök tapasz-
talatait hívhatták segítségül.64

$]�HOè]HWHV�HJ\H]WHWÃVHN�VRU»Q�V]ÍED�NHUÖOW�D�NRU�HJ\LN�QÃSV]HUê�PHJROG»VD��
a Jeremy Bentham által javaslatba hozott panoptikus rendszer alkalmazása. 
A közzétett eredeti tervben emeletenként kör alakban elrendezett 24-24 zár-
ND�OHKHWèYÃ�WHWWH��KRJ\�D�IHOÖJ\HOèN�D]�ÃSÖOHW�NÐ]ÃSSRQWM»EDQ�»OOÍ�WRURQ\EÍO�
valamennyi zárkába bepillanthassanak. A magánzárkák nagy ívben szegélyez-
ték több emelet magasban a kupola borította központi térséget. A cellákat 
IÖJJèIRO\RVÍ�NÐWÐWWH�ÐVV]H��$�NRQVWUXNFLÍ�WÃUV]HUNHV]WÃVL�HOYH�D�NÖOVè�IDOÇYHQ�
HOKHO\H]NHGè�]»UN»N�ÃV�D]�»OWDOXN�NÐ]UH]»UW�EHOVè�XGYDU�NRPSDNW�HJ\VÃJÃUH�
támaszkodott.65�$�U»FVR]RWW�DMWÍN�ÃV�D�]»UN»N�NÖOVè�DEODNDLQ�NÇYÖOUèO�EHV]êUèGè�
IÃQ\EHQ�QDSNÐ]EHQ�D�PHJILJ\HOè�V]HPÃO\]HW�D�EH]»UWDN�PLQGHQ�PR]GXODW»W��
PLQW�HJ\�»UQ\M»WÃN��HOOHQèUL]KHWWH��$�SDQRSWLNXV��URWXQGDUHQGV]HUê�LQWÃ]HWHN�
alapelve (melynek számos egyéb szempontot alárendeltek) az épület centru-
P»EDQ�HOKHO\H]HWW�PHJILJ\HOÃVL�SRQWEÍO�WÐNÃOHWHVHQ�EL]WRVÇWRWW�HOOHQèU]ÃV�66 
A benthami szerkezet a magányzárkarendszeres elképzeléseket híven szol-
J»OWD�YROQD�H]�LGè�W»MW��YLV]RQW�MHOHQWèV�K»WU»Q\D�YROW�D�PDJDV�ÃSÇWÃVL�NÐOWVÃJ��
D�]»UNDVRURN�»OWDO�NÐUÖOÐOHOW�NLKDV]Q»ODWODQ�WÃU���.ÖOVè�PLQWDNÃQW�HNNRU�P»U�
állott a Santo Stefano Itáliában [1825], a genfi börtön [Svájc] és a Pentonville 
Prison Londonban [1842].67��$]�RUV]»JRV�Y»ODV]WP»Q\�HOèWW�HJ\ÃENÃQW�D�PLVH��
D�O»WKDWÍ�ROW»U��D]�HJ\K»]L�FHUHPÍQLD�OHKHWèVÃJÃQHN�EL]WRVÇW»VD�YHWHWWH�IHO�D�UR-
WXQGD�IRUP»MÔ�ÃSÇWNH]ÃV�OHKHWèVÃJÃW��PHO\�D�dSDQRSWLFRQ�DODNEDQ�ÃSÇWÃVp�PLDWW�
dD]�ROW»UQDN�PLQGHQ�UDE�»OWDOL�O»WKDW»V»W�LV�YRQQ»�PDJD�XW»Qp��(UUèO�D]RQEDQ�
�OÃQ\HJÃEHQ�NÐOWVÃJHL�RN»Q��PHJ»OODSÇWRWW»N��KRJ\�dWÐEE�WHNLQWHWEèO�KHO\WH-
OHQQHN�ÃV�J\DNRUODWLODJ�NLYLKHWHWOHQQHN�LVPHUWHWHWWp�68

63  Magyar Életrajzi Lexikon��)èV]HUNHV]Wè��.(1<(5(6��gnes. Budapest, 1969, Akadémiai Ki-
adó, 1081. p.

64  0(=(< Barna: A börtönügy a 17–19. században. A börtön európai útja. Budapest, 2018, 
Gondolat Kiadó, 399. p.

65  .�7$, Dóra: %ÐUWÐQÃSÇWÃV]HW�r�$]�HXUÍSDL�EÖQWHWÃV�YÃJUHKDMW»VL�HOPÃOHW�WÃUEHOL�PHJIRJDOPD-
zása. Budapest, 2005. Kézirat. 4. p.

66  )28&$8/7��Michel: )HOÖJ\HOHW�ÃV�EÖQWHWÃV��$�EÐUWÐQ�WÐUWÃQHWH. Budapest, 1990, Gondolat, 
338. p.

67  Vö. &6�*2/< Ferenc: Középületek. Budapest, 2004, Terc Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
68  $]�RUV]»JRV�Y»ODV]WP»Q\�;;,�LN�ÖOÃVH�1RYHPEHU����LN�QDSM»Q������LN�HV]WHQGèEHQ��Anyag-

J\êMWHPÃQ\�����, II. 414. p.
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0LXW»Q�H]W�D�NRQVWUXNFLÍW��DODSYHWèHQ�NÐOWVÃJHV�PLYROWD�RN»Q��D�Y»ODV]WP»Q\�
HOYHWHWWH��D�WHUYH]èN�D�P»VLN��NRUXNEDQ�GLYDWR]Í�PHJROG»VW�Y»ODV]WRWW»N��D�UD-
GL»OLV��P»VNÃQW�FVLOODJUHQGV]HUê��WÃUV]HUYH]ÃVW��(]�D�NRQFHSFLÍ�LV�D�NÐ]ÃSSRQWL�
HOOHQèU]ÃV�PHJV]HUYH]ÃVH�NÐUÃ�WHUYH]HWW��D�FHQWU»OLVDQ�HOKHO\H]NHGè�DGPLQLV]W-
UDWÇY�NLV]ROJ»OÍ��PHJILJ\HOè�KHO\�NÐUÃ�ÃSÖOWHN�VXJDUDVDQ�D�]»UNDWÐPEÐN��PH-
O\HN�HJ\HQNÃQW�LV�MÍO�HOOHQèUL]KHWè��OHY»ODV]WKDWÍ�NLVHEE�HJ\VÃJHNHW�NÃSH]WHN�

A radiális börtönök hasznosították Jeremy Bentham centrális felügyeleti 
HOJRQGRO»VDLW�ÃV�D�JHQWL�PLQW»QDN�RV]W»O\R]»VUD�NLWêQè�OHKHWèVÃJHW�EL]WRVÇWÍ�
udvarszerkezetét is. A magányrendszerben fölöslegessé vált udvarok helyét 
IRO\RVÍN�YHWWÃN�»W��D�]»UNDV]»UQ\DN�NÐ]ÐWW�NLDODNXOÍ�WÃU�D�OHYHJèW�ÃV�D�IÃQ\W�EL]-
tosította a zárkák felé. A zárkák által közrefogott folyosó azután becsatlakozott 
egy közös találkozási pontba, ahol emeletenként elhelyezett, valamennyi szár-
Q\DW�HOOHQèUL]QL�WXGÍ�PHJILJ\HOèSDYLORQ�NDSRWW�KHO\HW��$]�HOOHQèU]èSRQWEÍO�
D�IHOÖJ\HOè�V]HPÃO\]HW�ÇJ\�QHP�O»WRWW�EH�NÐ]YHWOHQÖO�D�FHOO»NED��GH�D�IRO\RVÍN�
forgalmát folyamatosan figyelni tudta. A magánzárkarendszer általános elfoga-
G»VD�D�����V]»]DG�HOVè�IHOÃEHQ�QDJ\�KDW»VVDO�YROW�D�FVLOODJUHQGV]HU�WHUMHGÃVÃUH��
KLV]HQ�OHKHWèYÃ�WHWWH�D�QDJ\�EHIRJDGÍNÃSHVVÃJê��EL]WRQV»JRV��MÍO�HOOHQèUL]KHWè�
börtönök építését. 

Az Egyesült Államok Pennsylvania államában 1818. és 1821. évben törvé-
nyek rögzítették, hogy a szabadságvesztés büntetés végrehajtása magányrend-
V]HUEHQ�ÃV�PXQN»YDO�WÐUWÃQè�IRJODONR]WDW»VVDO�WÐUWÃQMÃN�69�7ÐEE�QDJ\PÃUHWê�
intézet felállítását is tervezték, közülük egyet az állam keleti részére. Ennek 
a programnak nyomán 1828-ban adták át rendeltetésének az Eastern Peni-
tentiaryt. (A Philadelphiában megvalósult intézmények már nevükben [Pe-
QLWHQWLDU\@�LV�KRUGR]W»N�D�PHJÔMXO»VW��1HP�dSULVRQp�D�PHJMHOÐOÃVÖN��KDQHP�
dSHQLWHQLDU\p��PHO\�NLIHMH]ÃVW�H]�DONDORPEÍO�KR]W»N�OÃWUH�D]�DQJROEDQ�D�ODWLQ�
poenitentia továbbképzésével.70)
-RKQ�+DYLODQG�DQJRO�ÃSÇWÃV]WèO�D]�HOWHUMHGèIÃOEHQ�OÃYè�VXJ»U��YDJ\�FVLOODJ-

rendszer szerint rendelték meg az intézet tervét. Haviland az Egyesült Álla-
mokban ezzel a munkájával szerzett hírnevet magának. Az angliai kísérleteket 
ÃV�D]�HXUÍSDL�HOè]PÃQ\HNHW��D�NRUDL�EÐUWÐQÃSÇWÃV]HWL�WDSDV]WDODWRNDW�ÐVV]H-
JH]YH�WHUYH]WH�PHJ�D�����Iè�EHIRJDG»V»UD�DONDOPDV��HJ\HPHOHWHV��KÃWV]»UQ\DV�
csillagépületet. Ez a rendszer továbbfejlesztése volt a San Michele zárkastruk-
WÔU»M»QDN�ÃV�IRO\RVÍUHQGV]HUÃQHN��EHROYDV]WRWWD�D�JHQWL�LQWÃ]HW�XGYDUUHQGV]HUê�
szerkezetének cellaudvaros szisztémáját, és alkalmazta a panoptikus rendszer 
vonatkozó elveit is.

Miután a rotunda modelljét a választmány alkalmatlannak ítélte, és kizárta 
D�OHKHWèVÃJHN�NÐ]ÖO��D�PDJ\DU�WHUYH]èN�LV�D�UDGL»OLV�LQWÃ]HW�LU»Q\»EDQ�NHUHVWÃN�D�

69  $51'7� Jörg. 6WUDIYROO]XJVEDX��'HU�(LQIOX¹�GHV�9ROOJ]V]LHOHV�DXI�GHQ�%DX�GHU�$QVWDOWHQ�IÖU�
GHQ�9ROO]XJ�GHU�)UHLKHLWVVWUDIH��Bochum, 1981, Studienverlag Dr N. Brockmeyer, 25. p.

70  /$8%(17+$/� Klaus� 6WUDIYROO]XJ� Berlin–Heidelberg–New York, 1995, Springer, 30. p.
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PHJROG»VW��$]�dÃV]DN�DPHULNDL�PHWÍGXV�Q\RP»Q�ÃSÇWHQGè�MDYÇWÍ�EÐUWÐQÐNp�
WHUYÃW�OHDGÍ�ÃSÇWÃV]HN�PHJOHKHWèV�KêVÃJJHO�NÐYHWWÃN�D]�HUHGHWL�PLQW»W��$�3KL-
ODGHOSKL»EDQ�IHOÃSÇWHWW�(DVWHUQ�3HQLWHQWLDU\�HJ\�NÐ]SRQWEÍO�NLLQGXOÍ�KÃW��NÖOVè�
]»UNDVRURV�WÐPEMH�NÐQQ\HQ�»WWHNLQWKHWè��D�FHQWU»OLV�HOKHO\H]ÃVê�PHJILJ\HOè-
pontból a középen összefutó folyosókon keresztül valamennyi zárka könnyen 
HOÃUKHWè��5DJ»O\RN��PHJEHWHJHGÃVHN��IRJYDWDUWRWWDN�IHJ\HOPH]HWOHQ�PDJDWDU-
tása, netán zendülése esetén az egyes folyosók (zárkatömbök) lezárásának nem 
OHEHFVÖOHQGè�EL]WRQV»JL�IXQNFLÍMD�YROW�71�$�OHJIèEE�K»WU»Q\D�NÐOWVÃJHVVÃJH��
PHO\�PLNÃQW�D]�LVPHUW��KD]»QNEDQ�LV�D�PHJYDOÍVÇW»V�Iè�J»WM»Y»�Y»OW�

Graefl Károly egyik terve híven másolta az amerikai mintát.72�$�IèIURQWRQ�
elhelyezett igazgatói épület mögé (melyben helyet kapnak az igazgató lakása 
mellett az irodák, az írnokok szobái, a levéltár és további kiszolgáló egységek) 
LJD]ÇWRWWD�EH�D�KDW�]»UNDWÐPEEèO�»OOÍ�UDGL»OLV�WHUYH�V]HULQWL�NODVV]LNXV�FVLOODJ�
V]HUNH]HWê�PHJROG»VVDO��D�NÖOVè�FHOODVRURV�]»UNDÃSÖOHWHNHW��$]�LJD]JDWÍL�ÃSÖOHW�
KRPORNUDM]L�WHUYÃEèO�LV�O»WKDWÍDQ�D�SHQWRQYLOOH�L�PÍU�MHJ\HNHW�YLVHOè�PLQW»W�
NÐYHWYH��ÍQÃPHW�VWÇOXVÔ��HNOHNWLNXV�KRPORN]DWRW�WHUYH]HWW��(]�D�WHUY�P»U�NÐU-
YRQDOD]WD�D]�DEV]ROXWL]PXVWÍO�ÃV�D�EDURNNWÍO�ÐUÐNÐOW��D�NÃVèEE�D�SROJ»UL�NÐ]-
ÃSÇWNH]ÃVHNEHQ�MHOOHP]èYÃ�Y»OÍ��D]� LJD]V»JÖJ\L�SDORW»NRQ�XUDONRGÍ�ÃSÇWÃVL�
ILOR]ÍIL»W��D�EÐUWÐQ�YDJ\�WÐUYÃQ\V]ÃNL�ÃSÖOHW�Iè�IURQWMD�D�KDWDORP�NLVXJ»U]»V»QDN�
egyik szimbóluma, s egyben a város látványossága.
$�P»VLN�SURMHNW�NODVV]LNXV��NÃWV]»UQ\DV�dSDUDOHORJUDPPDp�V]HUNH]HWê�ÃSÖOHW�

OHWW�YROQD��DPHO\QHN�NÐ]ÃSSRQWM»ED�D]�DGPLQLV]WU»FLÍV�WÐPE�NHUÖOW��DPHO\LNEèO�
NÃW�LU»Q\EDQ�Q\ÔOWDN�HO�D�NÖOVè�]»UNDVRURV�V]»UQ\DN�

Graefl a zárkákhoz sétaudvarokat tervezett, az emeleten részben a földszintit 
HOIHGè�PÍGRQ��7HUYÃQHN�NÖOÐQOHJHVVÃJH�D]�D�NRUV]HUêVÃJ��PHOO\HO�D]�HJ\HV�
zárkákban a vízvezeték (mosdókagyló) és árnyékszéki csatornák (vízöblítéses 
:&��WHUYH]ÃVÃW�LQWÃ]WH��$�]»UN»N�IêWÃVÃW�OÃJEHIÔY»VRV�PÍGV]HUUHO�JRQGROWD�
megoldani.

Giuseppe Cassano egyik modellje73 egy hét zárkatömbös, hasonló radiális 
PLQW»W�NÐYHW��IèKRPORN]DW»Q�NODVV]LFLVWD�KLYDWDOL�ÃSÖOHWWHO��(PHOOHWW�S»O\»]RWW�
HJ\�P»VLN�WHUYYHO� LV��DPL�WLSLNXV�dWHOHIRQSÍ]QDp�V]HUNH]HWê�DODSUDM]�V]HULQW�
ÃSÖOKHWHWW�YROQD��$]�LJD]JDWÍV»JL�ÃSÖOHWEèO�HJ\�HJ\HQHV�IRO\RVÍÃSÖOHW�EDO�ÃV�
MREE�V]»UQ\»Q�NÃW�NÃW�NÖOVè�FHOODVRURV�]»UNDWÐPE�KHO\H]NHGHWW�YROQD�HO��DPL�
lényegesen megnövelte volna az épületegyüttes méreteit, hiszen ugyanannyi 

71  +$&.(5�Ervin: $�V]DEDGV»JYHV]WÃV�EÖQWHWÃVHN�YÃJUHKDMW»V»UD�V]ROJ»OÍ�LQWÃ]HWHN�ÃSÇWÃVH�ÃV�
berendezése, Budapest, 1943, 5. p.

72  0DJ»Q\UHQGV]HUê�K»URPV]»]�UDEUD�WHUYH]HWW�IRJK»]QDN�WHUYH��0DJ\DU�2UV]»JRV�/HYÃOW»U�
Regnicolaris Levéltár N. 95. Archivum regni 1222–1988. Lad 44. Az 1840. évi V. törvénycikk által 
D�EÖQWHWè�MDYÇWÍ�UHQGV]HU�NLGROJR]»V»UD�NLNÖOGÐWW�Y»ODV]WP»Q\�����r�����

73  Plaene zu den in Ungarn nach der nordamerikanischen Methode zu erbauenden besserungs 
Gefaengnissen – Entworfen von Joseph Csassano Architekt und Baumeister MOL Regnicolaris 
Levéltár N. 95. Archivum regni 1222–1988. Lad. 44.
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rab elhelyezésére vállalkozott volna két (illetve négy) szárnyban, mint a koráb-
ELDNEDQ�KÃW�VXJ»ULU»Q\Ô�WÐPEEHQ��+DUPDGLN�WHUYH�HJ\�*UDHIOÃUH�HPOÃNH]-
WHWè��D]�LJD]JDW»VL�ÃSÖOHWWÐPEEèO�MREEUD�ÃV�EDOUD�LQGXOÍ�NÐ]ÃSIRO\RVÍV��NÖOVè�
zárkasoros szárny modelljét követte.
=LWWHUEDUWK�0»W\»V�HJ\HWOHQ�WHUYH�D]�HJ\V]HUê��SDUDOHORJUDPPD�DODSUDM]Ô�

ÃSÖOHWHJ\ÖWWHV�YÇ]ÍM»UD�ÃSÖOW��D�NÐ]ÃSVè�WÐPE�»OWDO�NÃW�NÖOÐQ»OOÍ�NÐ]ÃSIRO\RVÍV�
]»UNDV]»UQ\UD�WDJROW�EÐUWÐQ�NÃSÃW�Y»]ROWD�IHO��ç�QHP�NÇVÃUOHWH]HWW�D�VXJDUDV�
VWUXNWÔU»YDO��/HJIèEE�HOWÃUÃVH�*UDHIO�YDJ\�&DVVDQR�KDVRQOÍ�WHUYÃWèO�D�KRP-
ORN]DW��PHO\�*UDHIO�dQ\»MDVp�ÃV�dNRU»QWVHP�LMHV]Wèp�KDW»VÔ�WHUYÃYHO��&DVVDQR�
NRPRU�ILOR]ÍIL»M»YDO�V]HPEHQ�D�V]LJRUÔV»J�ÃV�HJ\V]HUêVÃJ�MHJ\HLW�YLVHOL�PDJ»Q�

Az országos választmány az egyik legnagyobb problémának azt látta a ter-
YH]ÃVEHQ��KRJ\DQ�OHKHW�ÐVV]HHJ\H]WHWQL�D�PDJ»Q\UHQGV]HUê�HO]»U»VW�D� OHONL�
neveléssel szoros összefüggésben álló mise/istentisztelet szervezésével. Fel-
szólította a pályázó építészeket, adjanak arra a kérdésre választ, miként lenne 
megoldható az, hogy minden rab „az oltárt és misemondó papot láthassa a nél-
NÖO��KRJ\�D�UDEW»UVDLWÍO�V�H]HN�WèOH�O»WWDWKDWQ»QDNp��$�URWXQGD�UHQGV]HUê�ÃSÖOHW�
HOYHWÃVÃW�NÐYHWèHQ�YL]VJ»OW»N�PHJ�D�Y»ODV]WP»Q\�WDJMDL�D�Q\XJDW�HXUÍSDL�PD-
J»Q\UHQGV]HUê�EÐUWÐQÐNHW�NLHJÃV]ÇWè��J\DNRUODWEDQ�OÃWH]è�dS»KRO\UHQGV]HUWp�
LV��PHO\�D�UDERNDW�HJ\P»VWÍO�MÍO�HOKDW»UROW��Y»ODV]IDODNNDO�IHOV]HUHOW�OÃSFVè]H-
tesen elhelyezett, félkörívben telepített fülkékbe igazította. A fogvatartottakat 
HJ\HQNÃQW��FVXNO\»EDQ�YH]HWWÃN�YROQD�NLV��V]êN�S»KRO\XNED��PHO\HNEèO�D]�ROW»UW�
és a misemondó papot láthatták. Az országos választmány ezt a megoldást se 
WDUWRWWD�PHJIHOHOèQHN��DPLYHO�U»DG»VXO�D]�HVHWOHJHV�RNWDW»V�OHKHWèVÃJÃW�LV�WÐ-
UÐOWH�D�UHQGV]HUEèO���´J\�YÃOHNHGHWW��KRJ\�dD�S»KRO\RN�V]RPV]ÃGV»J»Q»O�IRJYD�
D�UDERN�MHOHN��NRSRJ»V��VWE��»OWDOL�NÐ]OHNHGÃV�ÔWM»Q�D�PDJ»Q\UHQGV]HUW�NÐQQ\HQ�
NLM»WV]KDWM»Np�74 A választmány a megoldást, miután az ismert architekturális 
OHKHWèVÃJHNHW�NL]»UWD��»WK»UÇWRWWD�D]�ÃSÇWÃV]HNUH��´J\�GÐQWÐWW��KRJ\�dD]�ÃSÇWÃV�
LU»QWL�KDW»UR]DW�DNNRUUD�KDODV]WDWLN��PLGèQ�D]�DOY»ODV]WP»Q\�D�PêÃUWèN�YÃOH-
PÃQ\ÃW�D�NHUÖOHWL�EÐUWÐQEHQ�ÃSÇWHQGè�N»SROQD�LU»QW�EH�IRJMD�Q\ÔMWDQLp�75

$]�ÃSÇWèPHVWHUHNWèO�ÃUNH]HWW�Y»ODV]RN�HUèVHQ�ÐVV]HFVHQJWHN��*UDHIO�Y»-
laszában leszögezte, hogy „miután a panopticon alakban építés az a körül 
FVDNXJ\DQ�HOèIRUGXOÍ�WÐEEIÃOH�J\DNRUODWL�QHKÃ]VÃJHN�PLDWW�IÃOUHYHWWHWHWWe�
èV]LQWÃQ�NLMHOHQWL��PLNÃSHQ�è�PDJD�UÃV]ÃUèO�RO\�PÍGRW�QHP�WDO»OKDW��PHOO\�
V]HULQW�D�PDJ»Q\UHQGV]HU�V]LJRUÔ�HOYHLQHN�ÃSVÃJEHQ�WDUW»VD�PHOOHWW��D]�HJ\�
KHO\HQ�V]ROJ»OWDWRWW�PLVÃW�YDODPHQQ\L�UDEUD�QÃ]YH�O»WKDWÍY»�WHQQL�OHKHWQHp�76 

74  $]�RUV]»JRV�Y»ODV]WP»Q\�;;,�LN�ÖOÃVH�1RYHPEHU����LN�QDSM»Q������LN�HV]WHQGèEHQ��-HJ\]è-
NÐQ\Y�����, 44. p.

75  $]�RUV]»JRV�Y»ODV]WP»Q\�;;9�LN�ÖOÃVH�1RYHPEHU����»Q������LN�HV]WHQGèEHQ��-HJ\]èNÐQ\Y�
1843, 51. p.

76  $�IèPÃOWÍV»JÔ�RUV]»JRV�$OY»ODV]WP»Q\KR]��*UDHIO�.»URO\�D]�LU»QWL�YÃOHPÃQ\ÃW��YDOOMRQ�D�PD-
gányrendszer feláldozása nélkül lehetne-e olly módot találni, melynél fogva a rabokra nézve 
D�PLVH�O»WKDW»VD�HV]NÐ]ÐOWHWQÃN"�DO»]DWRVDQ�EHPXWDWMD��,Q�)HOVÃJHV�HOVè�)HUGLQ»QN�»OWDO�V]DEDG�
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Cassano ugyan ennyire nyíltan nem fogalmazott, mindenesetre a magány-
UHQGV]HUê�EÐUWÐQEHQ�DONDOPD]RWW�QHP�PDJ»Q\UHQGV]HUKH]�LJD]RGÍ�PHJROG»VW�
nehézkesen megvalósíthatónak ítélte. Ennek ellenére mindkét építész kísér-
letet tett a kérés legalább részleges teljesítésére. Cassano a tömlöcfolyosók 
kiszélesítésével operált, vélekedése szerint, ha a zárkák közti beltávolság két 
ÐO�KHO\HWW�KDW�ÐO�V]ÃOHVVÃJêUH�ÃSÇWHQÃN��HEEHQ�D]�HVHWEHQ�WÐPOÐFÃEèO�D�UDERN�
többsége rátekinthetne az épület középpontjára elhelyezett oltárra. Másik öt-
OHWH�EL]RQ\RV�QHKÃ]VÃJHNEH�ÖWNÐ]ÐWW��NÖOÐQÐVHQ�KLGHJ�LGèEHQ��DPLNRU�D]�DE-
laküvegek könnyen bepárásodhattak: öt külön, az ablakokból látható kápolna 
építésére tett le terveket.77 Graefl sajátos megoldást javasolt: egy szárnyból 
V]»UQ\ED�V]»OOÇWKDWÍ����KÖYHO\N�PDJDV�WDOSUD�KHO\H]HQGè�PR]JDWKDWÍ�ROW»UW�
WHUYH]HWW��PHO\HW�D�V]»UQ\����FHOO»M»EÍO�GLUHNW�IRUP»EDQ��D�WÐEELEèO�SHGLJ�
tükörrendszerek segítségével lehetett volna megtekinteni.

*

„Cassano és Graefl tervei felveszik a versenyt a legfejlettebb nyugati országok 
börtönterveivel, illetve megvalósult épületeivel. Bizonyítékai annak, a törek-
YÃVQHN��KRJ\�0DJ\DURUV]»JRQ�D�EÖQWHWè�MDYÇWÍ�UHQGV]HUEHQ�D�OHJMREE�PÍG-
szert kívánta alkalmazni. Ennek érdekében tanulmányozták oly aprólékosan a 
kor neves egyéniségei D�NÖOIÐOGÐQ�EHY»OW�PÍGV]HUHNHW, az építészek pedig 
a börtönépületeket�p78 Amennyiben a bizottság javaslatát a diéta és az uralko-
dó elfogadta volna, s felépül a tíz kerületi börtön, bármelyikük terve szerint 
ÃSÇWHWWÃN�LV�YROQD��EL]RQ\RVDQ�QHP]HWNÐ]L�V]ÇQYRQDOÔ�RUV]»JRV�K»OÍ]DWD�OHWW�
volna a magyar büntetés-végrehajtásnak. Tudjuk, ez nem következett be. 

$]�RUV]»JJ\êOÃV�PDJ»UD�KDJ\WD�D�EÖQWHWÃV�YÃJUHKDMW»VW��$]�HONÐYHWNH]HQGè�
ÃYHNEHQ�D�SROJ»UL�»WDODNXO»V�PHJKDW»UR]ÍEE�SURJUDPMDL�NHUÖOWHN�HOèWÃUEH��
a börtönüggyel legfeljebb áttételesen foglalkoztak. Ennek lett eredménye, 
KRJ\�0DJ\DURUV]»J�NRUV]HUê�EÖQWHWÃV�YÃJUHKDMW»VL�LQWÃ]HWHN�QÃONÖO�OÃSWH�»W�
D�SROJ»URVRG»V�NÖV]ÐEÃW��$�KDWÍV»JL�EÐUWÐQÐNEHQ�dD�OHJHOQÃ]èEE�EÇU»OÍ�VHP�WD-
O»OKDWQD�GLFVÃUQL�YDOÍWp�r�ÇUW»N�D�GLNWDWÍULNXV�PRQDUFKLD�ÃYHL�XW»Q�V]ÖOHWHWW�HOVè�
PDJ\DU�EÐUWÐQÖJ\L�ÐVV]HIRJODO»V�V]HU]èL��3XOV]N\�)HUHQF�ÃV�7DXIIHU�(PLO�79

királyi Pozsony városába 1843-iki esztendei pünkösd hava 14-ik napjára rendeltetett Magyarország 
NÐ]J\êOÃVÃQHN�ÇU»VDL�,r,9��3R]VRQ\EDQ��$]�RUV]»JJ\êOÃVL�LURP»Q\RN�NLDGÍ�KLYDWDO»EDQ��3HVWHQ��
Landerer és Heckenastnál 1844 (továbbiakban: $]�����r����ÃYL�RUV]»JJ\êOÃV�ÇU»VDL) I. 203. p.

77  $O»]DWRVV»JJDO�EHQ\ÔMWDQGÍ�IHOHOHWH�&DVVDQR�-Í]VHI�ÃSÇWÃV]QHN��$]�����r����ÃYL�RUV]»JJ\êOÃV�
írásai, I. 205. o.

78  1(0(6 Márta: Börtönépítés Magyarországon. In 386=7$, László – +$',. András – )¶/°3 
 Csilla. (szerk.): ,JD]V»JÖJ\L�ÃSÖOHWHN�0DJ\DURUV]»JRQ�D�GXDOL]PXV�NRU»EDQ��Székesfehérvár–
%XGD�SHVW��������$]�20)�0DJ\DU�£SÇWÃV]HWL�0Ô]HXPD

79  38/6=.< Ágost – 7$8))(5 Emil��$�EÐUWÐQÖJ\�PÔOWMD��HOPÃOHWH��MHOHQ�»OO»VD�NÖOÐQÐV�WHNLQWHWWHO�
Magyarországra. Pest, 1867, Emich Gusztáv kiadványa, 312. p.
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-HOHQ�WDQXOP»Q\�D�V]HU]è�GRNWRUL�NXWDW»VDLQ�DODSXO��PHO\�D�PDJ\DURUV]»JL�ÃSÇ-
WÃV]HW������ÃV������NÐ]ÐWWL�WHUYS»O\»]DWDLQDN�IHMOèGÃVWÐUWÃQHWÃW�IRJODOMD�ÐVV]H�
intézmény- és stílustörténeti vonatkozások szempontjából.1 Az 1891 utáni 
QHJ\HG�V]»]DG�r�D]�HOVè�YLO»JK»ERUÔV�ÐVV]HRPO»VLJ�WDUWÍ�NRUV]DN�r�YL]VJ»ODWD�
D�KD]DL�ÃSÇWÃV]HWL�PêV]DNL�V]DNVDMWÍ�NÖOÐQEÐ]è�RUJ»QXPDLQDN�UÃV]OHWHV�DGDW-
J\êMWÃVÃQ�DODSXO��$�YL]VJ»OW�SHULÍGXV�DODWW�ÐVV]HVHQ�WÐEE�PLQW�����ÃSÇWÃV]HWL�
S»O\»]DW�DGDWDL�J\êOWHN�ÐVV]H�2 Ezek közül alig százról rendelkezünk részlete-
VHEE�LQIRUP»FLÍNNDO�YDJ\�S»O\DWHUYHNNHO��IèOHJ�D�MHOHQWèVHEE�NÐ]ÃSÖOHWHNUH�NL-
ÇUW�YHUVHQ\HN�D]RN��DPLNUèO�EèYHEEHN�D�IRUU»VDLQN��(]HN�D�WHUYH]ÃVL�YHUVHQ\HN�
UHQGUH�D�V]DNVDMWÍ�ÃUGHNOèGÃVÃQHN�NÐ]ÃSSRQWM»EDQ�»OOWDN��D� OHJMHOHQWèVHEE�
projektek pedig a szélesebb közvélemény számára is releváns témát adtak. 
A dualizmus korában egyre elterjedtebb gyakorlattá vált, hogy az állami köz-
épületek tervezésére nyilvános pályázatot hirdessenek, melyeken bármelyik 
PDJ\DU�»OODPSROJ»UV»JÔ�ÃSÇWÃV]�UÃV]W�YHKHWHWW��2O\DQ��D]ÍWD�HPEOHPDWLNXVV»�
vált épületek, mint az Országház vagy a Vajdahunyad vára kialakítása egykor 
DNWX»OLV�NÃUGÃVW�NÃSH]HWW�r�NÖOÐQEÐ]è�WHUYH]èN�HONÃS]HOÃVHLQHN�YHUVHQJÃVH�
formájában folyt vita a megvalósulandó formájukról. Az 1867-es kiegyezés után 
ÃOÃQNÖOè�JD]GDV»JL�ÃOHW�ÃV�D�NLÃSÖOè�SROJ»UL�LQWÃ]PÃQ\UHQGV]HU�D�NRU»EELDNQ»O�
több építkezést generált, és a megvalósuló épületek közül egyre több esetben 
YROW�PDJ»WÍO�ÃUWHWèGè�D�WHUYH]è�S»O\»]DW�ÔWM»Q�YDOÍ�NLY»ODV]W»VD��,VNRO»N��NÍU-
házak, városházák vagy éppen színházak és vigadók tervezésére meghirdetett 

*  6]ÃNHO\�0»UWRQ�PêHPOÃNYÃGHOPL�V]DNÃUWè��0DWKLDV�&RUYLQXV�&ROOHJLXP�
1  6=£.(/< Márton: £SÇWÃV]HWL�WHUYS»O\»]DWRN�0DJ\DURUV]»JRQ�����r�����NÐ]ÐWW. Doktori disz-

V]HUW»FLÍ���7ÃPDYH]HWè�0DUÍW]\�.DWDOLQ��%0(�£3.�&VRQND�3»O�'RNWRUL�,VNROD��������%XGDSHVW
2  6=£.(/< 2020, 25. p.
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RUV]»JRV�WHUYYHUVHQ\HNEèO�D]������HV�ÃYHNWèO�NH]GYH�D]�HOVè�YLO»JK»ERUÔLJ�
évente többet is találhatunk a korabeli sajtót szemlélve.
0HJILJ\HOKHWè��KRJ\������HOèWW�WÐUYÃQ\V]ÃNL�ÃSÖOHWUH�QHP�ÇUWDN�NL�Q\ÇOW�WHU-

YH]ÃVL�YHUVHQ\W�KD]»QNEDQ��$]������DV�ÃYHN�YÃJÃWèO�P»U�V]»PRV�WHOHSÖOÃVHQ�
épültek törvényszékek és börtönök szerte az országban, például Szegeden, 
1\ÇUHJ\K»]»Q��.ROR]VY»URQ�:»JQHU�*\XOD��YDJ\�.RP»URPEDQ��1DJ\Y»UDGRQ��
Brassóban pedig Kiss István tervei alapján.3�çN�NHWWHQ�V]LQWH�VSHFLDOL]»OÍGWDN�
az igazságügyi épületek tervezésére, ám Kiss 1902-ben meghalt, utána pedig 
P»U�:»JQHU�LV�FVDN�HJ\�WÐUYÃQ\V]ÃNHW�WHUYH]HWW��D]�HJULW�4 A változásnak köze 
OHKHWHWW�D]������HV�ERWU»Q\KR]��DPLNRU�»SULOLVEDQ�D]�RUV]»JJ\êOÃVEHQ�IRO\W�KH-
ves vita a minisztériumok által közvetlen megbízott építészek munkásságának 
PHJÇWÃOÃVÃUèO��ÃV�D�Q\ÇOW�S»O\»]DWRN�VRUR]DWRV�HOPDUDG»V»QDN�YÃOW�YLVV]»VV»JDL-
UÍO��HNNRU�D�IHOV]ÍODOÍ�=ERUD\�0LNOÍV�HOOHQ]ÃNL�NÃSYLVHOè�QHYHVÇWHWWH�LV�D�IHQWL�
NÃW�ÃSÇWÃV]W��PLQW�D]�LJD]V»JÖJ\L�W»UFD�EHYHWW�WHUYH]èLW�5
'H������XW»Q�P»U�HJ\ÃUWHOPêHQ�PHJV]DSRURGWDN�D]� LJD]V»JV]ROJ»OWDW»V�

épületeire kiírt pályázatok is. 1903 és 1916 között összesen 18 városban jelent 
meg pályázati felhívás törvényszéki épület tervezésére, továbbá két helység-
ben járásbíróságra is. A 18 törvényszéki – vagy korabeli szinonimával élve tör-
vénykezési – palota közül 12 esetében fogházzal együtt tervezték megépíteni 
az épületet, míg a két járásbíróság közül az egyiket adóhivatallal, míg a másikat 
fogházzal együtt.
$�����V]»]DG�HOVè�ÃYWL]HGÃQHN�WÐUYÃQ\V]ÃNL�ÃSÖOHWHNUH�NLÇUW�S»O\»]DWDL�NÐ-

]ÖO�D�NDSRVY»UL�D]�HOVè�D�VRUEDQ��DKRO������MDQX»UM»EDQ�KLUGHWWÃN�NL�D�YHUVHQ\W�6 
A jeligés, vagyis titkos pályázaton csak magyar állampolgárok vehettek részt. 
$�NRUV]DNEDQ�NÐ]HSHVQHN�V]»PÇWÍ������NRURQ»V�HOVè�GÇM�YROW�NLWê]YH��GH�D�NL-
ÇU»V�D�WHUYH]HQGè�ÃSÖOHW�PHJMHOHQÃVÃUH�YRQDWNR]ÍODJ�VHPPLIÃOH�NLNÐWÃVW�QHP�
WHWW��PLQGÐVV]H�D�FÃOV]HUêVÃJUH�ÃV�D�WDNDUÃNRVV»JUD�KÇYWD�IHO�D�S»O\»]ÍN�IL-
gyelmét. A megkötések hiányának ellenére a 13 beérkezett terv között mégis 
HJ\ÃUWHOPêHQ�WÐEE�KLVWRUL]»OÍ�S»O\DWHUYHW�O»WKDWXQN�D�NRUV]DNEDQ�»WODJRVQDN�
PRQGKDWÍQ»O��D�KÃW�LVPHUW�WHUY�NÐ]ÖO�SHGLJ�NHWWè�LV�DOWHUQDWÇY�VWÇOXVÔ�r�HNOHN-
WLNXV�ÃV�V]HFHVV]LÍV�r�KRPORN]DWRNDW�WDUWDOPD]��$�EÇU»ODW�V]ÐYHJÃEèO�D]RQEDQ�

3  $]�LJD]V»JÖJ\L�ÃSÖOHWHNUèO�EèYHEEHQ�O»VG�386=7$, László: A bírósági épület. In .�//$< István 
– 386=7$, László – 67,37$ István: Bírósági épületek Magyarországon. Budapest, 1993, HG & Társa 
.LDGÍ����r����S���=,11(5 Tibor (szerk.): Magyarország bíróságai és ügyészségei az ezredfordulón. 
'HEUHFHQ��������%OHQGH�%W���.(1*<(/ Miklós: 3HUNXOWÔUD��$�EÇUÍV»JRN�YLO»JD��$�YLO»J�EÇUÍV»JDL. 
%XGDSHVWr3ÃFV��������'LDOÍJ�&DPSXV��0(*<(5,�3�/)), Zoltán: Az igazságügyi szervezet a fizikai 
YDOÍV»JEDQ��D�.ÔULD�ÃSÖOHWH��Jogtörténeti Szemle, 2017. 1–2. sz. 87–96. p.

4  Vö. 0(*<(5,�3�/)), Zoltán. $]�HJUL�7ÐUYÃQ\K»]��7KH�(JHU�&RXUWKRXVH� Budapest–Eger, 2018, 
Országos Bírósági Hivatal

5  Az épitészeti és épitési ügyek a Parlamentben. Budapesti Építészeti Szemle, 1902. 10. sz. 
130–139. p.

6  A kaposvári törvénykezési épület és fogház pályatervei. Magyar Pályázatok, 1904. 4. sz. 2. p.
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HJÃV]HQ�HJ\ÃUWHOPêHQ�NÐUYRQDOD]ÍGLN�D�]VêUL�»OO»VSRQWMD��PHO\�XJ\DQ�QHP�ÇWÃOL�
el DE�RYR�D�V]HFHVV]LÍW��GH�D�IXQNFLÍKR]�QHP�LOOèQHN�WDUWRWWD�7�$]�HOVè�GÇMDW�0DU-
ton Ákos–Reime Márkus klasszicizáló neobarokk terve nyerte, míg a másodikat 
D�WDSDV]WDOW�LJD]V»JÖJ\LÃSÖOHW�WHUYH]è��:»JQHU�*\XOD��DNL�NRQYHQFLRQ»OLV�QHR-
reneszánsz tervét akár negyed századdal korábban is készíthette volna. Azon-
EDQ�:»JQHU�DGRWW�DOWHUQDWÇY�r�V]HFHVV]LÍV�r�IèKRPORN]DWRW�LV��PHO\�NLIHMH]HWWHQ�
sikerületlen, nélkülözi a lendületet, bizonyos részletei még így is klasszikus 
benyomást keltenek – mintha korábbi épület átalakításáról lenne szó.

���NÃS��Kaposvár, Marton és Reime – 1. díj*

���NÃS��.DSRVY»U��:»JQHU�*\XOD�r�P»VRGLN�GÇM**

*  Kaposvár, Marton Ákos–Reime Márkus. (Magyar Pályázatok, 1904. 4. sz. 8. p., Arcanum 
Digitális Tudománytár/ADT)

**  .DSRVY»U��:»JQHU�*\XOD���Magyar Pályázatok, 1904. 4. sz. 9. p., ADT)
7  Uo. 25–31. p.
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���NÃS��Kaposvár, Kármán és Ullmann – 3. díj*

���NÃS��Kaposvár, Császár és Lechner**

A harmadik díjas Kármán–Ullmann-tervnek sikerült klasszikus összhatás mél-
tóságteljességét elérnie kevéssé konvencionális részletképzéssel. Míg a további 
QÃJ\�WHUY�NÐ]ÖO�NHWWè�KLVWRUL]»O�r�HJ\�QHREDURNN�ÃV�HJ\�QHRJÍWLNXV�r��NHWWè�SH-
GLJ�D�V]»]DGIRUGXOÍ�OHFKQHUL�LU»Q\»W�NÐYHWL�IORU»OLV�PRWÇYXPRNNDO�WH[WXU»OW�VÇN�
homlokzatával és hullámzó pártázatával. A második magyaros terv, a Császár 
.��)HUHQFr/HFKQHU�-HQè�S»URVWÍO��PLQGD]RQ»OWDO�DGRWW�HJ\�NODVV]LNXVDEE�DO-
ternatív homlokzatot is, mely részletképzésében igyekszik az összhatás keretein 
EHOÖO�PDUDGYD�LQQRYDWÇY�OHQQL�r�VRNNDO�NHYÃVEÃ�PHJJ\è]è�YÃJHUHGPÃQQ\HO��

*  Kaposvár, Kármán Géza–Ullmann Gyula. (Magyar Pályázatok, 1904. 4. sz. 14. p., ADT)
**  .DSRVY»U��&V»V]»U�)HUHQFr/HFKQHU�-HQè���Magyar Pályázatok, 1904. 4. sz. 21. p., ADT)
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mint Kármán–Ullmannék. A bírálat a historizáló tervekre csak annyi megjegy-
]ÃVW�WHV]��KRJ\�D]�DUFKLWHNWÔUD�D�UHQGHOWHWÃVQHN�PHJIHOHOè��NLYÃYH�D�JÍWL]»OÍ�
HONÃS]HOÃVW��DPLW�E»U�WHWV]HWèVQHN��»PGH�WÔOWDJRO»V»YDO�Q\XJWDODQQDN�LV�ÇWÃO�r�
ami nem fejezi ki a funkciót.8 A Császár–Lechner duó stílusát a rendeltetést 
QHP�NLIHMH]è�PLYROW»Q�NHUHV]WÖO�PDUDV]WDOW»N�HO��$�EÇU»ODW�LWW�H[SOLFLW�NLPRQGMD�
D�NODVV]LNXV�VWÇOXV�]VêUL�V]HULQW�PHJIHOHOèEE�PLYROW»W��NRQNUÃWDQ�NLHPHOYH�D�
IèS»UN»Q\�V]HUHSÃQHN�IRQWRVV»J»W�9 A másik szecessziós tervnél is ugyanez 
D]�ÇWÃOHW��GH�ÐVV]HVVÃJÃEHQ�PÃJVHP�PRQGKDWÍ�HJ\ÃUWHOPêHQ�REVNÔUXVQDN�D�
EÇU»OÍN�ÃUWÃNHOÃVH��:»JQHU�DYÇWW�WHUYÃUH�SÃOG»XO�HJ\�HQ\KÃQ�PÃJLVFVDN�NULWL-
kus megjegyzést tettek.10 Valamennyi pályaterv közül pedig éppen a Kármán– 
Ullmann párosénak stílusát tartja a legjobbnak.11 Ez a tervezet azonban rész-
leteit tekintve inkább szecessziósnak mondható, csak a kompozíció maradt 
KDJ\RP»Q\WLV]WHOè�r�D]RQEDQ�H�WHUYH]èS»URVWÍO�P»U�H]�LV�NÖOÐQÐV��èN�P»U�
– fentebb taglalt – évekkel korábbi pályaterveiken is merészebb formálással 
ÃOWHN�� ÇJ\�H�dYLVV]DOÃSÃVWp�PLQGHQ�EL]RQQ\DO�D�EÇU»ODW�Y»UKDWÍ�ÃUWÃNÇWÃOHWÃUH�
való spekuláció okozhatta. Kármán–Ullmannék munkája valóban egységesnek 
KDWÍ�»WPHQHWL�VWÇOXVÔ�ÃSÖOHW��ÔJ\�O»WV]LN��H]�D�IDMWD�NRPSURPLVV]XPRV�LU»Q\�YROW�
D�]VêUL�V]HULQW�LGH»OLV��OÃYÃQ�D�SDU�H[FHOOHQFH�PDJ\DURV�V]HFHVV]LÍW�ÃV�r�KD�MÍYDO�
ILQRPDEEDQ�LV�r�D�WÔO�NRQYHQFLRQ»OLV�KLVWRUL]»O»VW�LV�HJ\DU»QW�HOPDUDV]WDOW»N�12

*\XODIHKÃUY»URQ������MÔQLXV»EDQ�KLUGHWWÃN�NL�D�S»O\»]DWRW�D�WÐUYÃQ\V]ÃNL�
SDORWD�PHJWHUYH]ÃVÃUH��D�NLWê]ÐWW�HOVè�GÇM�LWW�LV������NRURQD�YROW�13 25 pálya-
munka érkezett be, az ezek közül ismert kilenc terv között hét historizáló, 
PHO\EèO�KDW�NODVV]LNXV�ÃV�EDURNN�HOHPHNEèO�NRQYHQFLRQ»OLVDQ�Y»ORJDW�r�H]HN�
közül került ki mindhárom díjazott terv.

8  d$�S»O\DWHUY�DUFKLWHNWÔU»M»QDN�VWÇOXVD�QHP�Y»J�ÐVV]H�D]�ÃSÖOHW�UHQGHOWHWÃVÃYHO��$]�DEODNV]HP-
ÐOGÐNÐN�JÐUEÖOHWHL��D]�HJ\VÃJHV��NRPRO\�»UQ\ÃNKDW»VW�Q\ÔMWÍ�IèS»UN»Q\�KHO\HWW�Y»ODV]WRWW�KXOO»P-
YRQDODNEDQ�YÃJ]èGè�S»UWDIDO�VRNNDO�Q\XJWDODQDEE�NÖOVèW�NÐOFVÐQÐ]QHN�D]�ÃSÖOHWQHN��PLQWVHP�LWW�
PHJNÇY»QWDWÍ��$�IèKRPORN]DWQDN�NODVV]LNXV�VWÇOXVEDQ�NLGROJR]RWW�DOWHUQDWÇY»MD�HEEHQ�D]�HVHWEHQ�
PHJIHOHOèEE�YROQD�p Magyar Pályázatok, 1904. 4. sz. 29. p.

9  Uo.
10  d$�IèKRPORN]DW�DUFKLWHNWÔU»MD�r�E»U�D]�WHOMHVHQ�M»UW�ÔWRQ�KDODG�r�HJ\V]HUê��HOIRJDGKDWÍ�p 

Magyar Pályázatok, 1904. 4. sz. 27. p.
11  d$�WHUYH]HW�DUFKLWHNWÔU»MD�PêYÃV]L�NÃ]QHN�PXQN»MD��7XGRWW�MHOOHJ]HWHV�OHQQL�ÃV�ÖJ\HV�FVRSRU-

WRVÇW»VVDO�ÃV�NHYÃV�HV]NÐ]]HO�QDJ\�KDW»VW�HOÃUQL��(UUèO��W��L��D�NÖOVè�DUFKLWHNWÔU»UÍO��FVDNLV�GLFVÃUHW�
PRQGKDWÍ�p Magyar Pályázatok, 1904. 4. sz. 28. p.

12  Magyar Pályázatok, 1904. 4. sz. 30. p.
13  Vállalkozók Lapja, 1904. 28. sz. 7. p.
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���NÃS��Gyulafehérvár, Gerster Kálmán – 1. díj*

*HUVWHU�.»OP»Q�HOVè�GÇMDV�WHUYH�PHJ-
OHKHWèVHQ� V]»UD]� ÃV� PHUHY�� PHO\HW�
a bírálat is szóvá tett.14 Marton Ákos 
r�H]ÔWWDO� HJ\HGÖO�r�HJ\�$OS»U� ,JQ»F�
Osztrák–Magyar Bankjának parafrá-
]LVDNÃQW�LV�WHNLQWKHWè�HONÃS]HOÃVW�Y»-
zolt fel, továbbá a nem díjazott Krieg-
ler Sándor tervének oldalhomlokzatai 
LV�PHJOHKHWèV�KDVRQOÍV»JRW�PXWDWQDN�
D�EDQNÃSÖOHWWHO��(EEèO�D�NODVV]LNXVDQ�
historizáló sorból Aigner – egyéni stí-
OXV»UD�RO\�MHOOHP]è�PÍGRQ�r�QHRURP»Q�
terve mellett két progresszívebb elkép-
]HOÃV�OÍJ�NL��$]�HJ\LN�.èUÐVL�$OEHUWQHN�
a szecesszió Korb–Giergl-i irányát kö-
YHWè�S»O\DPêYH��PÇJ�D�P»VLN�D]� LIMÔ�
Reiss Zoltánnak Faludy Ferenccel kö-
]ÐV�WHUYH��%»U�H]�XWÍEEL�WHUYEèO�FVDN�
a középrizalit látványskiccét közölték, 
D]RQ�LV�IHOWêQè�D�KLVWRUL]»OÍ�V]HFHVV]LÍV�
átmeneti formálásmód lendülete és – 
az ilyen az irányba indulók többségével ellentétben – frissessége.15

*  Gyulafehérvár, Gerster Kálmán. (Magyar Pályázatok, 1904. 12. sz. 5. p., ADT)
**  Gyulafehérvár, Reiss Zoltán–Faludy Ferenc. (Magyar Pályázatok, 1904. 12. sz. 12. p., ADT)
14  Magyar Pályázatok, 1904. 12. sz. 29. p.
15  $]�DEODNRV]W»V�P»U�PHJHOèOHJH]L�Eè�NÃW�ÃYWL]HGGHO�NÃVèEEL�Iè�PêYÃW��D]������EDQ�IHOÃSÖOW�

Corvin áruházat.

���NÃS��Gyulafehérvár, Reiss és Faludy**
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Nagybecskereken 1904 októberében írtak ki törvényszék épületre tervezési 
versenyt,16�PHO\UH����S»O\DPê�ÃUNH]HWW�EH��$]�HJ\�ÃYYHO�NRU»EEDQ�.DSRVY»URQ�
nyertes Marton–Reimer páros ekkor két historizáló alternatív tervet adott be: 
HJ\�NODVV]LNXVDEEDW�ÃV�HJ\�JÍWL]»OÍW��PHO\UèO�UÃV]OHWHVHQ�V]ÍOW�D�EÇU»ODW�17 Itt 
azonban még a klasszikus verzió is csak második díjat ért, melyen az Oszt-
U»Nr0DJ\DU�%DQN�KDW»VD�V]LQWÃQ�V]HPEHWêQè��(]]HO�V]HPEHQ�D�JÍWL]»OÍ�YD-
UL»QV�FVXS»Q�HQQHN�IHOÖOHWHVHQ�»WGROJR]RWW�Y»OWR]DWD�YROW��$LJQHU�6»QGRU�HOVè�
díjas tervének merev és tiszta neoromán stílusát nem kritizálták. Jablonszky 
)HUHQFQHN�ÇYHOW�NHWWèV�PDQ]»UG�IRUP»MÔ�NXSRO»V�WLV]W»Q�QHREDURNN�WHUYH�KDU-
madik díjat hozott.

���NÃS��Nagybecskerek, Marton és Reime – 2. díj*

0HJHPOÇWHQGè�PÃJ��KRJ\������EHQ�.LVNXQKDODVRQ�D�M»U»VEÇUÍV»JUD�r�DGÍKLYD-
tallal együtt – írtak ki tervezési pályázatot, mely munka szerényebb volumenét 
MHO]L�D�NLWê]ÐWW�GÇMD]»V�LV��FVXS»Q�����NRURQD�YROW�D]�HOVè�GÇM�18 Pályaterveket 
QHP�LVPHUÖQN��GH�NÃW�HOVè�GÇMDW�Q\HUW�DONRW»V�WHUYH]èMÃQHN�QHYH�LVPHUW��$�Bíró 
uram�MHOLJÃMê�WHUY�V]HU]èL�.LVV�*Ã]D��%LKDUL�-HQè�ÃV�1ÃPHWK�%ÃOD��PÇJ�D�P»-
VLNÃ�D�NRUDEHOL�S»O\»]DWRNRQ�UHQGV]HUHVHQ�V]HUHSOè�7Í»VÍ�3»O�19

*  Nagybecskerek, Marton Ákos–Reime Márkus. (Magyar Pályázatok, 1905. 9. sz. 13. p., ADT)
16  .LÇU»VEÍO��d$�KRPORN]DWRN�PLQGHQ�IHOHVOHJHV�FLIUDV»J�PHOOè]ÃVÃYHO��PÃJLV�D]RQEDQ�DNNÃQW�

WHUYH]HQGèN��KRJ\�D]�ÃSÖOHWHN�UHQGHOWHWÃVH�D]RNEDQ�NÖOVèOHJ�LV�NLIHMH]ÃVW�Q\HUMHQ�ÃV�D]�ÃSÇWÃVL�
VW\OXV�LV�PHJIHOHOMHQ�p�Magyar Pályázatok, 1905. 9. sz. 22. p.

17  „Az egyik inkább classicus nyugodt formákat láttat és ez az épület rendeltetésének megfele-
OèEE��PLQW�D�Q\XJWDODQDEE�JRWLFXV�KRPORN]DW�p�Magyar Pályázatok, 1905. 9. sz. 23. p.

18  Vállalkozók Lapja, 1904. 6. sz. 8. p.
19  Például a munkácsi városháza 1898-as, a losonci takarékpénztár 1899-es vagy a rimaszombati 

gimnázium 1902-es pályázatain nyert díjakat terveivel.

���NÃS��Nagybecskerek,  
Jablonszky Ferenc – 3. díj*



6=£.(/<�0�5721��,*$=6�*¶*<,�£3¶/(7(.�7(593�/<�=$7$,e� 55

Beregszász város törvénykezési palotá-
jának 1906-ban kiírt tervpályázatakor is 
EHNHUÖOW�D�NLÇU»VED��KRJ\�D]�DUFKLWHNWÔ-
UD�D�UHQGHOWHWÃVQHN�OHJ\HQ�PHJIHOHOè�20 
A versenyre beérkezett 16 pályaterv-
EèO�KÃW�PêYHW�LVPHUÖQN��$�PH]èQ\EHQ�
XJ\DQFVDN�PDUN»QV�NÃSYLVHOèLW�WDO»OMXN�
mind a historizálásnak, mind a század-
IRUGXOÍQDN��$]�HOVè�GÇMDV�-DEORQV]N\�)H-
renc terve részleteiben némileg korsze-
UêVÇWHWW�QHREDURNN�EHQ\RP»VÔ�WHUY��PHO\�
homlokzatának teljes magasságig való 
NY»GHUH]ÃVÃYHO�WêQLN�NL��PÇJ�D�P»VRGLN�
helyezett Rainer Károly munkájában egy 
ÔMDEE�2V]WU»Nr0DJ\DU�%DQN�SDUDIU»]LVW�
ismerhetünk fel. 

A harmadikként díjazott elképzelés 
már határozottabban századfordulós, 
V]HU]èL� D]�2UWK� $PEUXVr6RPOÍ�(PLO�
S»URV�r�WHUYÖN�VWÇOXVD� OHJLQN»EE�D�0ê-
HJ\HWHP�NÐ]SRQWL�ÃSÖOHWÃW�HOèOHJH]L��DPL�
nem lehet véletlen, tekintve hogy mind-
ketten a Hauszmann-iroda tagjai voltak. A többi tervezet közül a progresszí-
vebbek közé tartozik Császár Ferenc visszafogottan Kármán–Ullmann-i irányt 
NÐYHWè�ÃSÖOHWH��LOOHWYH�D�+D»V]�*\XODr�0»OQDL�%ÃOD�S»URV�IULVV��NLIHMH]HWWHQ�r�
tagolatlan sík homlokzatával és ovális ívekben hullámzó oromzataival – pre-
PRGHUQQHN�PRQGKDWÍ�PêYH��(]HQNÇYÖO�PÃJ�1DJ\�.»URO\�ÃV�-DNDEII\�=ROW»Q�
WHUYHLQ�D�NRUV]HUêVÇWHWW�KLVWRUL]»OÍ�PDJDWDUW»VW�ILJ\HOKHWMÖN�PHJ�

Az 1906-os évben az erdélyi Erzsébetváros törvénykezési épületére és fog-
házára írtak ki pályázatot.21 A tervversenyre összesen 15 terv érkezett be, 
GH�VDMQRV�H]HNHW�QHP�LVPHUMÖN��$]�HOVè�GÇMDW�6WREEH�$GROI��PÇJ�D�P»VRGLNDW�
7èU\�(PLO�Q\HUWH�22

*  Nagybecskerek, Jablonszky Ferenc. (Magyar Pályázatok, 1905. 9. sz. 17. p., ADT)
20  Magyar Pályázatok, 1907. 2. sz. 2. p.
21  Vállalkozók Lapja, 1906. 47. sz. 10. p.
22  Vállalkozók Lapja, 1907. 10. sz. 11. p.

Nagybecskereken 1904 októberében írtak ki törvényszék épületre tervezési 
versenyt,16�PHO\UH����S»O\DPê�ÃUNH]HWW�EH��$]�HJ\�ÃYYHO�NRU»EEDQ�.DSRVY»URQ�
nyertes Marton–Reimer páros ekkor két historizáló alternatív tervet adott be: 
HJ\�NODVV]LNXVDEEDW�ÃV�HJ\�JÍWL]»OÍW��PHO\UèO�UÃV]OHWHVHQ�V]ÍOW�D�EÇU»ODW�17 Itt 
azonban még a klasszikus verzió is csak második díjat ért, melyen az Oszt-
U»Nr0DJ\DU�%DQN�KDW»VD�V]LQWÃQ�V]HPEHWêQè��(]]HO�V]HPEHQ�D�JÍWL]»OÍ�YD-
UL»QV�FVXS»Q�HQQHN�IHOÖOHWHVHQ�»WGROJR]RWW�Y»OWR]DWD�YROW��$LJQHU�6»QGRU�HOVè�
díjas tervének merev és tiszta neoromán stílusát nem kritizálták. Jablonszky 
)HUHQFQHN�ÇYHOW�NHWWèV�PDQ]»UG�IRUP»MÔ�NXSRO»V�WLV]W»Q�QHREDURNN�WHUYH�KDU-
madik díjat hozott.

���NÃS��Nagybecskerek, Marton és Reime – 2. díj*

0HJHPOÇWHQGè�PÃJ��KRJ\������EHQ�.LVNXQKDODVRQ�D�M»U»VEÇUÍV»JUD�r�DGÍKLYD-
tallal együtt – írtak ki tervezési pályázatot, mely munka szerényebb volumenét 
MHO]L�D�NLWê]ÐWW�GÇMD]»V�LV��FVXS»Q�����NRURQD�YROW�D]�HOVè�GÇM�18 Pályaterveket 
QHP�LVPHUÖQN��GH�NÃW�HOVè�GÇMDW�Q\HUW�DONRW»V�WHUYH]èMÃQHN�QHYH�LVPHUW��$�Bíró 
uram�MHOLJÃMê�WHUY�V]HU]èL�.LVV�*Ã]D��%LKDUL�-HQè�ÃV�1ÃPHWK�%ÃOD��PÇJ�D�P»-
VLNÃ�D�NRUDEHOL�S»O\»]DWRNRQ�UHQGV]HUHVHQ�V]HUHSOè�7Í»VÍ�3»O�19

*  Nagybecskerek, Marton Ákos–Reime Márkus. (Magyar Pályázatok, 1905. 9. sz. 13. p., ADT)
16  .LÇU»VEÍO��d$�KRPORN]DWRN�PLQGHQ�IHOHVOHJHV�FLIUDV»J�PHOOè]ÃVÃYHO��PÃJLV�D]RQEDQ�DNNÃQW�

WHUYH]HQGèN��KRJ\�D]�ÃSÖOHWHN�UHQGHOWHWÃVH�D]RNEDQ�NÖOVèOHJ�LV�NLIHMH]ÃVW�Q\HUMHQ�ÃV�D]�ÃSÇWÃVL�
VW\OXV�LV�PHJIHOHOMHQ�p�Magyar Pályázatok, 1905. 9. sz. 22. p.

17  „Az egyik inkább classicus nyugodt formákat láttat és ez az épület rendeltetésének megfele-
OèEE��PLQW�D�Q\XJWDODQDEE�JRWLFXV�KRPORN]DW�p�Magyar Pályázatok, 1905. 9. sz. 23. p.

18  Vállalkozók Lapja, 1904. 6. sz. 8. p.
19  Például a munkácsi városháza 1898-as, a losonci takarékpénztár 1899-es vagy a rimaszombati 

gimnázium 1902-es pályázatain nyert díjakat terveivel.

���NÃS��Nagybecskerek,  
Jablonszky Ferenc – 3. díj*
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���NÃS��Beregszász, Jablonszky Ferenc – 1. díj*

����NÃS��Beregszász, Orth és Somló – 3. díj**

����NÃS��Beregszász, Haasz és Málnai***

*  Beregszász, Jablonszky Ferenc. (Magyar Pályázatok, 1907. 2. sz. 5. p., ADT)
**  Beregszász, Orth Ambrus–Somló Emil (Magyar Pályázatok, 1907. 2. sz. 10. p., ADT)

***  Beregszász, Haas Gyula–Málnai Béla (Magyar Pályázatok, 1907. 2. sz. 17. p., ADT)
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����NÃS��Beregszász, Nagy és Jakabffy*

$�S»O\»]DWRN�VRU»EDQ�D�NÐYHWNH]è�=RPERU�YROW��DKRO������MDQX»UM»EDQ�KLU-
dettek versenyt.23 A korszakban már kirívóan konvencionális tervek jelenléte 
FVDN�D�PHJOÃYè�DUFKLWHNWÔUDEHOL�NLNÐWÃVEèO�NÐYHWNH]KHWHWW�24 A 23 beadott 
S»O\DPXQND�NÐ]ÖO�D]�HOVè�GÇMDV25 Orth Ambrus–Somló Emil páros klasszikus 
NRPSR]ÇFLÍ�EHQ\RP»V»W�NHOWè�KRPORN]DWD�UÃV]OHWHLEHQ�P»U�NLIHMH]HWWHQ�V]H-
FHVV]LÍV�MHOOHJê�YROW�r�H�WHUYEH�V]LQWÃQ�+DXV]PDQQ�0êHJ\HWHPHQ�DONDOPD]RWW�
stílusát láthatjuk bele. Jablonszky kupolás-tornyos neobarokk tervét már szinte 
DYÇWWQDN�NHOO�HONÐQ\YHOQÖQN��PLQGÐVV]H�D�NÐ]ÃSUL]DOLW�QÃPL�PDQLHULVWD�Ç]ê�IRU-
PDL�HVHWOHQVÃJH�XWDO�U»��KRJ\�QHP�P»VIÃO�ÃYWL]HGGHO�HOèEE�NÃV]ÖOW�r�GH�H]�LWW�
második díjat ért.

A nyertes Sebestyén Arthur magyaros szecessziós terve lett, a homlokzat 
a lechneri irány lecsendesedett – nüansznyit a klasszikusabb szerkesztésmód 
IHOÃ�YLVV]DOÃSè�r��GH�PÃJLV�KDUPRQLNXV�EHQ\RP»VÔ��0HJILJ\HOKHWè�D�NRUV]H-
UêVÇWHWW�QHREDURNN�VWÇOXV�HOWHUMHGÃVH��H�YHUVHQ\HQ�K»URP�WHUY�LV�WÐEEÃ�NHYÃV-
EÃ�LGHVRUROKDWÍ��&V»V]»U�)HUHQF�PêYH�NLV�NXSRO»NNDO�WDJROW�WHWèLGRP»YDO�ÃV�
WLPSDQRQM»YDO��+ÖOWO�'H]Vè�PDQ]»UGWHWèV��KXV]»UWRUQ\RV�YÇ]LÍMD�r�PHO\�D�NÃ-
VèEEL�SLDULVWD�WÐPEÐW�HOèOHJH]L�PHJ��LOOHWYH�1ÃPHW�/LSÍWQDN�D]������HV�ÃYHN�
NÐ]HSÃQHN�ÃSÇWÃV]HWÃUH�MHOOHP]è�NODVV]LFL]»O»VD�

*  Beregszász, Nagy Károly–Jakabffy Zoltán (Magyar Pályázatok, 1907. 2. sz. 19. p., ADT)
23  Vállalkozók Lapja, 1908. 2. sz. 9. p.
24  Öt pályaterveket publikáltak a sajtóban. 0DJ\DU�£SÇWèPêYÃV]HW� 1908. 4. sz. 10–27. p.
25  Vállalkozók Lapja, 1908. 11. sz. 13. p.
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����NÃS��Zombor, Orth és Somló*

����NÃS��Zombor, Jablonszky Ferenc**

*  Zombor, Orth Ambrus–Somló Emil. (0DJ\DU�£SÇWèPêYÃV]HW� 1908. 4. sz. 3. p., ADT)
**  Zombor, Jablonszky Ferenc. (0DJ\DU�£SÇWèPêYÃV]HW� 1908. 4. sz. 6. p., ADT)
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����NÃS��Zombor, Sebestyén Arthur*

����NÃS��=RPERU��+ÖOWO�'H]Vè**

%DODVVDJ\DUPDWRQ�V]LQWÃQ������EDQ�ÇUW»N�NL�D�WHUYYHUVHQ\W�D�Y»URV�ÔM�WÐUYÃQ\-
széki épületének tervezésére.26�$]�»WODJRV�V]»PÔQDN�PRQGKDWÍ����EHÃUNH]HWW�
WHUYEèO�DUUD�NÐYHWNH]WHWKHWÖQN��KRJ\�H]�D�IHODGDW�LV�D�WÐEEL�Y»URVEDQ�NLÇUW�S»O\»-
]DWRNNDO�KDVRQOÍ�PÃUWÃNEHQ�WDUWRWW�V]»PRW�D�V]DNPD�ÃUGHNOèGÃVÃUH��»P�HQQHN�
WHUYDQ\DJ»W�QHP�SXEOLN»OW»N��$]�HOVè�GÇMDW�D�+ÖEQHU�-HQèr0ÃV]QHU�6HEHVW\ÃQ�

*  =RPERU��6HEHVW\ÃQ�$UWÔU���0DJ\DU�£SÇWèPêYÃV]HW� 1908. 4. sz. 8. p., ADT)
**  =RPERU��+ÖOWO�'H]Vè���0DJ\DU�£SÇWèPêYÃV]HW� 1908. 4. sz. 10. p., ADT)
26  Vállalkozók Lapja, 1908. 37. sz. 12. p.
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építészpáros, míg a második helyezést Jablonszky Ferenc nyerte.27 Az épület 
végül Hübner tervei szerint valósult meg, és áll ma is.28

Az 1909-es évben két településen is kiírtak törvényszék és fogház épületre 
tervpályázatot. Ezek közül az egyik a kézdivásárhelyi volt, ahol a szokásosnak 
mondható 2000 koronás díj ellenére is mindössze hét pályázó adott be tervraj-
zokat.29�6DMQRV�QHP�LVPHUÖQN�WHUYHNHW��SXV]W»Q�D�Q\HUWHVHN�QHYHLW��D]�HOVè�GÇMDW�
Jablonszky Ferenc, a másodikat Frecska János, míg a harmadikat Schannen 
(UQè�ÃV�$UWKXU�Q\HUWÃN�30 A pályaterv megvalósulása végül elmaradt, a telepü-
lésen a bíróság még napjainkban is a már a pályázat kiírásakor is álló klasszicista 
EÇUÍV»JÃSÖOHWEHQ�PêNÐGLN��+D�YÃJLJWHNLQWÖQN�D�IHQWL�YHUVHQ\HN�NÐ]ÖO�D�EDODV-
sagyarmati és kézdivásárhelyi díjazottak névsorán, a tervek ismerete nélkül is 
IHOWÃWHOH]KHWMÖN�D�PêYHN�NODVV]LNXVDEE�VWÇOXV»W��KLV]HQ�+ÖEQHU��-DEORQV]N\�ÃV�
6FKDQQHQ�PXQN»VV»J»EDQ�LV�PHJKDW»UR]Í�YROW�D�QHREDURNN��èN�HJ\ÃE��LVPHUW�
munkáiknál sem voltak a századforduló nem historizáló tendenciáinak hívei.31

Ugyancsak az 1900-as évtized utolsó évében hirdették ki a pestvidéki tör-
YÃQ\NH]ÃVL�ÃSÖOHW�ÃV�IRJK»]�S»O\»]DW»W��(�QDJ\REE�������NRURQ»V�HOVè�GÇMDV�
verseny érdekessége, hogy míg a legtöbb korabeli országos tervpályázat – így a 
többi törvényszéki tervverseny zöme is – titkosnak számított, ahol jeligét adtak 
a terveknek, addig a pestvidéki épület pályázata valamilyen okból nyílt, azaz 
névaláírásos volt.32�$]�������GHFHPEHU����UH�EHÃUNH]HWW�S»O\DPêYHN�ÃUWÃNH-
OÃVÃW�NÐYHWèHQ�D�]VêUL�D]�HOVè�GÇMDW�$LJQHU�6»QGRUQDN��D�P»VRGLNDW�-DEORQV]N\�
)HUHQFQHN��D�KDUPDGLNDW�SHGLJ�D�/HFKQHU�-HQèr:DUJD�/»V]OÍ�ÃSÇWÃV]S»URVQDN�
ítélte oda.33�$LJQHU�6»QGRU�QHRURP»Q�WHUYHL�DODSM»Q�PHJNH]GèGÐWW�D�NLYLWH-
OH]ÃV�HOèNÃV]ÇWÃVH������èV]ÃWèO��GH�D�WHUYH]è�KHO\ÃW�r������� MDQX»UL�KDO»O»W�
NÐYHWèHQ�r�+ÖEQHU�-HQè�YHWWH�»W��DNL�»WGROJR]WD�D]�HUHGHWL�WHUYHNHW��ÇJ\�P»V�
IRUP»EDQ�NÃV]ÖOW�HO�D�3HVWYLGÃNL�.LU»O\L�7ÐUYÃQ\V]ÃN�SDORW»MD�r�D�K»ERUÔ�
miatt – csak 1921-re.34

27  Vállalkozók Lapja, 1908. 48. sz. 11. p.
28  +ÖEQHU�-HQè��Magyar életrajzi lexikon. (ADT)
29  Vállalkozók Lapja, 1909. 14. sz. 14. p.
30  0DJ\DU�0ÃUQÐN��ÃV�£SÇWÃV]�(J\OHW�+HWL�£UWHVÇWèMH� 1909. 28. sz. 272. p.
31  52=61<$,�-Í]VHI��$�PDJ\DURUV]»JL�KLVWRUL]PXV�ÃSÇWÃV]HWL�DONRW»VDLQDN�HOèNÃSHLUèO��NÖOÐQÐV�

tekintettel a neobarokk építészetünk stíluskapcsolataira. In 6=(17(6, Edit – 0(17£1<, Klára – 6,�
021 Anna (szerk.):�.è�NÐYÐQ��'»YLG�)HUHQF�����V]ÖOHWÃVQDSM»UD� Budapest, 2013, Vince Kiadó, 
303–322. p.

32  Vállalkozók Lapja, 1909. 31. sz. 22. p.
33  A pestvidéki törvényszék uj palotája. Pesti Napló, 1909. 303. sz. 18. p.
34  0(*<(5,�3�/)), Zoltán: (SL]ÍGRN�D�3HVWYLGÃNL�.LU»O\L�7ÐUYÃQ\V]ÃN�WÐUWÃQHWÃEèO�����r������

(SLVRGHV�IURP�WKH�+LVWRU\�RI�WKH�5R\DO�3HVW�(QYLURQV�5HJLRQDO�&RXUW�����r����� Budapest, 2019, 
Budapest Környéki Törvényszék, 58–79. p.
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�����EHQ�ÔMIHQW�NÃW�Y»URV�GÐQWÐWW�ÔM�EÇUÍV»JÃSÖOHWH�WHUYHLQHN�Q\LOY»QRV�
S»O\»]DWRQ�YDOÍ�EHV]HU]ÃVÃUèO��7UHQFVÃQ35 és Beszterce,36�PLQGNHWWè�IRJK»]]DO�
együtt hirdette ki a tervezési programot. Trencsénben mindössze három terv 
EHÃUNH]ÃVÃUèO�WXGXQN��H]HN�NÐ]ÖO�D]RQEDQ�PLQGK»UPDW�GÇMD]W»N�LV��$]�HOVè�
-DEORQV]N\�)HUHQF�OHWW��D�P»VRGLN�7Í»VÍ�3»O��PÇJ�D�KDUPDGLN�:¾OGHU�*\XOD�37 
Az épület a nyertes készítette tervek alapján megvalósult 1913-ra.38

Besztercén 1910 decemberében írták ki a pályázatot, ugyancsak 2000 koro-
Q»V�HOVè�GÇMMDO��D�IHEUX»UL�KDW»ULGèUH����WHUY�ÃUNH]HWW�EH�39�$]�HOVè�GÇMDW�H]ÔWWDO�
is Jablonszky Ferenc nyerte, míg a másodikat Frecska János, mögöttük har-
madiknak Hofstädter Károly futott be.40 Nem ismerjük a pályaterveket, és 
a tervezett építkezés további sorsa sem ismert.
$�NÐYHWNH]è�ÃYHNEHQ�LV�NLÇUWDN�WHUYS»O\»]DWRNDW�WÐUYÃQ\V]ÃNHNUH��GH�H]HN-

UèO�NHYHVHEEHW�WXGXQN�������EHQ�7RUGD�Y»URVD�KLUGHWHWW� LO\HQ�YHUVHQ\W�41 
D]RQEDQ�PLQGÐVV]H�K»URP�GÇMD]RWW�QHYÃW� LVPHUMÖN��D]�HOVè��2UE»Q�)HUHQF��
a második: Mikicz Károly–Hetzer Róbert, a harmadik pedig: Aigner Sándor 
voltak.42�0ÇJ�D�U»NÐYHWNH]è�ÃYEHQ�NÃW�WHUYYHUVHQ\�LV�OH]DMORWW��PHO\UèO�V]LQWÃQ�
keveset tudunk. 1912 februárjában Pécs városa írt ki törvénykezési épületre 
ÃV�IRJK»]UD�S»O\»]DWRW��PHO\UH����WHUY�ÃUNH]HWW�EH��D������NRURQ»V�HOVè�GÇMDW�
Pilch Andor nyerte. Második lett Jablonszky Ferenc, harmadik pedig Orbán 
Ferenc.43 Az 1912-es év novemberében Rózsahegyen hirdettek versenyt, itt is 
fogházzal együtt.44 Ezen a megmérettetésen Orbán Ferenc végzett az élen, s 
mögötte másodikként Jablonszky.45 Nagykanizsa városa 1913 áprilisában hir-
GHWWH�NL�D�WÐUYÃQ\NH]è�SDORWD�S»O\»]DW»W��PHO\UH���WHUY�ÃUNH]HWW�EH�ÐVV]HVHQ��,WW�
D]�HOVè�KHO\H]ÃVW�&V»V]»U�.��)HUHQF�Q\HUWH��PÐJÐWWH�P»VRGLN�KHO\HQ�6HEHVW\ÃQ�
Arthur, míg harmadikként Fleisch Róbert végzett.46

$]������MÔQLXV»EDQ�6]ÃNHO\XGYDUKHO\HQ�PHJKLUGHWHWW�7ÐUYÃQ\NH]ÃVL�ÃSÖOHW�
ÃV�IRJK»]�WHUYYHUVHQ\UH�PLQGÐVV]HVHQ����WHUYH]HW�ÃUNH]HWW�EH�D�KDW»ULGèUH��
PHO\HNHW�D�]VêUL�HOEÇU»OYD�DUUD�MXWRWW��KRJ\�D]�HOVè�GÇMDW�0LNOH�.»URO\�NDSMD��
míg a másodikat Fleisch Róbert.47�$�V]»PRV�DONDORPPDO�J\è]WHV�-DEORQV]N\�

35  Vállalkozók Lapja, 1910. 19. sz. 11. p.
36  Vállalkozók Lapja, 1910. 49. sz. 11. p.
37  0DJ\DU�0ÃUQÐN��ÃV�£SÇWÃV]�(J\OHW�+HWL�£UWHVÇWèMH��1910. 29. sz. 288. p.
38  $�6]ORY»N�0êHPOÃNL�+LYDWDO�DGDWE»]LVD��KWWS���ZZZ�SDPLDWN\�VN�SR�SR�'HWDLOV"LG ����
39  Vállalkozók Lapja, 1911. 1. sz. 11. p.
40  Vállalkozók Lapja, 1911. 8. sz. 14. p.
41  £SÇWè�,SDU� 1911. 25. sz. 216. p.
42  Vállalkozók Lapja, 1911. 36. sz. 12. p.
43  Magyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönye, 1912. 41. sz. 351. p.
44  £SÇWè�,SDU� 1912. 45. sz. 488. p.
45  Vállalkozók Lapja, 1913. 5. sz. 13. p.
46  Vállalkozók Lapja, 1913. 20. sz. 13. p.
47  Magyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönye, 1914. 47. sz. 475. p.
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Ferenc ez alkalommal csak a dobogó legalsó fokára kapaszkodott föl. Ennek 
a pályázatnak azonban csak a publikált négy tervét ismerjük.48 Mikle nyertes 
WHUYH�PDQ]»UGWHWèYHO�ÃV�HJ\V]HUê�NODVV]LNXV�HOHPHNEèO�V]èWW�DUFKLWHNWÔU»YDO�
bírt, korának tipikus terméke.

����NÃS��Székelyudvarhely, Mikle Károly*

Fleisch Róbert második hely-
re sorolt elképzelése a tör-
vényszékeknél megszokott, 
de a korabeli átlagnál jóval 
konvencionálisabb tervén 
azonban tornyot vizionált. 
Ez teljesen idegen a törvény-
V]ÃNHNWèO��D�Y»URVK»]»N�DUFKH-
tipikus eleme inkább. A bírálat 
is határozottan fölöslegesnek 
és a rendeltetéshez indokolat-
ODQQDN�PLQèVÇWHWWH�49 Jablonsz-
ky terve szolidan historizáló 
formákkal operál, neoromán 
KRPORN]DWL�PRWÇYXPRNNDO�ÃV�IHOYLGÃNL�UHQHV]»QV]W�LGÃ]è�S»UW»]DWWDO��PÇJ�D�NX-
SRO»V�NÐ]ÃSUL]DOLW�RURP]DWDL�P»U�V]LQWH�EL]»QFLDV�KDW»VW�PXWDWQDN��$�UÃV]WYHYèN�
közül még egy nem díjazott terv is publikálásra került, Miklós Ede pályamun-
N»MD��+RPORN]DWIRUP»O»VD�D]������HV�ÃYHN�HOHMÃUH�WHOMHVHQ�MHOOHP]è�DEV]WUDK»OW�
NODVV]LFL]»O»VW�NÐYHWL��IèNÃQW�D�YHUWLN»OLV�HOHPHN�WÔOVÔO\»YDO�

*  Székelyudvarhely, Mikle Károly. (0DJ\DU�£SÇWèPêYÃV]HW� 1913. 10. sz. 2. p., ADT)
**  Székelyudvarhely, Fleisch Róbert. (0DJ\DU�£SÇWèPêYÃV]HW� 1913. 10. sz. 4. p., ADT)
48  0DJ\DU�£SÇWèPêYÃV]HW� 1913. 10. sz. 12–26. p.
49  0DJ\DU�£SÇWèPêYÃV]HW� 1913. 10. sz. 21. p.

����NÃS��Székelyudvarhely, Fleisch Róbert**
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����NÃS��Székelyudvarhely, Jablonkszy Ferenc*

����NÃS��Székelyudvarhely, Miklós Ede**

$]�HOVè�YLO»JK»ERUÔ�NLWÐUÃVH�HOèWWL�XWROVÍ�OH]DMORWW�WHUYS»O\»]DW��PHO\HW�WÐU-
vényszéki palotára írtak ki, az 1914-es karánsebesi volt. Az év áprilisában 
PHJKLUGHWHWW�WHUYYHUVHQ\UH����S»O\DPêYHW�NÖOGWHN�EH�D]�ÃSÇWÃV]HN�50�$]�HOVè�
díjat Zuschmann János és Adorján János párosa kapta, a másodikat Császár K. 
)HUHQFr0LNOH�.»URO\��YÃJÖO�D�KDUPDGLNDW�&VRQ]HWO»N�)ULJ\HV��H]HQ�D�YHUVH-
nyen Jablonszky Ferenc terve csupán dicséretben részesült.51

0»U�D�]DMOÍ�K»ERUÔ�NÐ]HSHWWH�ÇUW»N�NL������EHQ�6HSVLV]HQWJ\ÐUJ\ÐQ�D�WÐU-
vényszék, 1916-ban pedig Törökszentmiklóson a járásbíróság pályázatait, 

*  Székelyudvarhely, Jablonszky Ferenc. (0DJ\DU�£SÇWèPêYÃV]HW� 1913. 10. sz. 6. p., ADT)
**  Székelyudvarhely, Miklós Ede. (0DJ\DU�£SÇWèPêYÃV]HW� 1913. 10. sz. 8. p., ADT)
50  Magyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönye, 1914. 47. sz. 475. p.
51  Vállalkozók Lapja, 1914. 27. sz. 16. p.
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mindkét esetben fogházzal együtt. A sepsiszentgyörgyi eredményesen zárult, 
D������NRURQ»V�HOVè�GÇMDW�2UE»Q�)HUHQF�Q\HUWH��D�P»VRGLN�KHO\H]HWW�D�&VRP-
]HGO»N�-Í]VHIr6WREEH�(UQè�S»URV�OHWW��PÇJ�D�KDUPDGLN�KHO\UH�DOP»VL�%DORJK�
Lóránt futott be, a terveket kiállították a minisztériumban.52 Ezzel szemben 
D]������RV�WÐUÐNV]HQWPLNOÍVL�YHUVHQ\�HUHGPÃQ\HVVÃJÃUèO�VHPPLO\HQ�KÇUW�QHP�
DGRWW�D�VDMWÍ��IHOWÃWHOH]KHWèHQ�D�K»ERUÔV�HVHPÃQ\HN�NÐ]HSHWWH�QHP�WÐUWÃQW�
meg a bírálat, talán terveket sem küldtek be.
$�IHQWLHNEèO�O»WKDWÍ��KRJ\�D�V]HFHVV]LÍ�PLQGNÃW�QDJ\�»JD��D�PDJ\DURV�ÃV�

a nyugatias is egyaránt országosan jelen volt a századforduló utáni években, 
és nyerni is lehetett vele, de nem uralta a pályázatok többségét. Ahogy a his-
WRUL]PXVW�HNNRU�PÃJ�WRY»EEUD�LV�V]ÃOHV�NÐUEHQ�J\DNRUROW»N�D�WHUYH]èN��H]�S»-
O\DWHUYHNHQ�LV�YLVV]DNÐV]ÐQW��$]RQEDQ�D�WLV]W»Q�r�V]»]DGIRUGXOÍ�HOèWWL�IRUP»-
jában – való alkalmazása visszaszorult, és összességében az átmeneti stílusok 
NHUÖOWHN�DEV]ROÔW�WÐEEVÃJEH��(]HN�NÐ]ÐWW�WDO»OXQN�SÃOG»W�D�KLVWRUL]»OÍ�ÃV�V]»-
zadfordulós elemek vegyes – additív – alkalmazására, illetve a konvencionáli-
VDEE�ÐVV]NÃSHW�V]HFHVV]LÍV�UÃV]OHWHNEèO�V]ÐYè��LOOHWYH�D�KLVWRUL]»OÍ�UÃV]OHWHN-
EèO�V]HFHVV]LÍV�ÐVV]NÃSHW�IRUP»OÍ�PÍGV]HUHNUH�HJ\DU»QW��$]������DV�ÃYWL]HG�
folyamán törvénykezési palotára hirdetett pályázatok publikált tervanyagán 
YÃJLJWHNLQWYH�IHOWêQè�D�NRQYHQFLRQ»OLVDEE�PHJNÐ]HOÇWÃV�D�S»O\»]ÍN�UÃV]ÃUèO�53 
Általában a helyi közigazgatási épületek esetén már a bátrabb terveket is el-
IRJDGWD�D�PHJUHQGHOè�54�PÇJ�D]RQEDQ�H�S»O\»]DWRNNDO�HJ\�LGèEHQ�]DMOÍ�HJ\ÃE�
YHUVHQ\HNHQ�PÃJ�WRY»EEUD�LV�PDUN»QVDQ�MHOHQ�YROW�r�KD�D�NRUV]HUêVÇWHWW�IRU-
P»M»EDQ�LV�r�D�KLVWRUL]»O»V��ÔJ\��PLQW�SÃOG»XO�D]��OODPL�6]»PYHYèV]ÃN55 vagy 
a Soproni Postapalota56 1909-es tervpályázatain. Az eleve nem egyenletes te-
UÖOHWL�ÃV�LGèEHOL�HORV]O»VVDO�NLÇUW�S»O\»]DWRN�FVXS»Q�WÐUHGÃNHVHQ�U»QN�PDUDGW�
pályaterveinek ismeretében nehéz átfogó megállapításokat tenni a különféle 
PHJUHQGHOèL�NÐUÐN�NRUDEHOL�VWÇOXV�HOY»U»VDLUÍO��GH�D�UHQGHONH]ÃVUH�»OOÍ�DGDWRN�
DODSM»Q�QÃPLOHJ�NLUDM]ROÍGQL�O»WV]LN��KRJ\�D�S»O\»]DWL�IRO\DPDW�UÃV]WYHYèLQHN�
többsége a központi kormányzati épületek esetén a konvencionálisabb irányba 
PR]GXOWDN��PÇJ�D�KHO\L�YDJ\�DXWRQÍP�PHJUHQGHOèL�NÐUÐN�VDM»W�SUHIHUHQFL»LNDW�
próbálták érvényesíteni – ha csak közvetve is. Ez lehetett az országos átlagnál 
progresszívebb – városházák általában, illetve Marosvásárhely vezetése, vagy 
ÃSSHQ�PÃJ�NRQYHQFLRQ»OLVDEE�WÐUYÃQ\V]ÃNL�ÃSÖOHWHN�S»O\»]DWDL��6]HPEHWêQè��

52  Magyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönye, 1915. 45. sz. 250. p.
53  $�NRUV]DN�WÐUYÃQ\V]ÃNL�ÃSÖOHWHLUèO�r�S»O\»]DWRNRQ�WÔO�LV�r�MÍ�ÐVV]HIRJODO»VW�Q\ÔMW�352+�6=.$ 

László et al.: ,JD]V»JÖJ\L�ÃSÖOHWHN�0DJ\DURUV]»JRQ�D�GXDOL]PXV�NRU»EDQ� Budapest, 1987, OMF 
0DJ\DU�£SÇWÃV]HWL�0Ô]HXPD

54  (]W�V]HPOÃOWHWL�SO��.RPRU�0DUFHOO�ÃV�-DNDE�'H]Vè�GLDGDOD�0DURVY»V»UKHO\HQ�YDJ\�0H]è-
kövesden. 6=£.(/< 2020, 67. p.

55  Vállalkozók Lapja, 1909. 29. sz. 23. p.
56  Vállalkozók Lapja, 1909. 42. sz. 12. p.
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hogy a stíluskérdést ezek esetében mennyire a funkcióval kötötték össze – ha 
D�NLÇU»VEDQ�NLPRQGDWODQXO� LV��9»URVK»]»NQ»O�SÃOG»XO� LO\HQ�MHOOHJê�HOY»U»VR-
kat kimondottan nem fogalmaztak meg a pályázati programokban – holott 
D�KHO\L�YÃJUHKDMWÍ�KDWDORP�LJÃQ\H�YDOÍV]ÇQêVÇWKHWèHQ�QHP�OHKHWHWW�VRNNDO�
csekélyebb a tekintélyt parancsoló építészeti reprezentációra, mint az állami 
igazságszolgáltatásé.
$]������DV�ÃYHN�HOVè����ÃYÃQHN�WÐUYÃQ\V]ÃN�S»O\»]DWDL�PHOOHWW�D]RN�NRQWH[-

tusa megvilágításának céljából érdemes megemlíteni a korszak legfontosabb 
tervpályázatait is. 1909-ben Erzsébet királyné monumentális budai emlék-
PêYÃUH�NLÇUW»N�D�P»U�KDUPDGLN�IRUGXOÍW�57 illetve ekkor írták ki a maga korá-
ban igen formabontóra sikeredett torinói magyar pavilon pályázatát, melynek 
nyertes terve a korban divatos szecessziós irányzatok sikerült szintézise lett. 
%XGDSHVW�ÔM��NRUV]HUê�ÃSÖOHWHW�NÇY»QW�HPHOQL�D�IèY»URVL�NÐ]NÐQ\YW»U�V]»-

mára, melyre 1911-ben hirdettek versenyt,58 melynek programja az építészeti 
IRUPD�WHNLQWHWÃEHQ�QHP�NÐWÐWWH�PHJ�D�WHUYH]èN�NH]ÃW��FVDN�D]�ÃSÖOHW�UHQGHO-
WHWÃVÃKH]�YDOÍ�PHJIHOHOèVÃJH�YROW�V]HPSRQW�59 
$�GXDOLVWD�LGèN�XWROVÍ�QDJ\V]DE»VÔ�WHUYS»O\»]DWD�UHSUH]HQWDWÇY�NÐ]ÃSÖOHWUH60 

D]�´M�.Ð]WHPHWèEHQ�OÃWHVÇWHQGè�NUHPDWÍULXPÃ61 volt. Megvizsgálva az ismert 
WL]HQK»URP�S»O\DPêYHW��HJ\ÃUWHOPêHQ�D]�SUHPRGHUQ�V]HPOÃOHWê�DEV]WUDNW�
NODVV]LFL]»O»V�GRPLQ»OW��D�GÇMD]RWW�WHUYH]èN�PLQG�LO\HQ�NÐUEH�VRUROKDWÍ�PêYHW�
adott be.62 Ezen pályatervek érzékeltethetik leginkább azt, hogy az 1915-ös 
VHSVLV]HQWJ\ÐUJ\L�ÃV�D�NÐYHWNH]è�ÃYL�WÐUÐNV]HQWPLNOÍVL�WÐUYÃQ\V]ÃNL�S»O\»]D-
WRNUD�PLO\HQ�MHOOHJê�PHJIRUP»O»VW�Y»ODV]WRWWDN�YROQD�D]�LQGXOÍ�ÃSÇWÃV]HN��KD�
D]�HOVè�YLO»JK»ERUÔ�QHP�V]ÍO�NÐ]EH�

Végigtekintve a fenti pályázatokon, látható, hogy 1903-tól kezdve szinte egy-
séges keretek között írták ki azokat rendszeresen. A tervezési program minden 
WÐUYÃQ\V]ÃN�HVHWÃEHQ�HOèÇUWD�D�NÖOÐQ�KHO\LVÃJFVRSRUWRNDW�D�WHOHNNÐQ\YL�RV]-
W»O\QDN��YL]VJ»OÍEÇUÍV»JQDN��M»U»VEÇUÍV»JQDN��SROJ»UL�ÃV�EÖQWHWè�RV]W»O\RNQDN��
LOOHWYH�D]�ÖJ\ÃV]VÃJQHN��0HJILJ\HOKHWè��KRJ\�D�EÖQWHWè�RV]W»O\�V]»P»UD�ÇUWDN�
HOè�QDJ\REE�WÐEE�W»UJ\DOÍWHUPHW�63�(J\V]HUê�M»U»VEÇUÍV»J�HVHWÃEHQ�D�WÐEEL�
osztály természetesen nem szerepelt a programban. Az alkalmazott történeti 
ÃSÇWè�VWÇOXVUD�NRQNUÃW�PHJNÐWÃVW�QHP�WHWWHN��D]RQEDQ�D�NDSRVY»UL�WÐUYÃQ\V]ÃN�

57  6=£.(/< Márton – 0$57=<�.DWDOLQ��(U]VÃEHW�NLU»O\QÃ�EXGDSHVWL�HPOÃNPêYÃQHN�S»O\»]DWDL�
1900–1920. $UFKLWHFWXUD�+XQJDULDH� 2015. 2. sz. 37–50. p.

58  £SÇWè�,SDU� 1911. 2. sz. 28. p.
59  0DJ\DU�£SÇWèPêYÃV]HW� 1911. 8. sz. 30. p.
60  (]W�PÃJ�HJ\HWOHQ�QDJ\REE�V]DE»VÔ�YHUVHQ\�NÐYHWWH��PHO\�UHQGEHQ�OH]DMORWW�ÃV�SXEOLN»OW»N��

a József Árvaház 1917-es pályázata. £SÇWè�,SDU� 1917. 21. sz. 111. p.
61  £SÇWè�,SDU� 1915. 32. sz. 260. p.
62  0DJ\DU�£SÇWèPêYÃV]HW� 1916. 7–8. sz. 5–31. p.
63  Például a kaposvári törvényszék pályázati programjában. 0DJ\DU�£SÇWèPêYÃV]HW� 1904. 4. sz. 4. p.
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S»O\»]DW»YDO�HOOHQWÃWEHQ��D�NÃVèEELHNEHQ�P»U�PLQGHQ�HVHWEHQ�NLNÐWÐWWÃN�
a programban, hogy az építészeti formálás feleljen meg a rendeltetésnek. 
$�GÇMD]»V�KDVRQOÍ�YROW��D������NRURQ»V�HOVè������������NRURQ»V�P»VRGLN�ÃV�D]�
���������NÐ]ÐWWL�KDUPDGLN�GÇMWÍO�D]�ÐVV]HJHN�FVDN�D�OÃSWÃNÃEHQ�LV�HOWÃUè�SURJ-
ramok esetében különböztek. Lebonyolításukban hasonlóság, hogy többnyire 
titkos jeligés versenyek voltak, kivéve a zombori, trencséni és a pestvidéki bí-
UÍV»JRN�HVHWÃW��DKRO�QÃYDO»ÇU»VVDO�NHOOHWW�S»O\»]QL��$�]VêULWDJRNDW�PHJILJ\HOYH�
láthatjuk, hogy a minisztériumok legtöbbször képviseltették magukat a bírá-
lóbizottságban, a kereskedelemügyi tárca Berczik Gyulát, míg az igazságügyi 
Hauszmann Alajost delegálta – a fenti 20 pályázatból 12 esetben is. A bírálók 
névsorában csak egyetlen esetben, az 1908-as Zombori Törvényszéknél lát-
KDWMXN�D�0DJ\DU�0ÃUQÐN�ÃV�£SÇWÃV]�(J\OHW��LOOHWYH�D�0DJ\DU�£SÇWèPêYÃV]HN�
Szövetsége delegáltjait, pedig ezt a pályázatokat szabályzó 1908-as rendelet 
LV�HOèÇUWD�64�6]LQWH�PLQGHQ�HVHWEHQ�Y»]ODWRV��WHK»W�������DV�PÃUHWDU»Q\Ô�WHUY-
UDM]RNDW�NÃUW�D�NLÇU»V��NLIHMH]HWWHQ�PHOOè]HQGèQHN�Q\LOY»QÇWYD�D�O»WY»Q\WHUYHN��
D]D]�D�W»YODWL�NÃSHN�PHOOÃNHOÃVÃW��D�V]ÃNHO\XGYDUKHO\L�WÐUYÃQ\V]ÃN�S»O\»]DW»Q�
Tóásó Pál tervét ki is zárták amiatt, mert a „programm kikötése ellenére pers-
SHNWÇYD�MHOOHJÃYHO�EÇUÍ�FLPNÃWp�PHOOÃNHOW�WHUYVRUR]DW»KR]�65

*

Összességében elmondható, hogy a kései dualizmus gazdag tervpályázati anya-
J»EDQ�D�WÐUYÃQ\V]ÃNHNUH������XW»Q�D]�HOVè�YLO»JK»ERUÔLJ�NLÇUW�YHUVHQ\HN�VRUD�
önálló részegységet alkot a témán belül. A szinte azonos formában és hasonló 
eredményességgel lebonyolított pályázatokról a mindössze részben ismert 
tervanyag alapján is átfogó képet alkothatunk. Az egyes tervek további ala-
pos vizsgálata további értékes adalékokat szolgáltathat igazságszolgáltatásunk 
IHMOèGÃVWÐUWÃQHWÃQHN�»UQ\DO»V»UD��£SÇWÃV]HWL�IRUP»O»VWÐUWÃQHWL�V]HPSRQWEÍO�
pedig igen tanulságos a korszakban már kivételesnek számító módon hagyo-
P»Q\RV�DUFKLWHNWÔU»MÔ�WHUYHN�VRU»W��PHO\HW�D�PHJUHQGHOè�LQWÃ]PÃQ\�ÃV�D�EÇ-
rálók szemlélete eredményezett, némileg szemben a kor legprogresszívebb 
V]HPOÃOHWê��OHJKDODGÍEE�DONRWÍPÍGV]HUHLYHO��7DO»Q�QHP�WHNLQWKHWè�XWÍODJ�VHP�
teljes mértékben tévedésnek a fent taglalt korabeli konzervatív álláspont, ha 
az eredményesen zárult pályázatok esetében megvalósult bírósági épületekre 
tekintünk, melyek kivétel nélkül a mai napig méltóságteljesen szolgálják ere-
deti rendeltetésüket.

64  79049/1908 sz. kereskedelmi miniszteri rendelet
65  0DJ\DU�£SÇWèPêYÃV]HW� 1913. 10. sz. 10. p.
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A tanulmány a szekszárdi igazságügyi palota megszületésének (tervezésének, 
ÃSÇWÃVÃQHN��»WDG»V»QDN��MRJL�NXOWÔUWÐUWÃQHWL�ÃV� ORN»OLV�K»WWHUÃW�PXWDWMD�EH��
A szuverenitás sajátos formájának tekintve vizsgálja az épített környezet szim-
bolikáját, a város mint közösség térhasználatának változását a 17–19. században.

A szekszárdi igazságügyi palota (1892), amely 1895-ben kiegészült a kerü-
leti fogház épületével, átadásától a mai napig folyamatosan igazságszolgálta-
W»VL�FÃORNDW�V]ROJ»OW��0D�HJ\LN�UÃV]ÃEHQ�D�6]HNV]»UGL�7ÐUYÃQ\V]ÃN�PêNÐGLN��
D�P»VLNEDQ�ÖJ\ÃV]VÃJHN��7ROQD�0HJ\HL�)èÖJ\ÃV]VÃJ��6]HNV]»UGL�1\RPR]Í�
¶J\ÃV]VÃJ��6]HNV]»UGL�-»U»VL�¶J\ÃV]VÃJ���$�:»JQHU�*\XOD�WHUYH]WH�ÃSÖOHW�
IHOÔMÇW»VD�VRU»Q��������D]�ÃSÇWÃV]HWL�ÃUWÃNHN�PDUDGÃNWDODQ�PHJèU]ÃVH�PHOOHWW�
QHP�OHKHWHWW�PHJNHUÖOQL�D�Y»URV�MHOHQWèVHQ�PHJY»OWR]RWW�WÃUKDV]Q»ODW»KR]�
és az igazságszolgáltatás modernizációjához kapcsolódó változtatásokat: a ko-
U»EEDQ�D�%ÃOD�WÃU�ÃV�D�Y»URV�IHOÃ�]»UW�ÃSÖOHWHQ�ÔM��D�WÃUUH�ÃV�D�Y»URVUD�QÃ]è�
IèEHM»UDWRW�DODNÇWRWWDN�NL��$�PHJY»OWR]RWW�WÃUKDV]Q»ODWKR]�LJD]RG»V�HJ\EHQ�
V]LPEROL]»OMD�D�V]HNV]»UGL�WÐUYÃQ\V]ÃN�D�MRJL�NXOWÔUD�Q\HOYÃQ�LV�PHJIRJDOPD]RWW�
dQ\LWRWWV»J»Wp��PHJNÐ]HOÇWKHWèVÃJÃW��D�NDSFVROÍG»V��D�NDSFVRODWWHUHPWÃV�OHKH-
WèVÃJÃW�D�Y»URVVDO�ÃV�ODNÍLYDO�

*  1DJ\�-DQND�7HRGÍUD�WDQV]ÃNYH]HWè��HJ\HWHPL�WDQ»U��3ÃFVL�7XGRP»Q\HJ\HWHP�.XOWÔUDWXGR-
P»Q\L��3HGDJÍJXVNÃS]è�ÃV�9LGÃNIHMOHV]WÃVL�.DU��6]RFL»OLV�7DQXOP»Q\RN�7DQV]ÃN��07$r(/7(�
Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH).
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���6]HNV]»UG�Y»URVNÃSÃQHN�ÃV�WÃUKDV]Q»ODW»QDN�
Y»OWR]»VD�D�WÐUÐN�NLê]ÃVÃWèO�D�NLHJ\H]ÃVLJ

6]HNV]»UG�Y»URV�WÐUWÃQHWÃQHN�ODSMDLW�D�WÐUÐN�NLê]ÃVÃW�NÐYHWèHQ�D]�DS»WV»JL�
uradalom meghatározta keretek között két közösség írta mindennapi életével: 
HJ\UÃV]W�D�PH]èY»URV�SDUDV]WSROJ»UL�MHOOHJÃW�PHJDODSR]Í��OHJQDJ\REE�DU»Q\-
EDQ�6FKZDU]ZDOGEÍO�ÃUNH]HWW��D�Y»URV�NÐ]SRQWM»W�MHOHQWè�XUDGDOPL�ÃSÖOHWHN�
NÐ]HOÃEHQ�ÃSÇWNH]è�QÃPHW�WHOHSHVHN��P»VUÃV]W�D�6ÃG�SDWDNRQ�WÔO�D�)HOVèY»URV�
református magyarsága. A prediális nemesi község területileg nem, csak jo-
JLODJ�NÖOÐQÖOW�HO�D�PH]èY»URVWÍO��WDJMDL�HJ\ÖWW�ÃOWHN�D�YHJ\HV�HWQLNXPÔ��QHP�
nemes lakossággal. Az 1805. évi összeírásból még színesebb kép rajzolódik ki: 
részben betelepüléssel, részben beházasodással a zsidó lakosok is részeseivé 
Y»OWDN�D]������EDQ�P»U�NÃWQ\HOYê��D�QÃPHW�PHOOHWW�D�PDJ\DUW� LV�KDV]Q»OÍ���
D�V]DEDGV»JKDUF� LGHMÃQ�SHGLJ�PHJNÃUGèMHOH]KHWHWOHQÖO�PDJ\DU�LGHQWLW»VÔ�
közösségnek.1

$�WÐUÐN�XW»Q�ÔMUD�EHQÃSHVÖOè�Y»URV�IÐOGHVXUD��D]�DS»WV»J�NÐUÃ�ÃSÇWNH]HWW��
(J\K»]L�ÃV�YLO»JL�ÃOHWÃQHN�FHQWUXP»W�D�PHJHUèGÇWHWW�EHQFÃV�DS»WV»J�URPMDLQ�
emelt középkori templom és körötte U alakban az uradalom épületei jelentet-
ték (keleti oldalán a magtárral és a börtönnel, a nyugati és déli oldalon az ura-
GDORP�NDVWÃO\V]HUê�ÃSÖOHWWÐPEMÃYHO��2 Az egyházigazgatási, majd jogállásbeli 
»WV]HUYH]ÃVHNNHO�NÐ]HO�HJ\�LGèEHQ��0»ULD�7HUÃ]LD������EHQ�V]ÖQWHWWH�PHJ�
az önálló szekszárdi apátságot, amelynek jogutódja a Szekszárdi Közalapítvá-
nyi Uradalom lett), 1779-ben Szekszárd megyeszékhellyé vált. A középkori 
templom körüli, ekkorra már megüresedett uradalmi épületeket 1780-ban 
D�Y»UPHJ\H�EÃUEH�YHWWH��PDMG�PHJY»V»UROWD�ÃV�ÔMM»ÃSÇWHWWH�
$�WHOHSÖOÃVV]HUNH]HW�ÃV�D�WÃUKDV]Q»ODW�V]HPSRQWM»EÍO�IRQWRV�FH]ÔU»W�MHOHQWHWW�

D]�������DXJXV]WXV���L�Wê]YÃV]��DPHO\�VRU»Q�WHOMHVHQ�OHÃJHWW�D]�XUDGDORP��ÃV�
HJ\EHQ�Y»URVNÐ]SRQW��WRY»EE»�D�NÐ]SRQWKR]�NÐ]HOL�%DUWLQD�ÃV�D�)HOVèY»URV�LV��
A gazdasági és társadalmi változások gyorsan és közvetlenül éreztették hatá-
VXNDW�D]�ÔMM»ÃSÇWÃV�VRU»Q��»WIRUP»OÍGRWW�D�WHOHSÖOÃVV]HUNH]HW��PHJY»OWR]WDN�
D]�XWF»N��D�K»]DN�r�ÃV�ODNÍLN�LV��$�Wê]YÃV]W�NÐYHWèHQ�ÃSÇWHWW�ÔM��NÃVè�EDURNN�
WHPSORP������EHQ�P»U�D�WÃU�WÔOVÍ�UÃV]ÃQ��D�NÐ]ÃSNRUL�WHPSORPWÍO�Q\XJDWUD�
»OOW��(]]HO�S»UKX]DPRVDQ��D]������WèO�IRO\Í�ÃSÇWNH]ÃV�HUHGPÃQ\HNÃQW������UD�
elkészült, 1836-ban pedig felavatásra került a vármegyei igazgatás központi 
ÃSÖOHWH��D�3ROODFN�0LK»O\�QHYÃKH]�NDSFVROW�0HJ\HK»]�r�D�IèKRPORN]DWRQ�»OOÍ��

1  1$*< Janka Teodóra: .Ð]ÐV�KLWEHQ�D�FVDO»GÃUW��D�V]èOèÃUW��D�IÐOGÃUW. Szekszárd Alsóvárosi 
(POÃNHN����6]HNV]»UG��������6]HNV]»UGL�$OVÍY»URVL�5N��.K��(J\HVÖOHW����r����S���&6,=0$',$ An-
dor: A szekszárdi prediálisok és utódaik a feudális korban. In 386.�6 Attila (szerk.): Tanulmányok 
7ROQD�PHJ\H�WÐUWÃQHWÃEèO�,,,. Szekszárd, 1972, Tolna Megyei Levéltár, 5–48. p. (különösen: 26. p.)

2   )5$.1, Vilmos: A szekszárdi apátság története. Budapest, 1879, Franklin, 49–51. p.
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KDW�GÍU�RV]ORS�WDUWRWWD�WLPSDQRQQDO��D�UHSUH]HQWDWÇY�OÃSFVèK»]]DO�ÃV�D�WLV]WHOH-
WHW�SDUDQFVROÍ�NÐ]J\êOÃVL�WHUHPPHO�3
$�%ÃOD�WÃUQHN�QHYH]HWW�WHPSORP�NÐUÖOL�WÃU�D]�ÔQ��1ÃPHW�XWFD�ODNÍL�V]»P»UD�

még a 19. század elején is a mindennapi élet otthonos helyszíne volt. Az utca 
WÃU�IHOèOL�UÃV]ÃQ�»OOW�D]������EHQ�ÃV�����r�����NÐ]ÐWW�GÖKÐQJè�SHVWLVM»UY»Q\�
HPOÃNÃUH�HPHOW�6]HQWK»URPV»J�RV]ORS��D�P»VLN��D�%»WDV]ÃNL�ÔW�IHOÃ�QÃ]è�YÃ-
JÃQ�SHGLJ�D�QÃPHW�FVDO»GRN������EDQ�6]HQW�-»QRV�ÃV�3»O�YÃUWDQÔN�WLV]WHOHWÃUH�
ÃSÇWHWW�N»SROQ»MD��$]�ÔM�WHPSORP�PHOOHWW�YROW�D�SLDF��D�QDJ\REEDFVND�O»Q\RN�ÃV�
DVV]RQ\RN�WDO»ONR]Í��ÃV�EHV]ÃOJHWèKHO\HNÃQW�D�EèYL]ê�NÔW�4
$�NLHJ\H]ÃVW�NÐYHWèHQ�D�PRGHUQL]»OÍGÍ�Y»URVNÃSKH]�LJD]RGÍ�1ÃPHWK�XW-

F»EDQ�P»U�FVDN�D]������EHQ�ÃSÖOW�DS»WK»]��PDMG�SOÃE»QLD�PDUDGW�PHJÃUWè�
V]RPV]ÃGMD�D]������EDQ�PÃJ�NODVV]LFLVWD�VWÇOXVÔ�Y»URVK»]»QDN�ÃSSHQ�ÔJ\��PLQW�
a hajdani német telepes házak helyén a gyorsan meggazdagodott polgárcsa-
O»GRN�»OWDO�ÔMRQQDQ�HPHOW��VWXNNÍNNDO�GÇV]ÇWHWW��NLILQRPXOW�Ç]OÃVê��NÃQ\HOPHW�
Q\ÔMWÍ�PDJ»QSDORW»NQDN�5 Az egykori német telepesek utódaiként gazdálkodó 
VY»E�SDUDV]WJD]G»N�HUUH�D]�LGèUH�P»U�HOKDJ\W»N�D�Y»URV�JD]GDV»JL��SROLWLNDL�
és kulturális elitjének lakhelyévé váló hajdani Német (ma Bezerédj) utcát, 
PLQG�W»YRODEE�NHUÖOWHN�D�NRU»EEDQ�PLQGHQQDSMDLNDW�PHJKDW»UR]Í�V]ÇQWÃUWèO��
D�%ÃOD�WÃUWèO�LV�

A város központi terének szerepe gyökeresen megváltozott: Tolna megye 
és Szekszárd város legfontosabb középületeinek helyszíne lett. A 19. szá-
]DG�GHUHN»Q�P»U�HJ\ÃUWHOPêHQ�D]�ÔM�NDWROLNXV�QDJ\WHPSORP�XUDOWD�D�WHUHW�
(1805) a megyeháza impozáns épülete (1833), a városháza (1846), valamint 
D]�XUDGDOPL�PDJW»UEÍO�»WDODNÇWRWW�QÃSLVNROD��������PHOOHWW��,WW�NH]GèGÐWW�HO�
 1890-ben a belvárosi plébániatemplom és a római katolikus elemi iskola mö-
JÐWW� OÃYè�IÐOGV]LQWHV�K»]VRU� OHERQW»V»YDO�D]� LJD]V»JÖJ\L�SDORWD�ÃSÇWÃVÃKH]��
DPHO\�������EHQ�D�IRJK»]]DO�NLEèYÖOYH�Q\HUL�HO�PDL�IRUP»M»W�D�PHJ\HL�ÃV�Y»URVL�
középületek sorában.

3  6=,/�*<, Mihály: Szekszárd a kései feudalizmus korában (1686–1847). In .��%$/2* János 
(szerk.): 6]HNV]»UG�Y»URV�WÐUWÃQHWL�PRQRJU»IL»MD�,. Szekszárd, 1989, Szekszárd Város Tanácsa, 
95–208. p.

4  1$*< J. T. 2016, 28–30. p.
5  &VDN�QÃK»Q\�SÃOGD��$�1ÃPHW�XWF»EDQ�D�NRU»EEL�WHOHSHVK»]DN�NÐ]ÖO�D�JD]G»ONRGÍ�ÃV�JRPENÐWè�

.OÃ]OL�-Í]VHIÃ�)ÐUGèV�9LOPRV��7ROQD�Y»UPHJ\H�WLV]WLÖJ\ÃV]H��%DORJK�-»QRV�FVL]PDGLDPHVWHU�K»]D�
+D\W�)HUHQF��6]HNV]»UG�V]èOÃV]HWL�ÃV�ERU»V]DWL�IHOÖJ\HOèMH�WXODMGRQD�OHWW��1ÃPHWK�0»UWRQ��D�UÃJL�
IRUP»M»EDQ�OHJXWROVÍNÃQW�PHJèU]èGÐWW�QÃPHW�WHOHSHV�K»]»EDQ�+D\S»O�6»QGRU�»UYDV]ÃNL�ÖOQÐN�
lakik a 20. század elején, Tam Mátyás német gazda és Nagy György szekszárdi bíró házát pedig 
Leicht Lajos (1859–1938), a Sárköz gabonakereskedelmének irányítója, a Takarékpénztár elnöke 
vásárolta meg, hogy lebontva azokat palotát építsen a telken.
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���NÃS��6]HNV]»UG�IèWHUH�D]������DV�ÃYHNEHQ���5XVV�.»URO\�PHWV]HWH�*

���$�V]HNV]»UGL�LJD]V»JÖJ\L�SDORWD**

A szekszárdi igazságügyi palota építése szerves része annak a hazai jogélet fej-
OèGÃVÃW�PHJKDW»UR]Í�IRO\DPDWQDN��DPHO\�D]�������ÃYL�,9��WÐUYÃQ\FLNN�UHQGHO-
NH]ÃVHL�DODSM»Q�D�NÐ]LJD]JDW»VWÍO�HOY»ODV]WRWW��D]�������ÃYL�;;;,��WÐUYÃQ\FLNN�
által szabályozott igazságszolgáltatási szerveket a funkcióra megjelenésével is 
utaló önálló épületekben kívánta elhelyezni.6

*  6]HU]èL�DUFKÇYXP�
**  $�V]DNLURGDORP�D]�dLJD]V»JÖJ\L�SDORWDp�PHOOHWW�J\DNUDQ�KDV]Q»OMD�D�dWÐUYÃQ\V]ÃNLp�YDJ\�

dWÐUYÃQ\NH]ÃVL�SDORWDp�PHJQHYH]ÃVW��0LYHO�D�WDQXOP»Q\�D]�ÃSÇWÃVÃQHN�LGèV]DN»EDQ��������PÃJ�
következetesen igazságügyi palotának nevezett, a törvényszék, a székhely szerinti járásbíróság, 
a kir. ügyészség és a telekkönyvi hivatal elhelyezésére egyaránt szolgáló, majd 1895-ben a szin-
WÃQ�D�:»JQHU�*\XOD�»OWDO�WHUYH]HWW�NHUÖOHWL�IRJK»]]DO�NLHJÃV]ÇWHWW�ÃSÖOHW�NRUDL�LGèV]DN»UÍO�V]ÍO��
D�WÐUYÃQ\V]ÐYHJHNHQ�WÔO�D�VDMWÍGRNXPHQWXPRN�»OWDO�D�NRUEDQ�V]RN»VRV�dLJD]V»JÖJ\L�SDORWDp�PHJ-
nevezést használom a továbbiakban.

$�NÃVèEELHNEHQ�D�GLIIHUHQFL»OWDEE�ÃSÖOHWKDV]Q»ODW��SO�� M»U»VEÇUÍV»JRN�NÖOÐQ�ÃSÖOHWEHQ�r�D�
NÃW�YLO»JK»ERUÔ�NÐ]ÐWW�ÔMRQQDQ�ÃSÇWHWW��YDJ\�D������HV�ÃYHN�XW»Q�D�PHJÖUÖOW�S»UWEL]RWWV»JL�ÃSÖOH-
WHNEHQ�r�WÐUWÃQè�HOKHO\H]ÃVÖN��LOOHWYH�D]�ÖJ\ÃV]VÃJHN�NÖOÐQ�NÐOWÐ]WHWÃVH��D�WHOHNNÐQ\YL�Q\LOY»QWDUW»V�
földhivatali feladatként meghatározása) indokolttá teszi a differenciáltabb törvényszéki palota/
törvényháza kifejezéshasználatot.

6  0(=(< Barna (szerk.): Magyar jogtörténet��%XGDSHVW��������2VLULV��67,37$ István: A ma-
gyar bírósági rendszer története��'HEUHFHQ��������0XOWLSOH[�0HGLD��%1,6 György–'(*5£ Ala-
jos–9$5*$ Endre: $�PDJ\DU�EÇUÍV»JL�V]HUYH]HW�ÃV�SHUMRJ�WÐUWÃQHWH. Zalaegerszeg, 1996, Zala 
0HJ\HL�%ÇUÍV»Jr0DJ\DU�-RJ»V]�(J\OHW�=DOD�0HJ\HL�6]HUYH]HWH��0�7+£�Gábor: A közigazgatás és 
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0»U�D�WHUYH]ÃV�IRO\DPDW»EDQ�HJ\ÃUWHOPêHN�YROWDN�D]�LJD]V»JÖJ\L�SDORW»NUD�
vonatkozó építészeti sajátosságok, közös követelmények – mint például a mo-
QXPHQW»OLV�NÖOVè�PHJMHOHQÃV��D�WHNLQWÃO\W�SDUDQFVROÍ�RV]ORSFVDUQRNRV�SRUWL-
NXV]RV�EHM»UDW�ÃV�OÃSFVèIHOM»UÍ��D�KRPORN]DWRN�SODV]WLNDL�ÃV�V]REU»V]DWL�HOHPHL��
LOOHWYH�D�WHPDWLNXV�EHOVè�GÇV]ÇWÃVHN�7 Az igazságügyi palotában a királyi törvény-
V]ÃNHW�D]�ÖJ\ÃV]VÃJJHO�ÃV�D�V]ÃNKHO\HQ�PêNÐGè�M»U»VEÇUÍV»JJDO�HJ\�ÃSÖOHWEHQ�
KHO\H]WÃN�HO��0êNÐGÃVÖN�V]»P»UD�D]�ÔQ��NHUHWHV�DODSUDM]L�HOUHQGH]ÃV�EL]WRVÇWRWW�
RSWLP»OLV�IHOWÃWHOW��DPHO\�OHKHWèYÃ�WHWWH��KRJ\�D�W»UJ\DOÍN��D]�ÖJ\IÃOIRUJDOPL�
WHUHN��D�EÇUÍL�ÃV�D]�HJ\ÃE�LURG»N�D�IèKRPORN]DWUD�NHUÖOMHQHN��D�KHO\LVÃJHNHW�
ÐVV]HNDSFVROÍ�IRO\RVÍN�SHGLJ�D�NHUHWHV�EHÃSÇWÃVVHO�NLDODNXOÍ�]»UW�EHOVè�XGYD-
rokra néztek.

Az általában háromszintes bírósági épületek beosztása, a hivatalok elhelyezé-
se is központilag került meghatározásra: a földszinten voltak a járásbíróságok, 
D�WHOHNNÐQ\YL�KLYDWDORN�ÃV�D�YL]VJ»OÍEÇUÍ�LURG»L��WRY»EE»�D�NLVNRUÔDNNDO�IRJ-
ODONR]Í�EÇUÍV»JL�KLYDWDORN��$]�HOVè�HPHOHWUH�KHO\H]WÃN�D]�HOQÐNVÃJHW�D�VHJÃG-
KLYDWDORNNDO��YDODPLQW�D�SROJ»UL�RV]W»O\W��$�P»VRGLN�HPHOHWUH�NHUÖOW�D�EÖQWHWè�
RV]W»O\�ÃV�D�NLU»O\L�ÖJ\ÃV]VÃJ��$�SROJ»UL�ÃV�EÖQWHWè�RV]W»O\KR]�NÐ]HO��D]�LJÃQ\HV�
EHOVè�EHUHQGH]ÃVê�W»UJ\DOÍN�PHOOHWW�YROWDN�D]�ÖJ\IHOHN�ÃV�D�EÇU»N�KHO\LVÃJHL��
A folyosók tágasságára is ügyeltek, hogy azok alkalmasak legyenek az ügymenet 
során szükséges várakozásra is. Követelmény volt továbbá, hogy a királyi ügyész 
ÃV�D�YL]VJ»OÍEÇUÍ�KLYDWDOL�KHO\LVÃJHLW�ÔJ\�DODNÇWV»N�NL��KRJ\�RQQDQ�NÐ]YHWOHQÖO�
PHJNÐ]HOÇWKHWè�OHJ\HQ�D�IRJK»]�ÃV�D�IRJYDWDUWRWW�D�PHJKDOOJDW»VRN�VRU»Q�QH�
WDO»ONR]]RQ�NÖOVè�V]HPÃO\HNNHO�8

D]�LJD]V»JV]ROJ»OWDW»V�KDW»VNÐUL�UHQGHONH]ÃVÃQHN�NÃUGÃVHL�D�GXDOL]PXV�HOVè�ÃYHLEHQ��,Q�.��%$/2*+�
János (szerk.): 7DQXOP»Q\RN�7ROQD�PHJ\H�WÐUWÃQHWÃEèO�����NÐWHW� Szekszárd, 1974. Tolna Megyei 
/HYÃOW»U�����������r�����S���0(*<(5,�3�/)),�=ROW»Q��´M�EÇUÍV»JRN��ÔM�ÃSÖOHWHN"�$]�������ÃYL�
;;;,��WF��YÃJUHKDMW»VD�D�EÇUÍV»JRN�HOKHO\H]ÃVH�WÖNUÃEHQ��%LKDU�Y»UPHJ\H�SÃOG»M»Q�NHUHV]WÖO��,Q�
.,6 Norbert – 3(5(6 Zsuzsanna (szerk.): ¶QQHSL�WDQXOP»Q\RN�0»WKÃ�*»ERU�RNWDWÍL�S»O\DIXW»V»-
nak 50. jubileumára. Studia sollemnia scientiarum politico-cameralium. Budapest, 2017, Dialóg 
&DPSXV�.LDGÍ�r�1RUGH[�.IW������r�����S�

7  3ÃOG»XO�D]������� MÔQLXV���ÃQ�»WDGRWW�'RPEÍY»UL�-»U»VEÇUÍV»J�RV]ORSFVDUQRNRV�SRUWLNXV]RV�
EHM»UDW»Q�PD�LV�O»WKDWÍDN�D�PêNèEèO�NÃV]ÖO�EDJRO\ILJXU»N��YDJ\�D�V]HNV]»UGL�LJD]V»JÖJ\L�SDORWD�
�����EHQ�IHOÔMÇWRWW��D]�ÖJ\ÃV]VÃJQHN�LV�KHO\HW�DGÍ�ÃSÖOHWÃEHQ��PD�7ROQD�0HJ\HL�)èÖJ\ÃV]VÃJ��
D]�LJD]V»JV]ROJ»OWDW»V�V]LPEÍOXPDLW�NLIHMH]è�ÃSÖOHWGÇV]HN��/»VG�PÃJ�.$-7�5 István: %HYH]HWÃV�D�MRJL�
kultúrtörténetbe��%XGDSHVWr3ÃFV��������'LDOÍJ�&DPSXV�.LDGÍ��%',1£�%(/,=1$,�Kinga: ����ÃYHV�
D]�,JD]V»JÖJ\L�3DORWD��%XGDSHVW��������+9*�25$&�.LDGÍ��.(1*<(/ Miklós: Perkultúra. A bí-
UÍV»JRN�YLO»JD��$�YLO»J�EÇUÍV»JDL��%XGDSHVWr3ÃFV��������'LDOÍJ�&DPSXV��0(*<(5,�3�/)), Zoltán: 
$]�LJD]V»JÖJ\L�V]HUYH]HW�D�IL]LNDL�YDOÍV»JEDQ��D�.ÔULD�ÃSÖOHWH��Jogtörténeti Szemle, 2017. 1–2. sz. 
87–96. p.

8  386=7$, László: A bírósági épület. In .�//$< István – 386=7$, László – 67,37$ István: Bírósági 
épületek Magyarországon. %XGDSHVW��������+*�	�7»UVD����r����S���=,11(5 Tibor: Magyarország 
bíróságai és ügyészségei az ezredfordulón��'HEUHFHQ��������%OHQGH�%W���0(*<(5,�3�/)), Zoltán: Bíró-
sági épületek Magyarországon és külföldön. In 7$.�&6 Péter (szerk.): A jog megjelenítése, épített kör-
Q\H]HWH�ÃV�V]LPEÍOXPDL��$�MRJL�NXOWÔUD�O»WKDWÍ�YLO»JD� Budapest, 2020, Gondolat Kiadó, 177–201. p.
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$]�LJD]V»JÖJ\L�SDORW»N�EHOVè�EHUHQGH]ÃVÃQHN�NLDODNÇW»VD�LV�HJ\VÃJHV�V]HP-
SRQWRN�V]HULQW�WÐUWÃQW��$KRJ\DQ�QÃK»Q\�WÐUYÃQ\V]ÃNHQ�PD�LV�PHJèU]èGÐWW��
D]�HOQÐNL�V]RE»NDW�OHJJ\DNUDEEDQ�D�/LQJHO�EÔWRUJ\»U9 által készített igényes, 
NÃ]L�IDUDJ»VÔ�QHRUHQHV]»QV]�YDJ\�QHREDURNN�DV]WDORNNDO��V]HNUÃQ\HNNHO�UHQ-
dezték be.10

Az 1871-es bírósági reform után a dualizmus korában sorra épültek az or-
szágban a tárgyalótermeknek, hivataloknak és fogdáknak helyet adó impozáns 
NÐ]ÃSÖOHWHN��$�Y»UPHJ\ÃN�V]ÃNKHO\HLQ�ÃSÇWHQGè�LJD]V»JV]ROJ»OWDW»VL�SDORW»N�
tervei általában egyéni felkérések és megbízások alapján készültek el. A szek-
V]»UGL�LJD]V»JÖJ\L�SDORWD�WHUYH]èMH��D�NRUW»UVDN�»OWDO�dD]�LJD]V»JÖJ\L�ÃSÖOHWHN�
VSHFLDOLVW»MDNÃQWp�V]»PRQ�WDUWRWW�:»JQHU�*\XOD������r�����11 szintén köz-
vetlen megbízás alapján nyerte tervezési munkái többségét: 1880–1910 kö-
zött a historizmus stílusjegyeit használva a történeti Magyarországon számos 
törvényszéki és járásbírósági épületet tervezett.12

9  $]������EHQ�LG��/LQJHO�.»URO\�»OWDO�DODSÇWRWW�Ö]HP�0DJ\DURUV]»J�HOVè�LJD]L�EÔWRUJ\»UD�YROW��
amely azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a cég készítette Ferenc József koronázására a 
0»W\»V��WHPSORP�NRURQ»]»VL�NHOOÃNHLW��$�NLHJ\H]ÃVW�NÐYHWèHQ�D]�LJD]V»JÖJ\L�SDORW»N��WÐUYÃQ\K»]DN�
EHOVè�EHUHQGH]ÃVH�PHOOHWW�D�%XGDY»UL�3DORWD��D�1ÃSV]ÇQK»]��D�*HOOÃUW�6]»OOÍ�EHUHQGH]ÃVÃEHQ�LV�
IHODGDWRW�NDSRWW��$]�»OODPRVÇW»V�XW»Q�%8%,9�QÃYHQ�PêNÐGÐWW��PDMG������EHQ�D�/LQJHO�OHV]»U-
PD]RWWDN�ÔMUDDODSÇWRWW»N�

10  .$-7�5�������%',1£�%(/,=1$,�������.(1*<(/ 2011.
11  :»JQHU�*\XOD�DSMD� LG��:»JQHU�-»QRV�NRUD�QHYHV�ÃSÇWÃV]H�YROW��ÐW�J\HUPHNH�NÐ]ÖO�QÃJ\�

D]�ÃSÇWÃV]V]DNP»W�Y»ODV]WRWWD��:»JQHU�GLSORP»M»W�D�EXGDSHVWL�0êHJ\HWHPHQ�V]HUH]WH��V]DNPDL�
gyakorlatát apjánál és Theophil Hansennél, a bécsi Építészeti Akadémia professzoránál szerezte. 
$�KLVWRUL]PXV�MHOOHPH]WH�D]�»OWDOD�WHUYH]HWW��HOVèVRUEDQ�LJD]V»JÖJ\L�ÃSÖOHWHNHW��D�.DVVDL�*\HUPHN-
QHYHOè�,QWÃ]HW��D�Y»FL�ÃV�D]�LOODYDL�Y»UEÐUWÐQ�HVHWÃEHQ�D�NRU»EEL�ÃSÖOHWHNKH]�LJD]RG»V�LQGRNROWD�
D�QHRURP»Q��LOOHWYH�QHRNODVV]LFLVWD�VWÇOXVY»ODV]W»VW���$]�,��YLO»JK»ERUÔ�XW»Q�%ÃFVEHQ�GROJR]RWW�
építészként, Magyarországon már nem találkozunk munkájával. Vö. '2%527.$ Katalin: A magyar 
EÐUWÐQÖJ\�DUFNÃSFVDUQRND��:DJQHU�*\XOD������r�������Börtönügyi Szemle,����������V]����r����S���
0(*<(5,�3�/)),��=ROW»Q��d)ROORZLQJ�D�0RGHOp�DV�DQ�(OHPHQW�RI�WKH�+XQJDULDQ�/HJDO�&XOWXUH�
ZLWK�6SHFLDO�5HJDUG�7R�*\XOD�:»JQHUnV�-XGLFLDO�$UFKLWHFWXUH��,Q�*(3+$57��:HUQHU�r�/(.2, Jure 
(eds.): /DZ�DQG�WKH�$UWV��(OHFWLYH�$IILQLWLHV�DQG�5HODWLRQVKLSV�RI�7HQVLRQ. Frankfurt am Main, 
������9LWWRULR�.ORVWHUPDQQ�����r�����S���0(*<(5,�3�/)), Zoltán: $]�HJUL�7ÐUYÃQ\K»]��7KH�(JHU�
&RXUWKRXVH� Budapest–Eger, 2018b, Országos Bírósági Hivatal, 28–32. p.

12  :»JQHU�*\XOD�HOVèVRUEDQ�LJD]V»JÖJ\L�ÃSÖOHWHN�WHUYH]ÃVÃW�Y»OODOWD��DPHO\HN�NÐ]ÖO�1DJ\�$WWLOD�
35 megvalósult épületet azonosított 1880–1910 között: Igazságügyi/Törvénykezési paloták: Szeged 
�����������r�������*\èU���������6]ROQRN���������6]RPEDWKHO\���������1\ÇUHJ\K»]D���������6]DEDGND�
(1889–1891), Debreceni (1891–1895), Szekszárdi (1892), Székesfehérvár (1892, 1902), Máramaros-
V]LJHW���������6]DWP»U��������7Í»VÍ�3»OODO���´MYLGÃN���������6RSURQ���������*\XOD������r������7Í»VÍ�
Pállal), Arad (1897–1899), Kolozsvár (1900–1902), Lugos (1901–1902), Kaposvár (1902), Esztergo-
mi (1902–1904), Eger (1906–1909), Kecskemét (1907). Járásbíróságok: Alsólendva (1890), Makó 
��������&VÇNV]HUHGD���������+ÍGPH]èY»V»UKHO\������r�������6]DUYDV���������)HJ\LQWÃ]HWHN��,OODYDL�
Y»UEÐUWÐQ���������6]HJHGL�&VLOODJEÐUWÐQ������r�������6RSURQNèKLGDL�IHJ\LQWÃ]HW������r�������%X-
dapesti Mosonyi utcai Toloncház (1888), Váci Országos Fegyintézet (1891), Nagyenyedi fegyintézet 
��������3HVWL�0DJOÍGL�ÔWL�J\êMWèIRJK»]������r�������*\HUPHNQHYHOè�,QWÃ]HW��5»NRVSDORWD���������
Kassa (1900). 1$*< Attila: +»URP�ÃYV]»]DGRQ�»WÇYHOè�ÃSÇWÃV]HW��;,;��V]»]DGL�EÇUÍV»JL�ÃSÖOHWHN�UH-
konstrukciója. Doktori értekezés. Pécs, 2011, PTE Breuer Marcell Doktori Iskola.
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���$�V]HNV]»UGL�LJD]V»JÖJ\L�SDORWD��
ÃV�D�V]HNV]»UGLDN

$]�������ÃYL�;;;,��WÐUYÃQ\FLNN�LQGRNRO»V»QDN�D�NLU»O\L�WÐUYÃQ\V]ÃNHN�ÃV�M»U»V-
EÇUÍV»JRN�MHJ\]ÃNÃW�WDUWDOPD]Í�PHOOÃNOHWH�d6]HJ]»UGp�RW�WÐUYÃQ\V]ÃNL�V]ÃN-
KHO\NÃQW�QHYHVÇWHWWH��DPHO\KH]�d6]HJ]»UG��3DNV��%RQ\K»G��'XQD�)ÐOGY»Up�
járásbírósága tartozott). Az igazságszolgáltatási szerveket a vármegyeszék-
KHO\HNHQ�D�NLU»O\L� WÐUYÃQ\V]ÃN�KHO\V]ÇQÃQ�ÃSÇWHQGè�� LJD]V»JÖJ\L�SDORW»QDN�
QHYH]HWW�ÔM�ÃSÖOHWEHQ�NÇY»QW»N�HOKHO\H]QL�r�D]�ÃSÇWÃVL�WHOHN�NLY»ODV]W»VD�VRU»Q�
D�NÐ]SRQWL�IHNYÃVW�ÃV�D�MÍ�PHJNÐ]HOÇWKHWèVÃJHW�WDUWYD�V]HP�HOèWW�
6]HNV]»UGRQ�D]�ÃSÇWNH]ÃV�KHO\ÃW�D�����V]»]DG�YÃJÃUH�D�Y»URV�IèWHUÃYÃ�Y»OÍ�

%ÃOD�WÃUHQ�MHOÐOWÃN�NL�������EHQ�PHJY»V»UROW»N�ÃV�OHERQWRWW»N�D�0HJ\HK»]»WÍO�
ÃV]DNUD�IHNYè��D�SOÃE»QLDWHPSORP�ÃV�D�UÍPDL�NDWROLNXV�HOHPL�LVNROD�PÐJÐWW�
OÃYè�SDUDV]WK»]DNDW�

Az igazságügyi palota építése rendkívül fontos volt a vármegye, és fontossá 
vált Szekszárd lakossága számára. Ez utóbbiban meghatározó szerepe volt az 
DNNRULEDQ�PêNÐGè�K»URP�Y»URVL�ODSQDN��DPHO\HN�IRO\DPDWRVDQ�W»MÃNR]WDWWDN�
D]�ÃSÇWNH]ÃVUèO��dNLV�V]ÇQHVHLNEHQp13 pedig megosztották az építkezés részt-
YHYèLUH�YRQDWNR]Í�WÐUWÃQÃVHNHW��$�K»URP�ODS�V]HUNHV]WèMH�NÐ]ÖO�NHWWè�MRJ»V]�
YROW��D�UÐYLG�ÃOHWê��»P�DQQ»O�NHGYHOWHEE�Szekszárd Vidéke (1889–1891) hetilap 
V]HUNHV]WèMH�'LHQHV�9DOÃULD�DSMD��*HLJHU�*\XOD�ÖJ\YÃG�YROW��D�Tolna Vármegye 
és Közérdek������r������V]HUNHV]WèMH�/HRSROG�.RUQÃO��D�7ROQDPHJ\HL�7D-
NDUÃN��ÃV�+LWHOEDQN�LJD]JDWÍMD��D�Y»URV�NÐ]ÃOHWÃQHN�PHJKDW»UR]Í�V]HUHSOèMH��
A harmadik helyi lap azért figyelemre méltó, mert a Tolnamegyei Közlöny 
�����r������V]HUNHV]WèMH�%RGD�9LOPRV�MRJYÃJ]HWW�Y»UPHJ\HL�WLV]WYLVHOèEèO�OHWW�
�����WÍO�WÐUYÃQ\V]ÃNL�EÇUÍ��NÃVèEE�RUV]»JJ\êOÃVL�NÃSYLVHOè�

A hír, hogy a bírósági reform jelentette változások sorában Szekszárdon 
igazságügyi palota épülhet, felvillanyozta a helyi közvéleményt. Ennek fényé-
EHQ�ÃUWHOPH]HQGè�D�OHONHV�WXGÍVÇW»V�D�SÃFVL� LJD]V»JÖJ\L�SDORWD�������P»MXV�
5-én történt avatásáról, annak sajtóvisszhangjáról. „Reméljük, hogy nemsokára 
Q»OXQN�LV�PÃOWÍ�ÃV�F]ÃOV]HUÖ�ÃSÖOHWHW�Q\HU�D�WÐUYÃQ\NH]ÃVp�– zárta sorait a hírla-
píró.14 A sors fintora, hogy a Szekszárd Vidéke�ODS�V]HUNHV]WèMH��*HLJHU�*\XOD�
PDJD�LV�ÃULQWHWWÃ�Y»OW�D]�ÔM�SÃFVL�LJD]V»JÖJ\L�SDORW»EDQ�WDUWRWW�HOVè�HVNÖGWV]ÃNL�

13  Többek között az igazságügyi palotánál dolgozó Rácz János munkás tolvajlásáról (Letartóz-
tatás. Helyi hirek. Szekszárd Vidéke, 1891. 29. sz. 2. p.). Vagy a szintén az építkezésen dolgozó, 
HJ\�V]HNV]»UGL�OH»Q\]ÍED�EHOHV]HUHWHWW�IèY»URVL�E»GRJRV�HVNÖYèMÃQHN�LGèOHJHV�PHJKLÔVXO»V»UÍO��
�(VNÖYè�DNDG»O\RNNDO��+HO\L�KLUHN��Szekszárd Vidéke, 1891. 45. sz. 2. p.)

14  $]�LJD]V»JÖJ\L�SDORW»W�3ÃFVHWWe�0HJ\HL�KLUHN��Szekszárd Vidéke, 1889. 19. sz. 4. p.



74� $=�£3§7(77�-2*6=2/*�/7$7�6

tárgyaláson, de így legalább személyes tapasztalatait is megoszthatta a frissen 
DYDWRWW�ÃSÖOHWUèO.15

$]�ÔMV»JRN�KÇUDG»VDL�P»U������QRYHPEHUÃEHQ�DUUÍO�V]ÍOWDN��KRJ\�D�Y»U-
megye által felajánlott telekrészt Klieber György házának megvásárlásával 
NLHJÃV]ÇWYH�PHJNH]GèGÐWW�D]�LJD]V»JÖJ\L�SDORWD�ÃSÇWNH]ÃVÃQHN�HOèNÃV]ÇWÃVH�16 
Az építkezés ténylegesen 1890 szeptemberében indult, a Szekszárd Vidéke 
aktuális lapszámában az erre vonatkozó +LUGHWPÃQ\W is közzétette.17 A hi-
deg tél miatt azonban csak 1891 februárjában tudták folytatni, így jócskán 
megkésve,18�»SULOLV���ÃQ�NHUÖOW�VRU�D]�DODSNèOHWÃWHOUH��7RY»EEL�NÃVHGHOPHW�
RNR]RWW�D]�LV��KRJ\�JRQGRN�YROWDN�D]�(V]WHUJRPEÍO�ÃUNH]è�WÃJOD�V]»OOÇW»V»YDO�19 
de májusban már biztosra ígérhették az 1892. Szent György-napi költözést. 
-ÔQLXVEDQ�D]� LJD]V»JÖJ\�PLQLV]WHU� MÍYROW»EÍO�'H]VHÐII\�*Ã]D�WÐUYÃQ\V]ÃNL�
HOQÐN�PHJMXWDOPD]WD�D]�ÃSÇWÃV�NÐ]UHPêNÐGèLW�r�D�V]RN»VRNQDN�PHJIHOHOèHQ�
PLXW»Q�P»U�D�PXQND�QHKH]ÃQ�WÔO�YROWDN��PHUW�D�IDODN�»OOWDN�20�$�WHWè�IDDQ\DJ»W�
6SLW]HU�6»QGRU�NÐOHVGL�IDNHUHVNHGè�ÃV�Y»OODONR]Í�V]»OOÇWRWWD��D]�»FVPXQN»W�LV�
è�YÃJH]WHWWH�r�NÐ]PHJHOÃJHGÃVUH�21�$XJXV]WXVEDQ�SHGLJ�P»U�D]�ÃSÖOHW�EHOVè�
EHUHQGH]ÃVH�MHOHQWHWWH�D�OHJIèEE�JRQGRW��„az uj igazságügyi helyiségek csinos 
EHEÔWRUR]»VDp, amelynek költségeit a minisztérium vállalta.22

.Ð]EHQ�UHQGH]èGÐWW�D�NLU��WÐUYÃQ\V]ÃN�HOQÐNH�»OWDO�D�Y»UPHJ\H�DOLVS»QM»KR]�
intézett kérés alapján�dD�Y»UPHJ\H�NÐ]ÐQVÃJH�»OWDO�D�SDORWD�ÃSÇWÃVL�NÐOWVÃJÃUH�
PHJV]DYD]RWW��������IUWp�sorsa is.23 Az alispán „a 373/89-rkgy. határozat alap-
ján a gyám- és pénztári tartalék-alapból 6667 frt-ot, a kolera-alapból 1163 frt-

15  Sajtópörünk. Szekszárd Vidéke, 1890. 60. sz. 1. p.
16  Házvétel. Szekszárd Vidéke, 1889. 54. sz. 3. p.
17  $]�LJD]V»JÖJ\L�SDORWDe�+LUHN��Szekszárd Vidéke, 1890. 46. sz. 2, 5. p.
18  Az igazságügyi palota. Hirek. Tolna Vármegye, 1891. 6. sz. 5. p.
19  Az igazságügyi palota. Hirek. Tolna Vármegye, 1891. 15. sz. 4. p.
20  d$�MXWDOPDN�NLRV]W»VD�WHJQDS�GÃOXW»Q�WÐUWÃQW�PHJ�RO\�IRUP»Q��KRJ\�D�IèSDOOÃU����IUWRW��D�P»-

VRGSDOOÃU����IUWRW��D]�»OOY»Q\SDOOÃU���IUWRW��D�NèPêYHVHN�ÃV�QDSV]»PRVRN�SHGLJ�GXSOD�QDSV]»PRW�
NDSWDN�p��$]�LJD]V»JÖJ\L�SDORWD�ÃSLWÃVHe�+LUHN��Tolna Vármegye, 1891. 25. sz. 3. p.) Három évvel 
NÃVèEE�D�IRJK»]ÃSÇWÃV�VRU»Q�dERNUÃWDÖQQHSHWp�WDUWDQDN�D]�ÃSÇWèN�V]»P»UD��DPHO\UèO�UÃV]OHWHVHQ�
tudósít a 7ROQD�9»UPHJ\H��d3RQWEDQ����NRU�PHJV]ÍODOW�D�PXQND]»U»VW�MHOHQWè�FVHQJHW\Ö��PLUH�
az összes munkások felgyülekeztek az épület tetején alkalmazott mellvédre. Csakhamar azután 
���IHKÃUEH�ÐOWÐ]ÐWW� OH»Q\�ÃUNH]HWW��NH]ÖNEHQ�IHKÃU�NHQGèQ�]ÐOG�NRV]RUÔW�KR]YD��(J\LN�SHGLJ��
D����LN��NRV]RUÔMD�NÐ]HSÃQ�MÍ�QDJ\�ÖYHJ�YÐUÐV�ERUW�V�SRKDUDW�YLWW��(]HN�D]�DOVÍEE��V]LQWÃQ�GÇV]ÇWHWW�
»OOY»Q\RQ�FVRSRUWRVXOWDN��DPL�LJHQ�V]ÃS�O»WY»Q\W�Q\ÔMWRWW��(NNRU�.UFVP»ULN�3»O��NLU��ÖJ\ÃV]�UÐ-
YLG�EHV]ÃGEHQ�PHJQ\LWRWWD�D]�ÖQQHSÃO\W��IHOHPOÇWYH��KRJ\�èVL�V]RN»V�V]HULQW�D]�ÃSLWNH]ÃVHN�HJ\LN�
NLHPHONHGè�UÃV]ÃW�D�ERNUÃWDÖQQHSÃO\�NÃSH]L��PLGèQ�D�PXQND�QHKH]HEE�UÃV]H�EH�YDQ�IHMH]YH�p�
(A szegzárdi kerületi fogház bokréta ünnepélye. Tolna Vármegye, 1894. 47. sz. 6. p.)

21  $]�LJD]V»JÖJ\L�SDORWDe�+LUHN��Tolna Vármegye, 1891. 31. sz. 5. p.
22  d$�PRVW�PHJOHYè�EÔWRURN�NÐ]ÖO�FVDN�D� OHJMREE�NDUEDQ�OHYèNHW�KDV]Q»OM»N�IHO�r��D�WÐEELHN�

V]ÃWRV]WDWQDN�D�YLGÃNL�M»U»VEÇUÍV»JRN�NÐ]W�p�$]�LJD]V»JÖJ\L�SDORWDe�+LUHN��Tolna Vármegye, 1891. 
1891. 31. sz. 5. p.

23  $]�LJD]V»JÖJ\L�SDORWDe�9»UPHJ\H��Tolna Vármegye, 1890. 6. sz. 3. p.
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RW��D]�LQVÃJL�DODSEÍO�D�WÐUYÃQ\KDWÍV»J�QHYÃEHQ�NDPDW�QÃONÖOL�NÐOFVÐQNÃQW������
IUWRW��D�PX]HXP�DODSEÍO�����IUW����NUW��V�YÃJÖO�D�PÃUWÃNKLWHOHVLWÃVL�DODSEÍO������
IUW����NUW�XWDOY»Q\R]RWW�NL�D�PRQGRWW�F]ÃOUD�p24

A Tolna Vármegye�������6]HQW�*\ÐUJ\�QDSM»Q�PHJMHOHQè�V]»P»EDQ�ÐUÐP-
PHO�RV]WRWWD�PHJ�D�KÇUW��KRJ\�D]�LJD]V»JÖJ\L�SDORWD�ÃSÇWÃVH�D�Y»OODOW�KDW»ULGèUH�
EHIHMH]èGÐWW��dD�NLU��ÖJ\ÃV]VÃJ�P»U�KXVYÃW�HOèWW�EHNÐOWÐ]ÐWW�D]�ÃSÖOHW�P»VRGLN�
HPHOHWL�KHO\LVÃJHLEH��D�M»U»VEÇUÍV»J�ÃV�WHOHNNÐQ\YL�RV]W»O\�D�OHIRO\W�KÃWHQ�KXU-
FRONRGRWW�»W�D]�ÃSÖOHW�IÐOGV]LQWL�UÃV]ÃEH��D�WÐUYÃQ\V]ÃN�SHGLJ�P»MXVEDQ�WHV]L�
»W�KLYDWDORV�KHO\LVÃJHLW�D]�ÃSÖOHW�HOVè�HPHOHWL�UÃV]ÃEH�p25�$�PêV]DNL�»WDG»V�»W-
YÃWHOUH�Y»UYD�P»U�D]�DYDW»V�ÃV�D�GÇV]EDQNHWW�LGèSRQWM»W�LV�NLWê]WÃN��D�Y»UPHJ\HL�
NÐ]J\êOÃV�QDSMD��������P»MXV�����YROW�D�Y»ODV]WRWW�G»WXP��$]�DYDW»VRQ�D]RQEDQ�
az igazságügy-miniszter elfoglaltsága, Czorda Bódog államtitkár pedig gyengél-
NHGÃVH�PLDWW�QHP�WXGRWW�UÃV]W�YHQQL��D�EDQNHWW�dWHFKQLNDL�RNRN�PLDWWp�V]LQWÃQ�
elmaradt.26 Megjelent viszont a Tolna VármegyéEHQ�HJ\�HOè]HWHV��WHOMHV�ROGDODV�
részletes írás 1892. május 29-én az igazságügyi palota felavatása alkalmából, 
amelyre mint a tudósító fogalmazott��dPLQGHQ�QDJ\REE�NÖOVè�GLV]�ÃV�SRPSD�
QÃONÖOp kerül majd sor, de ez dOHJNHYÃVEÃ�VHP�HMW�FVRUE»W�H�IRQWRV�QDS�ÖQQHSÃ-
O\HV�MHOOHJÃQp� Az igazságügyi palota nagy végtárgyalási termében tartott dísz-
J\êOÃVHQ�'H]VHÐII\�*Ã]D�NLU��WÐUYÃQ\V]ÃNL�HOQÐN�D�NDSRVY»UL�ÃV�D�QDJ\NDQL]VDL�
kir. törvényszéki elnököket köszönthette vendégként.27

$�UÃV]OHWHV��SDWHWLNXV�KDQJÔ�WXGÍVÇW»VEÍO�PLQGÐVV]H�NÃW�UÃV]W�HPHOHN�NL�
6]HNV]»UG�Y»URV�ÃV�D�Y»UPHJ\H�NÐ]ÐVVÃJÃQHN�DODSYHWè�YLV]RQ\XO»VL�V]HPSRQWMD��
az igazságügyi palota a közösség szempontjából való hasznossága, hasznosulása 
KDQJVÔO\R]»V»UD��d$�NLU��WÐUYÃQ\V]ÃN��ÖJ\ÃV]VÃJ��M»U»VEÇUÍV»J�ÃV�WHOHNNÐQ\YL�
KLYDWDO��D]�ÐVV]HV�PHOOÃNKHO\LVÃJHNNHO�HJ\ÖWW��H]HQWÔO�QHP�V]ÃWV]ÍUYD��PLQW�HG-
dig, hanem egy födél alatt fogják szolgálni az igazságszolgáltatás szent ügyét. 
$]�LJD]V»JÖJ\�NÐUÃEH�WDUWR]Í�ÐVV]HV�WÃQ\H]èNQHN��EÇUÍV»JQDN��ÖJ\ÃV]VÃJQHN��
ÖJ\YÃGL�NDUQDN�ÃV�D�QDJ\�NÐ]ÐQVÃJQHN�HJ\DU»QW�UHQGNÇYÖOL�HOèQ\ÐNHW�Q\ÔMW�
D�WÐUYÃQ\NH]ÃVL�KLYDWDORNQDN�HPH�NÐ]SRQWRVÇW»VD��PHUW�PLJ�D]�HOèEELHN�D]�HG-
GLJL�DONDOPDWODQ�EÃUKHO\LVÃJHN�KHO\HWW�D]�»OO»VKR]�PÃOWÍ�ÃV�PHJIHOHOè�KLYDWDORV�
KHO\LVÃJHNKH]�MXWQDN��DGGLJ�D]�ÖJ\YÃGL�NDUUD�ÃV�MRJNHUHVè�NÐ]ÐQVÃJUH�QÃ]YH�
V]LQWÃQ�V]HUIÐOÐWW�HOèQ\ÐV�OHHQG��KD�D�WHUÖOHWLOHJ�HGGLJ�V]ÃWV]ÍUW�KLYDWDORN��D�PL�
VRN�NHOOHPHWOHQVÃJQHN�YROW�RNR]ÍMD��H]HQWÔO�HJ\�IÐGÃO�DODWW�HJ\HVÇWYH�OHV]QHN�p

Szekszárdon a Béla tér északi szélén felépült igazságügyi palota a városkép 
szempontjából stílusformáló hatása a Megyeháza és a nagytemplom – a vár-
PHJ\H�ÃV�D]�HJ\K»]�KDWDOPDV�PÃUHWê�ÃSÖOHWHLQHN�r�d»UQ\ÃN»EDQp�NHYÃVVÃ�

24  A vármegye pénzbeli hozzájárulása az igazságügyi palota épitéséhez. Vármegye. Tolna Vár-
megye, 1891. 25. sz. 2. p.

25  $]�LJD]V»JÖJ\L�SDORWDe�+LUHN��Tolna Vármegye, 1892. 17. sz. 4. p.
26  Az törvénykezési palota felavatása. Hirek. Tolna Vármegye, 1892. 22. sz. 5. p.
27  Az igazságügyi palota. Tolna Vármegye, 1892. 22. sz. 3. p.
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ÃUYÃQ\HVÖOW��.ÃW�XWF»YDO�ÃV�D�IèWÃUUHO�KDW»URV��K»URPV]LQWHV��PDJDVWHWèV��JD]-
GDJ�HNOHNWLNXV�KRPORN]DWL�DUFKLWHNWÔU»YDO�NLDODNÇWRWW��NÃW�EHOVè�XGYDU�NÐUÃ�
V]HUYH]èGÐWW�ÃSÖOHWÃQHN�D�%ÃOD�WÃUUH�QÃ]è�IèKRPORN]DWD�]»UW�YROW��D]�»WHOOHQHV�
XWFDIURQWRQ�LV�FVDN�HJ\�V]HUÃQ\�EHM»UDWWDO�UHQGHONH]HWW�r�KDQJVÔO\R]YD�HONÖ-
OÐQÖOÃVÃW�NÐUQ\H]HWÃWèO��D�Y»URV�WHUHLWèO�ÃV�ODNÍLWÍO��$�WXGÍVÇWÍ�HEEH�D�YLO»JED�
NDODX]ROMD�D�V]HNV]»UGLDNDW��DPLNRU�D]W�HPHOL�NL��KRJ\�D]�ÃSÖOHWEHOVè�„kényel-
PHV��W»JDV�ÃV�FÃOV]HUê�EHUHQGH]ÃVVHO�ELUp�
$�NÐ]ÐVVÃJ�YÃOHPÃQ\ÃYHO�HJ\H]èHQ�IRJDOPD]]D�PHJ�V]»QGÃN»W� LV��KRJ\� 

„ama óhajunknak és reményünknek adunk csupán kifejezést, hogy az igazság-
szolgáltatásnak emelt eme uj palotában az igazság eszméje mindenkor emelt 
IèYHO�M»UMRQ��KRJ\�EHQQH�DPD�QDJ\�PLVV]LÍ��D�PHO\�D]�LJD]V»JV]ROJ»OWDW»VKR]�
Iê]èGLN��D�PDJD�WLV]WDV»JD�ÃV�QHPHVVÃJH�V]HULQW�ÃUYÃQ\HVÖOMÐQ��KRJ\�D]�LJD]-
V»JÖJ\QHN�V]HQWHOW�HPH�XM�KDMOÃN�PLQGHQ�LGèEHQ�D�MRJQDN�ÃV�D]�ÐUÐN�LJD]V»JQDN�
V]HQWÃO\H�PDUDGMRQ�p28

A szekszárdi igazságügyi palota beosztása, a hivatalok elhelyezése megfelelt 
D�NÐ]SRQWL�HOèÇU»VRNQDN�D]]DO�D]�HOWÃUÃVVHO��KRJ\�D�NLU��WÐUYÃQ\V]ÃN�SROJ»UL�RV]-
W»O\D�ÃV�D�SROJ»UL�WDQ»FVWHUHP�FÃOV]HUêVÃJL�RNRNEÍO�D�P»VRGLN�HPHOHWUH�NHUÖOW�

d$]�ÔM�WÐUYÃQ\NH]ÃVL�ÃSÖOHW�EHUHQGH]ÃVH�D�NÐYHWNH]è�
)ÐOGV]LQW��%DOUD
���6]ROJD�ODN»V�����7HOHNNÐQ\YW»U�����+RUY»WK�.»OP»Q�WHOHNNÐQ\YYH]HWè��
���.LVV�.»URO\�NLU��WÐUYÃQ\V]ÃNL�ELUÍ�
���%RUVRG\�/DMRV�WHOHNNÐQ\YYH]HWè�����7HOHNNÐQ\YL�LNWDWÍ�����7HOHNNÐQ\YL�
NLDGÍ�����3HUW»U�����7HOHNNÐQ\YL�LUDWW»U
Jobbra
����9»UDNR]Í�V]RED������6]HQGUèG\�.»URO\�NLU��M»U»VEÇUÍ������*\XUNRYLFK�
/»V]OÍ�NLU��DOEÇUÍ������0LWWHUPD\HU�)ULJ\HV�NLU��DOEÇUÍ�����0ÍGO\�%ÃOD�DO-
MHJ\]è������-»U»VEÇUÍV»JL�LNWDWÍ������-»U»VEÇUÍV»JL�NLDGÍ������-»U»VEÇUÍV»JL�
irattár. 18. Szolgaszoba.
,��(PHOHW
����(OQÐNL�HOèV]RED������$]�HOQÐN�IRJDGÍV]RE»MD������(OQÐNL�LURGD
Balra
����%HM»UDW�D�YÃJW»UJ\DO»VL�WHUHPEH������9ÃJW»UJ\DO»VW�WHUHP������7DQ»FV-
NR]»VL�V]RED������¶J\YÃGHN�V]RE»MD������9»GORWWDN�V]RE»MD������7DQXN�
V]RE»MD������9L]VJ»OÍEÇUÍ������1DJ\�YÃJW»UJ\DO»VL�WHUHP�
Jobbra
����7ÐUYÃQ\V]ÃNL�LURGD������7ÐUYÃQ\V]ÃNL�LURGD�LJD]JDWÍ������7ÐUYÃQ\-
V]ÃNL�NLDGÍ������7ÐUYÃQ\V]ÃNL�LNWDWÍ������7ÐUYÃQ\V]ÃNL�LUDWW»U������%HM»UDW�
D�QDJ\�YÃJW»UJ\DO»VL�WHUHP�NDU]DWUD�

28  Az igazságügyi palota. Tolna Vármegye, 1892. 22. sz. 3. p.
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,,��(PHOHW
����.LU��ÖJ\ÃV]VÃJ������.UFVPDULN�3»O�NLU��ÖJ\ÃV]������%DU»WK�=ROW»Q�NLU��
DOÖJ\ÃV]������������NLU��DOÖJ\ÃV]������.LU��ÖJ\ÃV]L�LURGD������=»YRG\�$O-
ELQ�NLU��WÐUYÃQ\V]ÃNL�ELUÍ������.LU��WÐUY��DOELUÍ������-HJ\]èN�V]RE»MD������
.èQ\RPGD������5ÃJL�LUDWRN�W»UD������(OèV]RED�������JRVWRQ�,VWY»Q�NLU��
WÐUYÃQ\V]ÃNL�ELUÍ������7ÐUYÃQ\V]ÃNL�MHJ\]èN������3ROJ»UL�WDQ»FVWHUHP������
7DQ»FVNR]»VL�V]RED������%RUVRG\�*\ÐUJ\�NLU��WÐUYÃQ\V]ÃNL�ELUÍ������+DP-
]D�*Ã]D�NLU��WÐUYÃQ\V]ÃNL�ELUÍ������%LUÍ\�%ÃOD�NLU��WÐUYÃQ\V]ÃNL�ELUÍ�p29

���NÃS��A szekszárdi igazságügyi palota (1892) és fogház (1895).*

���°VV]HJ]ÃV

A szekszárdi igazságügyi palota, amely 1895-ben kiegészítésre került a kerületi 
fogház épületével, átadásától a mai napig folyamatosan igazságszolgáltatási cé-
ORNDW�V]ROJ»OW��0D�HJ\LN�UÃV]ÃEHQ�D�6]HNV]»UGL�7ÐUYÃQ\V]ÃN�PêNÐGLN��D�P»VLN-
EDQ�ÖJ\ÃV]VÃJHN��7ROQD�0HJ\HL�)èÖJ\ÃV]VÃJ��6]HNV]»UGL�1\RPR]Í�¶J\ÃV]VÃJ��
6]HNV]»UGL�-»U»VL�¶J\ÃV]VÃJ���$]�ÃSÖOHW�IHOÔMÇW»V»UD������WèO�NHUÖOW�VRU��D�UH-
konstrukciós és UHYLWDOL]»O»VL�WHUYHW�.ÃWQ\»UL�£YD�YH]HWè�ÃSÇWÃV]WHUYH]è�ÃV�1DJ\�
$WWLOD�ÃSÇWÃV]�NÃV]ÇWHWWH��$ODSYHWè�FÃO�YROW�D]�ÃSÇWÃV]HWL�ÃUWÃNHN�PDUDGÃNWDODQ�
PHJèU]ÃVH��GH�QHP�OHKHWHWW�PHJNHUÖOQL�D�Y»URV�PHJY»OWR]RWW�WÃUKDV]Q»ODW»KR]�

*  6]HU]èL�DUFKÇYXP�
29  Uo.
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és az igazságszolgáltatás modernizációjához kapcsolódó változtatásokat. A jó 
»OODSRWEDQ�PHJPDUDGW�HNOHNWLNXV�KRPORN]DWDUFKLWHNWÔUD�PHJWDUW»VD�PHOOHWW�
D�dQ\LWRWW�EÇUÍV»Jp�JRQGRODWLV»J»KR]�NDSFVROÍGÍ�Y»OWR]»V��KRJ\�D�NRU»EEDQ�D�
%ÃOD�WÃU��D�Y»URV�IHOÃ�]»UW�ÃSÖOHWHW�D�IHOÔMÇW»V�VRU»Q�dNLQ\LWRWW»Np��$�%ÃOD�WÃU�
IHOÃ�D�NÐ]ÃSUL]DOLW�WHQJHO\ÃEHQ�ÔM�IèEHM»UDWRW�DODNÇWRWWDN�NL��DPHO\�D�����V]»-
zad végi stílusjegyeket felhasználva és megtartva illeszkedik az épülethez.30 
A megváltozott térhasználat egyben szimbolizálja a szekszárdi törvényszék a 
MRJL�NXOWÔUD�Q\HOYÃQ�LV�PHJIRJDOPD]RWW�dQ\LWRWWV»J»Wp��PHJNÐ]HOÇWKHWèVÃJÃW��
D]�»WM»UKDWÍV»JRW��D�NDSFVROÍG»V��D�NDSFVRODWWHUHPWÃV�OHKHWèVÃJÃW�D�Y»URVVDO�
és lakóival.

���NÃS��$�IHOÔMÇWRWW�WÐUYÃQ\V]ÃNL�ÃV�EÐUWÐQÃSÖOHW�6]HNV]»UGRQ�*

*  6]HU]èL�DUFKÇYXP�
30  1$*< A. 2011
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d(]�D]�HPOÃNPê�D�NÐ]ÐV�FÃOUÍO��D�1HP]HWÖQNHW�HJ\HVÇWè�DODSHOYUèO�
»UXONRGLN�p**

���%HYH]HWÃV

$]�(J\HVÖOW��OODPRN�V]ÐYHWVÃJL�UHQGV]HUê�IÐGHU»OLV�»OODP��PHO\�PDL�IRUP»-
M»EDQ�D]������HV�$ONRWP»Q\R]Í�*\êOÃVHQ�HOIRJDGRWW�V]ÐYHWVÃJL�DONRWP»Q\�
DODSM»Q�PêNÐGLN��$]�DONRWP»Q\�V]ÐYHJH]èL��D]�ÔQ��$ODSÇWÍ�$W\»N�HUHGHWL�HONÃS-
]HOÃVH�V]HULQW�D�KRUL]RQW»OLVDQ�PHJRV]OÍ�K»URP�Iè�KDWDOPL�»J��D�WÐUYÃQ\KR]»V��
a végrehajtás és az igazságszolgáltatás egymástól elkülönülve, de egymást köl-
FVÐQÐVHQ�HOOHQèUL]YH��S»UKX]DPRVDQ�OÃWH]LN�ÃV�PêNÐGLN�HJ\P»V�PHOOHWW��(EEèO�
logikusan levonható lenne az a következtetés, mely szerint a három hatalmi ág 
HJ\HQOè�ÃV�D]RQRV�MHOHQWèVÃJê��0ÃJLV�WÐEE�MHO�XWDO�DUUD��KRJ\�D�K»URP�KDWDOPL�
»J�QHP�HJ\HQOè��ÃV�YDQ��DPHO\LN�IRQWRVDEE��PLQW�D�P»VLN��$]�HOWÃUÃVHN�UÃV]EHQ�
a hatalmi ág demokratikus legitimációjával, részben a részére allokált hatás- és 
MRJNÐUUHO��UÃV]EHQ�SHGLJ�RO\DQ�HJ\V]HUê�IRUP»OLV�UÃV]OHWHNNHO�GHPRQVWU»OKDWÍ��
mint az alkotmányos szabályozás terjedelme.
$PHQQ\LEHQ�D�K»URP�KDWDOPL�»J�HJ\HQOè�ÃV�D]RQRV�IRQWRVV»JÔ�YROW�D]�(J\H-

VÖOW��OODPRN�DODSÇW»VDNRU��DNNRU�YH]HWè�V]HUYHLNQHN�HJ\DU»QW�NHOOHWW�YROQD�
ÃSÖOHWHNHW�WHUYH]QL�ÃV�ÃSÇWHQL�D� OHHQGè�IèY»URVEDQ��$]�DPHULNDL�V]ÐYHWVÃJL�
WÐUYÃQ\KR]Í�KDWDORP�Iè�V]HUYH�D�.ÃSYLVHOèK»]EÍO�ÃV�6]HQ»WXVEÍO�»OOÍ�NÃWND-
PDU»V�.RQJUHVV]XV��$]�(J\HVÖOW��OODPRN�V]ÐYHWVÃJL�IèY»URV»EDQ��:DVKLQJWRQ�

*  Beke-Martos Judit tudományos munkatárs, MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport 
(ELKH), ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, illetve Zent-
rum für Internationales, Ruhr-Universität Bochum, Jogi Kar. ORCID ID: 0000-0003-2373-8529

**  $�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»J�HOQÐNÃQHN��&KLHI�-XVWLFH�+8*+(6-nak a beszéde. Megjelent az Ame-
rican Bar Association Journal hasábjain Corner Stone of New Home of Supreme Court of the 
United States is Laid címmel, 18 A.B.A.J. 1932. 723., 729. p.
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D. C.-ben a Capitolium épülete ad otthont a Kongresszus mindkét házának, 
melyet 1800-ban adtak át. A végrehajtó hatalom feje az amerikai elnök szintén 
1800 óta lakik és dolgozik hivatali ideje alatt a Fehér Házban. Az igazságszol-
J»OWDW»V�OHJIèEE�V]HUYH�D�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»J��DPHO\QHN�D]RQEDQ�QHP�ÃSÇWHWWHN�
RWWKRQW�D]�ÔM�»OODP�HOVè�ÃYWL]HGÃEHQ��$�PD�LVPHUW�SRPS»V�LJD]V»JÖJ\L�SDOR-
tát csak 1935-ben adták át. Az igazságszolgáltatás tehát, az épületszimbolika 
szempontjából egyáltalán nem volt a törvényhozással vagy a végrehajtással 
D]RQRV�MHOHQWèVÃJê��0L�OHKHWHWW�D]�RND�HQQHN�D�PHJROG»VQDN��ÃV�PLÃUW��LOOHWYH�
hogyan került sor az épület megépítésére 145 évvel azután, hogy a bíróság 
PHJNH]GWH�PêNÐGÃVÃW"

���$]�LJD]V»JV]ROJ»OWDW»V�KDWDOPL�»JD��
$PHULN»EDQ

Az 1787-es amerikai szövetségi alkotmány felépítésében hordozza a hori-
]RQW»OLV�KDWDORPPHJRV]W»V�HOYÃW��D]�HOVè�FLNN�D�WÐUYÃQ\KR]»VVDO��D�P»VRGLN�D�
végrehajtó hatalommal, míg a harmadik az igazságszolgáltatással foglalkozik. 
$�KDUPDGLN�FLNN�PHJOHKHWèVHQ�UÐYLG�ÃV�V]êNV]DYÔ��GH�DQQ\LW�HJ\ÃUWHOPêHQ�
NLPRQG��KRJ\�D]�DPHULNDL�LJD]V»JV]ROJ»OWDW»V�HJ\�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»J�ÃV�WR-
Y»EEL�DODFVRQ\DEE�V]LQWê�V]ÐYHWVÃJL�EÇUÍV»JRN�KDW»V��ÃV�MRJNÐUÃEH�WDUWR]LN�1 
$]�DODFVRQ\DEE�V]LQWê�V]ÐYHWVÃJL�EÇUÍV»JRN�OÃWUHKR]»V»W��DKRJ\�D�/HJIHOVèEE�
Bíróságra vonatkozó valamennyi egyéb részletkérdés eldöntésének jogát is 
az alkotmány a szövetségi képviseleti szerv, a Kongresszus hatáskörébe utal-
WD��(QQHN�HOHJHW�WÃYH��D�.RQJUHVV]XV������EHQ�HOIRJDGWD�D]�HOVè�EÇUÍV»JL�WÐU-
vényt,2�PHO\�PHJHUèVÇWHWWH��KRJ\�D�EÇUÍV»JL�KLHUDUFKLD�FVÔFV»Q�D�/HJIHOVèEE�
%ÇUÍV»J�»OO��$�NH]GHWEHQ�KDW�IèEèO��ÐW�EÇUÍ�ÃV�HJ\�HOQÐN��»OOÍ�V]HUYH]HW�IHOÃSÇ-
tését a Kongresszus többször módosította mind a bírók számát,3 mind pedig 
D]�ÃYL�ÖOÃVHLN�LGèSRQWMDLW�ÃV�KHO\V]ÇQHLW�LOOHWèHQ�

1  US Constitution, Article III. Section 1. https://www.fjc.gov/history/legislation/landmark- 
legislation-us-constitution-article-iii

2  Judiciary Act of 1789, https://www.fjc.gov/history/legislation/landmark-legislation-judiciary- 
act-1789-0

3  �����EHQ�ÐW��KWWSV���ZZZ�IMF�JRY�KLVWRU\�OHJLVODWLRQ�ODQGPDUN�OHJLVODWLRQ�MXGLFLDU\�DFW�������
�����EHQ�KDW��KWWSV���ZZZ�IMF�JRY�KLVWRU\�OHJLVODWLRQ�ODQGPDUN�OHJLVODWLRQ�MXGLFLDU\�DFW�������
�����EHQ�KÃW��KWWSV���ZZZ�IMF�JRY�KLVWRU\�OHJLVODWLRQ�ODQGPDUN�OHJLVODWLRQ�VHYHQWK�FLUFXLW��
1837-ben kilenc, https://www.fjc.gov/history/legislation/landmark-legislation-eighth-and-ninth- 

FLUFXLWV��
�����EDQ�WÇ]��KWWSV���ZZZ�IMF�JRY�KLVWRU\�OHJLVODWLRQ�ODQGPDUN�OHJLVODWLRQ�WHQWK�FLUFXLW��
�����EDQ�KÃW��KWWSV���ZZZ�IMF�JRY�KLVWRU\�OHJLVODWLRQ�ODQGPDUN�OHJLVODWLRQ�FLUFXLW�UHRUJDQL]DWLRQ��
1869-ben kilenc, https://www.fjc.gov/history/legislation/landmark-legislation-circuit-judgeships. 
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$]�HUHGHWLOHJ�OÃWUHKR]RWW�K»URPV]LQWê�V]ÐYHWVÃJL�EÇUÍV»JL�UHQGV]HU�LQIUD-
VWUXNWÔU»W�FVDN�D]�HOVè�r�ÔQ��NHUÖOHWL�r�V]LQWQHN��LOOHWYH�D�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»JQDN�
DGRWW��PÇJ�D�NÐ]WHV��D]�ÔQ��WHUÖOHWL�EÇUÍV»JRN�ÃYHQWH�NÃWV]HU�ÖOÃVH]WHN��D�OHJ-
IHOVèEE�EÇUÍV»JL�ÃV�NHUÖOHWL�EÇUÍNEÍO�ÐVV]H»OOÇWRWW�JUÃPLXPNÃQW��(]�D�WHUÖOHWL�
EÇU»VNRG»VL�NÐWHOH]HWWVÃJH�D�OHJIHOVèEE�EÇUÍV»JL�EÇUÍNQDN�V]»PRV�YLW»W�Y»OWRWW�
ki az Egyesült Államokban, de mégis megmaradt egészen a 20. századig.4 
Ez az aktív utazással járó területi bírói kötelezettség lehet az egyik oka annak, 
KRJ\�D�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»J�QHP�NDSRWW�VDM»W�ÃSÖOHWHW�D]�ÔMRQQDQ�IHOÃSÇWÃVUH�
NHUÖOW�V]ÐYHWVÃJL�IèY»URVEDQ��:DVKLQJWRQ�'��&��EHQ��$�P»VLN�OHKHWVÃJHV�RN�
D]RQEDQ�D�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»J�YDOÍV�V]HUHSÃQHN�YLWDW»V»EDQ�WDO»OKDWÍ��KLV]HQ�
D�NRUDEHOL��D]D]�D�����V]»]DG�XWROVÍ�KDUPDG»EDQ�OÃWH]è�HXUÍSDL�PRGHOOHN�QHP�
bizonyították, hogy a horizontálisan elválasztott hatalmi ágak valóban egyen-
OèHN�OHQQÃQHN��$]�DPHULNDL�V]ÐYHWVÃJL�DONRWP»Q\�V]»PRV�DSUÍ�SRQWRQ�MXWWDWWD�
kifejezésre, hogy az igazságszolgáltatást a törvényhozástól és a végrehajtástól 
HJ\DU»QW�IÖJJè�»JNÃQW�NÃS]HOL�HO��$]�HUHGHWL�DONRWP»Q\V]ÐYHJ�D]RQEDQ�W»J�
WHUHW�HQJHGHWW�D]�LJD]V»JV]ROJ»OWDW»V�WHHQGèLQHN�NLUDM]RO»V»UD�ÃV�ÇJ\�D�EÇUÍV»JL�
J\DNRUODW�r�E»U�PHJOHKHWèVHQ�ODVVDQ��GH�r�HOMXWRWW�DUUD�D�SRQWUD��DKRO�D�P»VLN�
NÃW�KDWDOPL�»JKR]�YDOÍ�YLV]RQ\D�NÐOFVÐQÐV�IÖJJèVÃJNÃQW�D]RQRVÇWKDWÍ��/HJ-
NÃVèEE�D]������ÐV�EÇUÍV»JL�WÐUYÃQ\�HOIRJDG»V»YDO�D�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»J�YÃJ-
OHJ�D�V]ÐYHWVÃJL�MRJ�HOOHQèU]è�V]HUYÃYÃ�Y»OW��H]]HO�»WDODNÇWYD�D]�HUHGHWLOHJ�QHNL�

Az 1875-ös, https://www.fjc.gov/history/legislation/landmark-legislation-jurisdiction-and-re-
PRYDO�DFW��

D]������HV��KWWSV���ZZZ�IMF�JRY�KLVWRU\�OHJLVODWLRQ�ODQGPDUN�OHJLVODWLRQ�XV�FLUFXLW�FRXUWV�DSSHDOV��
az 1911-es Judicial Code, https://govtrackus.s3.amazonaws.com/legislink/pdf/stat/36/STATU-

7(����3J�����SGI��
az 1922-es, https://www.fjc.gov/history/legislation/landmark-legislation-conference-senior-

FLUFXLW�MXGJHV��
D]������ÐV�-XGJHV�%LOO��KWWSV���ZZZ�IMF�JRY�KLVWRU\�OHJLVODWLRQ�ODQGPDUN�OHJLVODWLRQ�MXGJHV�ELOO����
D]������HV��KWWSV���ZZZ�IMF�JRY�KLVWRU\�OHJLVODWLRQ�ODQGPDUN�OHJLVODWLRQ�WHQWK�FLUFXLW����
az 1939-es, https://www.fjc.gov/history/legislation/landmark-legislation-administrative-office-

XV�FRXUWV��
D]������HV��KWWSV���ZZZ�IMF�JRY�KLVWRU\�OHJLVODWLRQ�ODQGPDUN�OHJLVODWLRQ�IHGHUDO�MXGLFLDO�FHQWHU����
D]������DV��KWWSV���ZZZ�IMF�JRY�KLVWRU\�OHJLVODWLRQ�ODQGPDUN�OHJLVODWLRQ�IHGHUDO�PDJLVWUDWHV�DFW��
D]������DV��KWWSV���ZZZ�IMF�JRY�KLVWRU\�OHJLVODWLRQ�ODQGPDUN�OHJLVODWLRQ�XV�EDQNUXSWF\�FRXUWV��
D]������DV��KWWSV���ZZZ�IMF�JRY�KLVWRU\�OHJLVODWLRQ�ODQGPDUN�OHJLVODWLRQ�HOHYHQWK�FLUFXLW��
sem pedig az 1982-es, https://www.fjc.gov/history/legislation/landmark-legislation-federal-circu-

it nem érintette a bírók számát. Franklin Delano Roosevelt próbálkozása a bírók számának – átme-
netileg – 15-re emelésére teljes kudarcot vallott, és sosem lett hatályos törvény. https://constitution- 
center.org/blog/how-fdr-lost-his-brief-war-on-the-supreme-court-2

4  */,&., Joshua: Comment: On the Road: The Supreme Court and the History of Circuit 
Riding. &DUGR]R�/DZ�5HYLHZ� Vol. 24. 2003. április. 1753–1821. p.
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szánt szerepet.5�(]HQ�WÐUYÃQ\�PHJDONRW»V»EDQ�XJ\DQDQQDN�D�:LOOLDP��+RZDUG�
7DIWQDN�YROW�NXOFVV]HUHSH��DNL�QÃONÖO�D�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»J�ÃSÖOHWH�VHP�NÃV]ÖOW�
YROQD�VRKD�HO��$]�ÃSÖOHW�DODSNèOHWÃWHOÃQHN�DONDOP»EÍO�������RNWÍEHU�����»Q�WDU-
WRWW�UHQGH]YÃQ\HQ�D�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»J�DNNRUL�HOQÐNH��&KDUOHV�(YDQV��+XJKHV�
D�NÐYHWNH]èNÃSSHQ�HPOÃNH]HWW�KLYDWDOL�HOèGMÃUèO��d0LQGHQNLQÃO�MREEDQ�D�QÃKDL�
OHJIHOVèEE�EÇUÍV»JL�HOQÐNQHN��&KLHI�-XVWLFH�:LOOLDP�+RZDUG�7DIWQDN�YDJ\XQN�
K»O»VDN��PLYHO�D]� LWW�PHJYDOÍVXOÍ�NH]GHPÃQ\H]ÃV�PHJIHOHOèHQ�WHV]�HOHJHW�
D]�LU»QWD�W»PDV]WRWW�LJÃQ\HNQHN��(OQÐNNÃQW�7DIW�ÔU�V]ÇYHVHQ�W»PRJDWRWW�YRO-
na egy ilyen kezdeményezést, mert rendkívül érdekelte a bíróság munkája, 
de a korabeli bírók között többségben voltak azok, akik nem támogatták a bí-
UÍV»J�NLWHOHSÇWÃVÃW�D�UÃJL�V]ÃNKHO\ÃUèO�D�&DSLWROLXP�ÃSÖOHWÃEèO��$�/HJIHOVèEE�
%ÇUÍV»J�HOQÐNHNÃQW�7DIW�ÔU�PHJLVPÃWHOWH�D�MDYDVODW»W��ÃV�H]�D]�ÃSÖOHW�D]�è�LQ-
WHOOLJHQV�NLWDUW»V»QDN�HUHGPÃQ\H�p6

���$�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»J�ÃSÖOHWÃQHN��
HOèWÐUWÃQHWH

$�V]ÐYHWVÃJL�DONRWP»Q\�HOVè�FLNN��Q\ROFDGLN�V]DNDV]�WL]HQKHWHGLN�EHNH]GÃVÃEHQ�
V]ÍW�HMWHQHN�HJ\�WÇ]�PÃUIÐOG�PÃUHWê��QÃJ\]HW�DODNÔ�WHUÖOHWUèO��DPL�D]�(J\HVÖOW�
�OODPRN�IèY»URVD�OHV]�7�(]W�D�WHUÖOHWHW�D]�HOVè�WÐUYÃQ\KR]»VL�SHULÍGXVEDQ�NL�LV�
MHOÐOWÃN��ÃV�������MÔOLXV����»Q�D�.RQJUHVV]XV�HOIRJDGWD�D]�HUUH�YRQDWNR]Í�WÐU-
vényt.8 A törvény második szakasza felhatalmazza az amerikai elnököt, hogy 
PHJIHOHOè�V]HPÃO\HNHW�MHOÐOMÐQ�NL�D�IèY»URV�ÃSÖOHWWHUYHLQHN�ÃV�ÃSÇWÃVL�PXQN»-
ODWDLQDN�HOYÃJ]ÃVÃUH��*HRUJH�:DVKLQJWRQ�Y»ODV]W»VD�D�IUDQFLD�ÃSÇWÃV]UH��3LHUUH�
&KDUOHV�/n(QIDQWUD�HVHWW��.LHPHOHQGè�WRY»EE»�D�WÐUYÃQ\�KDUPDGLN�V]DNDV]D��
DKRO�D]�»OOW��KRJ\�������GHFHPEHU�HOVè�KÃWIèMÃLJ�D]�HOQÐN�»OWDO�IHONÃUW�V]HPÃO\HN�
kötelesek „a Kongresszus, az elnök és az Egyesült Államok hivatalai számára 
PHJIHOHOè�KHO\V]ÇQW�EL]WRVÇWDQLp�9 Az igazságszolgáltatásról tehát formálisan 
QÃ]YH�QHP�HVLN�V]Í��$]�XWROVÍ�MHOHQWèV�SRQW�D]�ÐWÐGLN�V]DNDV]��DPLEHQ�GÐQWÃV�
V]ÖOHWHWW�DUUÍO��KRJ\�D�VRURQ�NÐYHWNH]è�GHFHPEHU�HOVè�KÃWIèMÃLJ��D]D]������GH-
FHPEHUÃQHN�HOVè�KÃWIèMÃLJ�D]�(J\HVÖOW��OODPRN�YDODPHQQ\L�KLYDWDOD�WÇ]�ÃYUH��

5  3267, Robert: The Supreme Court Opinion as Institutional Practice: Dissent, Legal Scholar-
ship, and Decisionmaking in the Taft Court. 0LQQHVRWD�/DZ�5HYLHZ� Vol. 85. 2001. 1267–1390, 
1272–1273. p.

6  Supra 1, +8*+(6 1932, 728. p.
7  US Constitution Article I, Section 8, Clause 17. https://constitutioncenter.org/interactive- 

FRQVWLWXWLRQ�IXOO�WH[W�
8  7KH�d5HVLGHQFH�$FWp��KWWSV���PHPRU\�ORF�JRY�FJL�ELQ�DPSDJH"FROO,G OOVO	ILOH1DPH ����

llsl001.db&recNum=253
9  „provide suitable buildings for the accommodation of Congress, and of the President, and for the 

SXEOLF�RIILFHV�RI�WKH�JRYHUQPHQW�RI�WKH�8QLWHG�6WDWHV�p�r�6HFWLRQ����&KDSWHU�;;9,,,��������6XSUD���
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ÇJ\�D]�ÃSÖOHWHN�NLMHOÐOW�»WDG»VL� LGèSRQWM»LJ��������GHFHPEHU�HOVè�KÃWIèMÃLJ�
Philadelphia városába költöznek.10

$]�(J\HVÖOW��OODPRN�OHJWÐEE�V]HUYH��ÇJ\�D]������IHEUX»UM»EDQ�HOèV]ÐU�ÖOÃ-
VH]è�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»J�LV�1HZ�<RUN�Y»URV»EDQ�NH]GWH�PHJ�PêNÐGÃVÃW��$�EÇ-
UÍV»J�HOVè�RWWKRQD�D]�ÔQ��([FKDQJH�%XLOGLQJ�YROW�D�%URDG�6WUHHW�ÃV�0DUNHW�
6WUHHW�VDUN»Q�D]�HOVè�HPHOHWHQ�����NÃS���,QQHQ��D]� LPÃQW�HPOÇWHWW� WÐUYÃQ\�
ÃUWHOPÃEHQ�D�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»J�LV�3KLODGHOSKL»ED�NÐOWÐ]ÐWW��HOèV]ÐU�D]�,Q-
GHSHQGHQFH�+DOOED��PDMG�D]�2OG�&LW\�+DOOED��/n(QIDQW�HJ\LN�OHJHOVè�*HRUJH�
:DVKLQJWRQQDN�FÇP]HWW�ÇU»V»EDQ��DPLW�������DXJXV]WXV����ÃQ�ÇUW��PÃJ�HPOÇWÃVW�
WHWW�HJ\�ÔQ��d-XGLFLDU\�&RXUWp�UÍO��GH�D�NÃVèEELHN�VRU»Q�WÐEEHW�QHP�HVHWW�V]Í�
EÇUÍV»JL�ÃSÖOHWUèO�11�$]������EDQ�NÃV]ÖOW�NÃSYLVHOèK»]L�MHOHQWÃV�D]�ÔM�IèY»URV�
WHUYHLQHN�PHJYDOÍVXO»V»UÍO�HJ\ÃUWHOPêHQ�NLPRQGWD��KRJ\�PÇJ�D�WÐUYÃQ\KR]Í�
ÃV�D�YÃJUHKDMWÍ�KDWDORP�RWWKRQ»UÍO�PHJIHOHOèHQ�JRQGRVNRGWDN��D]� LJD]V»J-
szolgáltatás számára még nem készült épület.12

���NÃS��$]�([FKDQJH�%XLOGLQJ�1HZ�<RUNEDQ�*

*  7KH�5R\DO�([FKDQJH��1HZ�<RUN�&LW\��WKH�ILUVW�PHHWLQJ�SODFH�RI�WKH�6XSUHPH�&RXUW��0DUWKD�
Joanna Lamb által publikált rajz. (+LVWRU\�RI�WKH�&LW\�RI�1HZ�<RUN� Vol. 2. 1881. 634. p.) https://
HQ�ZLNLSHGLD�RUJ�ZLNL�6XSUHPHB&RXUWBRIBWKHB8QLWHGB6WDWHV��PHGLD�)LOH�7KH�2OG�5R\DO�([-
change-building.jpg

10  7HK»W�FVDN������EDQ�NÐOWÐ]WHN�YLVV]D�D�V]ÐYHWVÃJL�KLYDWDORN�D�PÃJ�DNNRU�LV�HUèWHOMHVHQ�ÃSÖ-
Oè��GH�D�NÐUQ\H]è�»OODPRN�WHUÖOHWÃEèO�PDWHPDWLNDL�SRQWRVV»JJDO�HONÖOÐQÇWHWW�WHUÖOHWHQ�NLDODNÇWRWW�
IèY»URVED��:DVKLQJWRQ�'��&�EH��.,77/(5, Glenn D.: +DLO�WR�WKH�&KLHI��r�7KH�,QDXJXUDWLRQ�'D\V�
RI�2XU�3UHVLGHQWV. Philadelphia, New York, USA, 1965, Chilton Books. 17. p.

11  7R�*HRUJH�:DVKLQJWRQ�IURP�3LHUUH�&KDUOHV�/n(QIDQW�����$XJXVW�������)RXQGHUV�2QOLQH� 
KWWSV���IRXQGHUV�DUFKLYHV�JRY�GRFXPHQWV�:DVKLQJWRQ��������������

12  American State Papers, idézi +(726�6.()26, Catherine: 6WULFWO\�&RQVWUXFWLRQ�r�WKH�6XSUHPH�
&RXUW�JHWV�D�+RPH� <HDUERRN�RI�WKH�6XSUHPH�&RXUW�+LVWRULFDO�6RFLHW\� 1976. 28. p.



86� .,7(.,17£6(.

(]W�D�KL»Q\RVV»JRW�D]������DV�NÐOWÐ]ÃVW�NÐYHWèHQ�VHP�SÍWROW»N��ÇJ\�D�/HJIHO-
VèEE�%ÇUÍV»J�HOèV]ÐU�EHNÐOWÐ]ÐWW�D�.RQJUHVV]XVQDN�RWWKRQW�DGÍ�&DSLWROLXP�
ÃSÖOHWÃEHQ�HJ\�DSUÍ�KHO\LVÃJEH��$]�H]W�NÐYHWè����ÃYEHQ�WÐEEV]ÐU�NÐOWÐ]ÐWW�
D�EÇUÍV»J��ÇJ\�SÃOG»XO������EHQ�D�/RQJnV�7DYHUQ�QHYê�YHQGÃJK»]ED��PHUW�D�&D-
SLWROLXP�NÐQ\YW»U»QDN�ÃSÖOHWÃEHQ�WÔO�KLGHJ�YROW��YDJ\������EHQ�D�%HOO�7DYHUQ-
EH��PLXW»Q�D]������HV�K»ERUÔ�VRU»Q�D�EULW�VHUHJHN�IHOJ\ÔMWRWW»N�D�&DSLWROLXP�
ÃSÖOHWÃW�������WèO������LJ�HJ\�D�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»J�V]»P»UD�NLMHOÐOW�NLVHEE�
KHO\LVÃJEHQ�ÖOÃVH]HWW�D�EÇUÍV»J�D]�LPP»U�ÔMM»ÃSÇWHWW�&DSLWROLXP�ÃSÖOHWÃEHQ��
$�KHO\�V]êNÐVVÃJH��D�NÃQ\HOPHWOHQ�NÐUÖOPÃQ\HN�ÃV�D�WHUÖOHWL�EÇU»VNRG»VL�NÐ-
telezettség bírókra rótt utazási penzuma miatt a legtöbb bíró otthonról vagy 
ilyen-olyan vendégházakból dolgozott. Mikor 1860-ban a Szenátus beköltözött 
D�V]»P»UD�IHOÃSÇWHWW�ÔM�ÃSÖOHWV]»UQ\ED��D�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»J�PHJNDSWD�D�UÃJL�
V]HQ»WXVL� WHUPHW��,WW�WDUWRWW»N�ÖOÃVHLNHW�HJÃV]HQ�DGGLJ��DPÇJ�r�KRVV]Ô�HOè-
NÃV]ÇWÃV��WÐEE�VLNHUWHOHQ�QHNLIXW»V�XW»Q�r�D]������EHQ�»WDGRWW�ÔM�ÃSÖOHWÖNEH�
költözhettek.13�(]ÃUW� LV� MHJ\H]WH�PHJ�-RKQ�:��'DYLV��D�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»J�
HOèWW�ÖJ\IHOHNHW�NÃSYLVHOè�ÖJ\YÃGHN�NDPDU»M»QDN�NÃSYLVHOHWÃEHQ�D]�DODSNèOH-
WÃWHOHNRU�WDUWRWW�EHV]ÃGÃEHQ��KRJ\�d�e��PDMGQHP�P»VIÃO�ÃYV]»]DGED�WHOW��DPÇJ�
D�OHJNLY»OÍEE�EÇUÍV»JL�V]HUYÖQN�VDM»W�RWWKRQUD�OHOW��DPL�NL]»UÍODJ�D]�ÐYÃ��e��p14

$�&DSLWROLXP�ÃSÖOHWH�PHJIHOHOèHQ�SRPS»V�YROW��ÃV�DUUD�D�QÃK»Q\�QDSUD��
DPLNRU�D�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»J�YDOÍEDQ�RWW�ÖOÃVH]HWW��PHJIHOHOW�D� OHJWÐEE�EÇ-
rónak. Ez a megoldás azonban sok szempontból problémásnak bizonyult. 
(OVèVRUEDQ�D�EÇUÍL�IÖJJHWOHQVÃJ�ÃV�D]�LJD]V»JV]ROJ»OWDW»VL�KDWDOPL�»J�HJ\HQOè�
ÃV�IÖJJHWOHQ�PLYROWD�YROW� ÇJ\�PHJNÃUGèMHOH]KHWè��$]]DO��KRJ\�D�/HJIHOVèEE�
Bíróság a törvényhozás házában székelt, nehezen volt fenntartható a hatalmi 
»JDN�HJ\HQOèVÃJÃQHN�JRQGRODWD��1HP�PLQGHQNL�NÇY»QW�D]RQEDQ�Y»OWR]WDWQL�
D�KHO\]HWHQ�������EDQ��D�V]ÐYHWVÃJL�IèY»URV�FHQWHQ»ULXP»Q�D]�$PHULNDL�£SÇWÃ-
V]HWL�,QWÃ]HW�NRQIHUHQFL»W�UHQGH]HWW�:DVKLQJWRQ�'��&��MÐYèMÃUèO��$�NRQIHUHQFLD�
eredményeire építve, James McMillan szenátor kezdeményezésére bizottságot 
KR]RWW�OÃWUH�D�6]HQ»WXV��PHO\�D�OHJKÇUHVHEE�ÃSÇWÃV]HNHW�J\êMWÐWWH�ÐVV]H�D�IèY»-
ros fejlesztésének megvitatására. A szenátor után McMillan-tervnek nevezett 
GRNXPHQWXP�MDYDVODWRW�WHWW�D�.RQJUHVV]XVL�.ÐQ\YW»UWÍO�ÃV]DNUD�HJ\�OHJIHOVèEE�
bírósági épületre, de ez a terv sosem valósult meg.15

13  52866,1, Lucille A.: The Temple of American Justice: The United States Supreme Court 
Building. &KDSPDQ�/DZ�5HYLHZ��9RO��������������r����S���+$//, Kermit L. (ed.): 7KH�2[-
IRUG�&RPSDQLRQ�WRW�KH�6XSUHPH�&RXUW�RI�WKH�8QLWHG�6WDWHV����HG����2[IRUG�8QLYHUVLW\�3UHVV��
2QOLQH��������d%XLOGLQJV��6XSUHPH�&RXUWp��KWWSV���ZZZ�R[IRUGUHIHUHQFH�FRP�YLHZ���������
acref/9780195176612.001.0001/acref-9780195176612-e-0140# +(726�6.()26 1976, 28–29. p.

14  +RQ��-RKQ�:��'DYLV�EHV]ÃGH�D�%DU�RI�WKH�8QLWHG�6WDWHV�6XSUHPH�&RXUW�NÃSYLVHOHWÃEHQ��
Megjelent az American Bar Association Journal hasábjain Corner Stone of New Home of Supreme 
Court of the United States is Laid címmel, 18. A.B.A.J. 1932. 724. p.

15  52866,1 2017, 52. p.
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�����EDQ�7HGG\�5RRVHYHOW�ÔJ\�GÐQWÐWW��KRJ\�QHP�LQGXO�ÔMUD�D]�HOQÐNY»ODV]-
táson, hiszen majdnem két teljes négyéves turnust tudhat maga mögött. A re-
SXEOLN»QXV�S»UW�V]»P»UD�XWÍGMDNÃQW�:LOOLDP�+RZDUG�7DIWRW�MDYDVROWD��$]�XQLW»-
ULXV�MRJ»V]�PHJ�LV�Q\HUWH�D�Y»ODV]W»VW��ÇJ\������ÃV������NÐ]ÐWW�è�YROW�D]�(J\HVÖOW�
�OODPRN�����HOQÐNH��$�PDL�QDSLJ�è�D]�HJ\HWOHQ��DNL�H]HQ�WÔOPHQèHQ�������WèO�
PDMGQHP�KDO»O»LJ�������LJ�D�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»J�HOQÐNH�LV�YROW��8WÍEEL�SR]ÇFLÍ�
»OOW�OHJNÐ]HOHEE�D�V]ÇYÃKH]��ÃV�P»U�HOQÐNNÃQW�LV�ÃUGHNOèGÐWW�D]�LJD]V»JV]ROJ»OWD-
W»VL�KDWDOPL�»J�PXQN»MD�LU»QW��7DIW�HONÐWHOH]HWW�KÇYH�YROW�D�KDWDOPL�»JDN�V]LJRUÔ�
V]ÃWY»ODV]W»V»QDN��ÃV�ÇJ\�WDUWKDWDWODQQDN�ÇWÃOWH��KRJ\�D�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»JQDN�
nincs saját épülete. Már a végrehajtó hatalom fejeként igyekezett tenni vala-
PLW�H]�ÖJ\EHQ��GH�D�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»J�DNNRUL�EÇUÍL��ÃV�NÖOÐQÐVHQ�D]�HOQÐNÐN��
0HOYLOOH�)XOOHU�ÃV�(GZDUG�'RXJODVV�:KLWH�HOOHQH]WÃN�D]�ÐWOHWHW�
§J\�PLNRU������EHQ��7DIW�OHWW�:KLWH�XWÍGMD��LVPÃW�HOèYHWWH�NRU»EEL�YHVV]è-

SDULS»M»W��ÃV�RNRVDQ�ODYÇUR]YD�HJ\HQJHWWH�D]�XWDW�HJ\�OHJIHOVèEE�EÇUÍV»JL�ÃSÖOHW�
tervezésére és építésére. Amikor 1925-ben a Szenátus javaslatára 50 millió 
dollárt allokáltak szövetségi épületek építésére, Taft lobbizni kezdett a leg-
IHOVèEE�EÇUÍV»JL�ÃSÖOHW�PHJYDOÍVÇW»V»ÃUW��$]�HUHGHWL�WÐUYÃQ\�QHP�NDSWD�PHJ�
a szükséges szavazattöbbséget, de mivel a két házban javasolt szövegek eltértek 
egymástól, egy bizottságot jelöltek ki a végleges törvény megszövegezésére. 
7DIW�OREELWHYÃNHQ\VÃJH�LPP»U�VLNHUUHO�M»UW��D�EL]RWWV»J�MDYDVODWRW�WHWW�D�/HJIHO-
VèEE�%ÇUÍV»J�ÃSÖOHWÃQHN�ILQDQV]ÇUR]»V»UD�16 A H. R. 6559 néven nyilvántartott 
törvényt 1926. május 25-én fogadták el.17�$�IRO\DPDW�QHP�KDODGW�WÔO�J\RUVDQ��
ÇJ\�WRY»EEL�Eè�NÃW�ÃYEH�WHOW��PLUH�D�.RQJUHVV]XV�EL]RWWV»JRW�MHOÐOW�NL�D�SURMHNW�
PHQHG]VHOÃVÃUH��$]�ÔQ��8QLWHG�6WDWHV�6XSUHPH�&RXUW�%XLOGLQJ�&RPPLVVLRQW�
a H. R. 13665 hozta létre, melyet 1928. december 21-én fogadtak el.18 A bi-
]RWWV»JRW��D�WDJRN�VDM»W�GÐQWÃVH�DODSM»Q�D�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»J�HOQÐNH��ÇJ\�7DIW�
V]HPÃO\HVHQ�YH]HWWH��$�WÐUYÃQ\�������P»UFLXV���MÃUH�Y»UWD�D]�HOVè�MHOHQWÃVW��
A Kongresszus az S. J. Res. 213-mal közös határozatában 1929. február  23-án 
PHJKRVV]DEEÇWRWWD�H]W�D�KDW»ULGèW�D�NÐYHWNH]è�WÐUYÃQ\KR]»VL�LGèV]DN�HOVè�UHQ-
des munkanapjáig.19�$]�������ÃYL�+��5�������HQJHGÃO\H]WH�D�/HJIHOVèEE�%Ç-
róság épületének megépítését az e célból vásárolt telken, és 9 millió 740 ezer 
GROO»U�PD[LP»OLV�NÐOWVÃJYHWÃVW�V]DERWW�D�SURMHNWQHN�20 

16  +(726�6.()26 1976, 30. p.
17  Hatvankilencedik Kongresszus, Session I. Chapter 380. https://www.loc.gov/law/help/statutes-

at-large/69th-congress/session-1/c69s1ch380.pdf
18  Hetvenedik Kongresszus, Session II. Chapter 44. https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-

large/70th-congress/session-2/c70s2ch44.pdf
19  Hetvenedik Kongresszus, Session II. Chapter 304. https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-

large/70th-congress/session-2/c70s2ch304.pdf
20  Hetvenegyedik Kongresszus, Session II. Chapter 9. https://www.loc.gov/law/help/

statutes-at-large/71st-congress/session-2/c71s2ch9.pdf
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7DIWRW�UÃJL�EDU»WV»J�Iê]WH�D� MÍO� LVPHUW�ÃV�UHQGNÇYÖO�VLNHUHV�&DVV�*LOEHUW�
építészhez,21�H]ÃUW�LV�MDYDVROWD�èW�D�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»J�ÃSÖOHWÃQHN�PHJWHUYH-
zésére. A bizottság elfogadta a javaslatot Gilbert személyére vonatkozóan, és 
������P»MXV����»Q�P»U�D�NÃV]�ÃSÖOHWWHUYHNUèO�GÐQWKHWWHN�22 1930. februárjában 
7DIW�EHWHJVÃJH�PLDWW� OHPRQGRWW�D�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»J�HOQÐNVÃJÃUèO��ÃV�HJ\�
KÍQDSSDO�NÃVèEE�PHJKDOW��8WÍGMD�&KDUOHV�(YDQV�+XJKHV�OHWW��DNL�D�EL]RWWV»JL�
PXQN»W�LV�PHJÐUÐNÐOWH�7DIWWÍO��������RNWÍEHU����»Q�PHJWÐUWÃQW�D]�DODSNèOH-
WÃWHO��ÃV������EHQ�D�EÇUÍV»J�KDV]Q»ODWED�YHKHWWH�WHOMHVHQ�ÔM�RWWKRQ»W�����NÃS���
6DMQRV�D]�ÃSÇWÃV]�VHP�ÃOWH�PHJ�Iè�PêYÃQHN�WHNLQWHWW�DONRW»V»QDN�HONÃV]ÖO-
tét, mert 1934-ben Gilbert is meghalt.23�$�NÐOWVÃJYHWÃVEHQ�DOORN»OW�ÐVV]HJEèO�
94 ezer dollár megmaradt, amit visszaadtak a szövetségi kincstárnak.24

���NÃS��$]�$PHULNDL�(J\HVÖOW��OODPRN�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»J»QDN�ÃSÖOHWH�QDSMDLQNEDQ�*

*  The present U.S. Supreme Court building as viewed from the front. Joe Ravi panoráma-
felvétele. CC BY-SA 3.0 https://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Court_of_the_United_States#/
media/File:Panorama_of_United_States_Supreme_Court_Building_at_Dusk.jpg

21  52866,1 2017, 55. p.
22  +(726�6.()26 1976, 32. p.
23  +(726�6.()26 1976, 34. p.
24  Building History. 6XSUHPH�&RXUW�RI�WKH�8QLWHG�6WDWHV� https://www.supremecourt.gov/about/

EXLOGLQJKLVWRU\�DVS[
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A bírósági törvények módosításával, így különösen az 1911-es teljes reformmal 
ÃV�D]������ÐV��D�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»J�V]HUHSÃW�DODSYHWèHQ�»WDODNÇWÍ�V]DE»O\R-
]»VVDO�D]�DPHULNDL�LJD]V»JV]ROJ»OWDW»V�FVÔFVV]HUYH�PHJNDSWD�D]W�D�PHJWLV]WHOè�
szerepet, ami az alkotmány alapján megilleti. Ez a tartalmi változás kiválóan 
LOOHV]NHGLN�DKKR]�D]�LQWÃ]PÃQ\L�V]LPEROLNXV�IHMOèGÃVKH]��DPL�D�����V]»]DG�HOVè�
harmadában lejátszódott, és aminek eredményeként megépítésre és átadásra 
került az igazságügyi palota, ami méltó ehhez az intézményhez.
$�KDWDOPL�»JDN�YH]HWè�V]HUYHLQHN�RWWKRQW�DGÍ�ÃSÖOHWHN�VRU»ED�WÐNÃOHWH-

VHQ�EHOHLOOLN�D�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»J�ÃSÖOHWH��DPL�D�&DSLWROLXPKR]�ÃV�D�)HKÃU�
Házhoz hasonlóan, az ókori Római Birodalom nagyságához hasonlítva kívánja 
D]�(J\HVÖOW��OODPRN�PLEHQOÃWÃW�NLIHMH]QL��$]������ÐV�»WDG»VVDO�HJ\HQVÔO\ED�
NHUÖOW�D�KDWDOPL�»JDN�NÐ]ÐWWL�ÃSÖOHWV]LPEROLNDL�HJ\HQOèWOHQVÃJ��,PP»U�QHP�
FVDN�D�.RQJUHVV]XVQDN�ÃV�D]�HOQÐNQHN��KDQHP�D�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»JQDN�LV�OHWW�
VDM»W�RWWKRQD�D�V]ÐYHWVÃJL�IèY»URVEDQ�
$]�LJD]V»JÖJ\L�SDORWD�VRN�V]HPSRQWEÍO�VHJÇWHWWH�D�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»JRW�

DEEDQ��KRJ\�WRY»EE�QÐYHOMH�J\DNRUODWL�MHOHQWèVÃJÃW��0ÇJ�D�����V]»]DG�YÃJÃQ�
H]�D�JUÃPLXP�NHYÃVVÃ�WêQW�IRQWRVQDN��DGGLJ�D�����V]»]DG�VRU»Q�UHQGNÇYÖOL�
MHOHQWèVÃJUH�WHWW�V]HUW��0L�P»VVDO�OHQQH�PDJ\DU»]KDWÍ��KRJ\�D]�HJÃV]�IHMOHWW�
világ lélegzetét visszatartva figyeli minden alkalommal, amikor egy bírói poszt 
IHOV]DEDGXO�D�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»JRQ"�7DO»OÍDN�YROWDN�D� OHJIHOVèEE�EÇUÍV»JL�
HOQÐN��&KLHI�-XVWLFH�+XJKHV�V]DYDL�D]�DODSNèOHWÃWHONRU��PHO\�V]HULQW�d�e��
ÐUÐPPHO�NÇVÃUMÖN�ILJ\HOHPPHO��KRJ\�H]HQ�ÃSÇWPÃQ\�NÖOÐQÐV�MHOHQWèVÃJH�QHP�
D�NÃQ\HOHP�PÃJ�DNNRU�VHP��KD�HOVèGOHJHV�FÃOMD�D�NÃQ\HOHP�EL]WRVÇW»VD��(]HQ�
monumentális templom, mely a legkiválóbb építészeti képesség eredménye, 
ÃV�DPL�HJ\�ULWND�J\ÐQ\ÐUê�IèY»URV�HJ\LN�NLHPHONHGè�GÇV]H�OHV]��HOVèGOHJHV�PHJ-
NÖOÐQEÐ]WHWè�MHOH��KRJ\�HJ\�QHP]HWL�V]LPEÍOXP��$]�LJD]V»J�QHP]HWL�LGH»OM»W�
szimbolizálja ezen tevékenység legmagasabb szférájában, ahol megtartatik 
D]�HJ\HQVÔO\�D�QHP]HW�ÃV�D]�»OODPRN�NÐ]ÐWW�� LOOHWYH�D]�HJ\ÃQL�V]DEDGV»JRN�
HOVèGOHJHV� LJÃQ\HLQHN�ÃUYÃQ\HVÇWÃVÃEHQ��PHO\HNHW�D]� ÇURWW�DONRWP»Q\�»WIR-
gó garanciái védenek. Ez az épület a Köztársaság jellegzetes karakterének 
V]LPEÍOXPD�p25

25  Supra 1. +8*+(6 1932, 728–729. p.
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.DMW»U�,VWY»Q�ÃV�.HQJ\HO�0LNOÍV�SÃFVL�SURIHVV]RURN�HPOÃNÃQHN

���7ÐUWÃQHOPL�K»WWÃU

�����)HJ\HQFWHOHSEèO�»OODPV]ÐYHWVÃJ

A távoli Ausztrália államisága európai léptékkel nézve rövid – két évszázados – 
PÔOWUD�WHNLQWKHW�YLVV]D��$�EULWHN�D�����V]»]DG�YÃJÃQ�DODSÇWRWWDN�IHJ\HQFWHOHSHW�
H�W»YROL�SDUWRNRQ��1ÃK»Q\�ÃYWL]HGGHO�NÃVèEE�D�NRQWLQHQV�HXUÍSDLDN�»OWDO�P»U�
IHOW»UW�UÃV]H�D]�ÐQNRUP»Q\]DWLV»J�NÖOÐQEÐ]è�IRN»YDO�UHQGHONH]è�J\DUPDWRN-
ból állt, amelyek végül – brit jóváhagyással és amerikai mintára – a 20. század 
elején államszövetséget hoztak létre.1

$]�$XV]WU»O��OODPV]ÐYHWVÃJ�r�KÃWNÐ]QDSL�QHYÃQ�$XV]WU»OLD�r�D]�HOPÔOW�ÃY-
század folyamán fokozatosan nyerte el a függetlenségét, és bár egykori anya-
RUV]»J»YDO�PD�P»U�FVDN�SHUV]RQ»OXQLÍ�Iê]L�ÐVV]H��D]�»OODPV]HUYH]HW�ÃV�HQQHN�
PêNÐGÃVH�MHOHQWèV�UÃV]EHQ�DQJROV]»V]�KDJ\RP»Q\RNUD�ÃSÖO�

Ausztrália az ellentétek földje, és ez többek között a népesség eloszlásában 
is megnyilvánul. A kontinens nagy része ritkán lakott, a lakosság több mint 
fele a három egymással szoros kapcsolatban álló városban: Sydney-ben, Mel-
ERXUQH�EHQ�ÃV�&DQEHUU»EDQ�ÃO��D]�RUV]»J�WÐUWÃQHOPH��JD]GDV»JD�ÃV�NXOWÔU»MD�
LV�DODSYHWèHQ�H�K»URP�SLOOÃUHQ�Q\XJV]LN��$XV]WU»OLD�HXUÍSDL�V]HPOÃOè�»OWDO�»O-
WDO»EDQ�V]HJÃQ\HVQHN�WDUWRWW�ÃSÇWÃV]HWL�ÐUÐNVÃJÃQHN�MHOHQWèV�UÃV]H�XJ\DQFVDN�
ebben a három városban található. Amikor tehát az ausztrál törvényhozási és 
igazságszolgáltatási épületek stílusát és szimbolikáját vonjuk vizsgálat alá, nem 

*  'RPDQLF]N\�(QGUH�YH]HWè�NXWDWÍ��0»GO�)HUHQF�,QWÃ]HW�
1  $�V]ÐYHWVÃJL�»OODP�PHJDODSÇW»V»W�NÐYHWè�ÃYHNHW�$XV]WU»OL»EDQ�WÐOWè�WXGÍV�PÃUQÐN��*XE»Q\L�

.»URO\�ÔJ\�O»WWD��KRJ\�D]�»OODPDODSÇW»V�IRO\DPDWD�HJ\ÖWW�M»UW�HJ\�ÔM�QHP]HW��D]�DXV]WU»O�PHJV]ÖOH-
tésével. Vö. *8%�1<, Károly: Ausztrália. Budapest, 1915, Lampel, 3. p. Gubányi életére és auszt-
U»OLDL�ÃYHLUH�O»VG�EèYHEEHQ��'20$1,&=.< Endre: Gubányi Károly, a tudós mérnök. 2019. 37. p. és 
'20$1,&=.< Endre: Gubányi Károly Ausztráliában. (kézirat) 2020a. 51. p.
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HOHJHQGè�D�V]»]ÃYHVQÃO�DOLJ�LGèVHEE��GH�YDOÍM»EDQ�FVDN�QÃK»Q\�ÃYWL]HGGHO�H]-
HOèWW�IHOÃSÖOW�IèY»URVUÍO��&DQEHUU»UÍO�EHV]ÃOQL��D�YL]VJ»ODWED�EH�NHOO�YRQQL�D�NÃW�
metropoliszt, Sydney-t és Melbourne-t is.2

�����$XV]WU»OLD��D�NRPSRUV]»J

$XV]WU»OLD�NRPSRUV]»J��WÐUWÃQHWL�IHMOèGÃVH��JD]GDV»JL�NDSFVRODWDL��DGRWWV»JDL�
KRO�D]�DQJROV]»V]�RUV]»JRN��HOèEE�D]�(J\HVÖOW�.LU»O\V»J��PDMG�D]�$PHULNDL�
Egyesült Államok), hol pedig Ázsia felé vonják. A két tengerparti nagyváros 
WXODMGRQNÃSSHQ�r�IHNYÃVÃQÃO�ÃV�WÐUWÃQHOPÃQÃO�IRJYD�LV�r�H�NHWWèV�NÐWèGÃV�MH-
J\HLW�YLVHOL�PDJ»Q��6\GQH\�D]�RUV]»J�»]VLDL��0HOERXUQH�SHGLJ�HXUÍSDL��dNDSXMDp��
ÃSÇWÃV]HWL�ÐUÐNVÃJÖNÐQ�H�NÐWèGÃVHN�Q\RPD�P»LJ�PHJILJ\HOKHWè��6\GQH\�ÃV�
0HOERXUQH�NDSFVRODW»W�KRVV]Ô�LGèQ�»W�D]�HOVèVÃJÃUW�IRO\WDWRWW�NÖ]GHOHP�GR-
minálta, az ausztrál törvényhozók azonban felismerték, hogy a két város kö-
zötti választás végletesen megosztaná az országot. Így került sor a legnagyobb 
V]»UD]IÐOGL�Y»URV��D�NÃW�WHQJHUSDUWL�NLNÐWèQÃO�PÃUHWEHQ�MÍYDO�NLVHEE�&DQEHUUD�
megalapítására. Ez már egy modern városépítészeti tervek szerint felépített 
WHOHSÖOÃV��dEHQQH�D�PRGHUQ�WHFKQLND��D�V]ÃSPêYÃV]HW�ÃV�D�Y»URVHJÃV]VÃJÖJ\�
OHJÔMDEE�YÇYP»Q\DL�ÐVV]HIRJODOYD�WDO»OQDN�DONDOPD]»VWp�r�ÇUWD������EDQ�D�Iè-
Y»URV�DODSNèOHWÃWHOÃW�D�NÐ]HOEèO�ILJ\HOè�*XE»Q\L�.»URO\�3

�����.Ð]ÐV�DODSYRQ»VRN���
Y»URVRQNÃQW�HOWÃUè�VWÇOXVMHJ\HN

$�K»URP�Y»URV�ÃSÇWÃV]HWL�ÐUÐNVÃJH�P»U�FVDN�HOWÃUè�DODSÇW»VL�G»WXPXN�PLDWW�
is különbözik. Sydney-t 1788-ban, Melbourne-t 1835-ben, Canberrát pedig 
�����EDQ�DODSÇWRWW»N��6\GQH\�NÐ]SRQW�MHOOHJH�LGèEHOL�HOVèVÃJÃEèO�DGÍGRWW��D�Y»-
URV�WÐUYÃQ\KR]»VL�ÃV�LJD]V»JV]ROJ»OWDW»VL�ÃSÖOHWHL�RUJDQLNXVDQ�QèWWHN�NL�D�Y»URV�
V]ÐYHWÃEèO��0HOERXUQH�YH]HWè�V]HUHSÃW�H]]HO�V]HPEHQ�NHGYH]è�IHNYÃVH�ÃV�
D�Y»URV�JD]GDJV»JD�DODSR]WD�PHJ��7HUYV]HUêHQ�PHJÃSÇWHWW�Y»URVNÐ]SRQWMD�HOè-
segítette egy külön kormányzati és egy igazságszolgáltatási negyed létrehozását, 
amelyek máig a Brit Birodalom erejét és nagyságát hirdetik. Természetesen 
&DQEHUUD��D�WHUYH]èDV]WDORQ�NÃV]ÖOW�Y»URV�HVHWÃEHQ�Q\ÇOW�D�OHJQDJ\REE�OHKH-
WèVÃJ�V]LPEÍOXPRN�DONDOPD]»V»UD��$�IèY»URVL�ÃSÇWNH]ÃVHN�HOKÔ]ÍG»VD�PLDWW�

2  Miután a tanulmány témája az építészethez kapcsolódik, fontos megjegyezni, hogy az ikonikus 
DXV]WU»O�ÃSÖOHWHN�HJ\�UÃV]H��6\GQH\�2SHUDK»]��6\GQH\�.LNÐWèL�KÇG�ÃV�PDJD�D]�DXV]WU»O�IèY»URV��
&DQEHUUD�LV��PDJ\DU�YRQDWNR]»VVDO�LV�UHQGHONH]LN��HUUH�EèYHEEHQ�O»VG�'20$1,&=.< Endre: Ausztrál 
IèY»URVRN��6\GQH\��0HOERXUQH�ÃV�&DQEHUUD� Budapest, 2020b, Pártia Páholy Egyesület – Fakultás)

3  *8%�1<, Károly: Camberra. %XGDSHVWL�+LUODS���������MÔQLXV�����������V]�����S�
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azonban a brit birodalmi jelképeket szinte teljes egészében ausztrál szimbólu-
PRN�Y»OWRWW»N�IHO��PLXW»Q�D�����V]»]DG�HOHMÃWèO�H]HN�DONDOPD]»VD�HJ\UH�LQN»EE�
HOèWÃUEH�NHUÖOW��7ÐUYÃQ\KR]»VL�ÃV�LJD]V»JV]ROJ»OWDW»VL�QHJ\HGHN�KHO\HWW�LWW�P»U�
WÐEEIXQNFLÍV�ÃSÖOHWNRPSOH[XPRN�NÃV]ÖOWHN��DPHO\HN�HOKHO\H]NHGÃVÖNNHO�ÃV�
NÇYÖOUèO� LV� O»WKDWÍ�VWÇOXVMHJ\HLNNHO�QHP�FVXS»Q�D�VDM»W�DXV]WU»O� IRUPDYLO»JRW�
próbálják kifejezni, hanem értékeket is kívánnak közvetíteni.

Jelen írásban tehát az ausztrál törvényhozási és igazságszolgáltatási épületek 
IHMOèGÃVÃQHN�ÃV�V]LPEROLN»M»QDN�K»URP�HOWÃUè�ÔWM»W�WHNLQWHP�»W��PHJNÇVÃUHOYH�
D�V]LPEÍOXPRN�EHPXWDW»V»W�LV��(]W�PHJHOè]èHQ�D]RQEDQ�D�OHJIRQWRVDEE�MHO-
legzetességeket tekintsük át táblázatos formában is!

Sydney
(1788)

Melbourne
(1835)

&DQEHUUD
(1913)

Épületek 
elhelyezkedése

városközponton belül 
szétszórt

városközponton belül 
HOVèVRUEDQ� 
külön negyedek

városközponton belül 
ÃSÖOHWNRPSOH[XPRN

Stílusirányzatok eklektikus
(egyes épületeken 
belül is több stílus) 

korszakonként 
egységes

egységes 
(többnyire modern)

Szimbólumok változó, többnyire brit változó, többnyire brit HOVèVRUEDQ�DXV]WU»O
Korszak ����V]»]DG�HOVè�IHOH� 

– 20. század vége
19. század második 
fele – 20. század vége

néhány kivétellel a  
20. század második fele

���$]�DXV]WU»O�WÐUYÃQ\KR]»VL�ÃSÖOHWHN

�����6\GQH\

�������.RUDL�LGèN������r�����

A kontinens keleti partvidékén 1788 januárjában partraszálló britek magukkal 
hozták saját jogukat és jogintézményeiket. A 0DJQD�&KDUWD 1297-es példányá-
nak egyik, az ausztrál szövetségi parlamentben kiállított másolata erre a közös 
brit örökségre utal.4�$]�RUV]»J�UÐYLG�ÇURWW�WÐUWÃQHWÃW�WDQXOP»Q\R]YD�QHP�WÔO]»V�
D]W�PRQGDQL��KRJ\�$XV]WU»OLD�deD]�HXUÍSDL�NXOWÔU»W�NÃV]HQ�NDSWD�ÃV�DEEÍO�LV�
FVDN�D]W�Y»ODV]WRWWD�NL��DPHO\�FÃOMDLQDN�PHJIHOHOep�5�D]RQEDQ�D]�HOVè�ÃYWL]HGHN�
számos nem várt nehézséggel jártak, és egyáltalán nem volt biztos, hogy a telep 

4  A fényképét és a történetet lásd Domaniczky Endre: Ausztrália magyar szemmel. Budapest, 
2018, Fakultás, 298. p.

5  $]�ÐWÐGLN�YLO»JUÃV]EèO��8M�,GèN� 1915. (március 28.) 14. sz. 340. p.
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megmarad, és bár az anyaországi minták valóban a kormányzó tarsolyában rej-
OHWWHN��D]�LQWÃ]PÃQ\HN�OÃWUHKR]»VD�KRVV]Ô�LGèW�YHWW�LJÃQ\EH�
$]�HOVè��NÐ]HO�QHJ\YHQÃYHV�SHULÍGXV������r������D�V]HPÃO\HV�KDWDORP�LGè-

szaka. Ekkor a kormányzó teljhatalommal bírt, és csak a londoni kormánynak 
tartozott elszámolással. A fegyenctelepre vonatkozó törvényeket a brit par-
lament hozta, a részletszabályokat uralkodói rendeletek tartalmazták. A kor-
mányzó hatalma e Londonban alkotott jogszabályi kereteken belül volt teljes, 
utasításait6 szóban és írásban is kiadhatta.7

)HQWLHN�PLDWW�D]�HOVè�WÐUYÃQ\KR]»VL�ÃSÖOHWHQ�D��UÃJL�8 kormányzói rezi-
GHQFL»W�NHOOHQH�ÃUWHQÖQN��GH�H]W�D]�HJ\V]HUê�DQ\DJRNEÍO�ÃV�PLQGHQ�GÇV]ÇWÃV�
QÃONÖO�NÃV]ÖOW�ÃSÖOHWHW��DPHO\�D�NLYÃWHO�QÃONÖO�WHQJHUÃV]HNEèO�ÃV�NDWRQ»NEÍO�
álló korai kormányzók9 ízlését tükrözte, még 1846-ban lebontották. Egyébként 
PHJDODNXO»V»W�NÐYHWèHQ�UÃV]EHQ�HEEHQ�D]�ÃSÖOHWEHQ�ÖOÃVH]HWW�D]������EHQ�
létrejött kormányzói tanácsadó testület,10�D�-RJDONRW»VL�7DQ»FV��H]�XJ\DQFVDN�
QÐYHOL�D]�ÃSÖOHW�V]LPEROLNXV�MHOHQWèVÃJÃW�11

2.1.2. Az adminisztratív negyed létrejötte és változásai

1788-ban Philip kormányzó a zászlórudat – a brit hatalom szimbólumát – 
a Sydney-öböl partján, ott, ahol a Tározó-patak (Tank Stream) a tengerbe 
ömlött, állította fel.12�6DM»W�UH]LGHQFL»M»W�HWWèO�HJ\�NLFVLW�W»YRODEE��GÃONHOHW�IHOÃ���

6  $�IHJ\HQFWHOHS������HOèWW�NDWRQDL�NRUP»Q\]DW�DODWW�»OOW��D�dJRYHUQRUnV�RUGHUVp�KHO\HV�IRUGÇW»-
VD�WHK»W�SDUDQFV�YDJ\�XWDVÇW»V�OHKHW��MHOHQ�ÇU»VEDQ�ÃQ�D]�»OWDO»QRVDEE�ÃUYÃQ\ê�XWÍEELW�KDV]Q»ORP�

7  (]HQ�XWDVÇW»VRN�HOVè�Q\RPWDWRWW�J\êMWHPÃQ\H��1HZ�6RXWK�:DOHV�*HQHUDO�6WDQGLQJ�2UGHUV� 
�����EHQ�MHOHQW�PHJ�6\GQH\�EHQ��*HRUJH�+RZH�Q\RPG»M»EDQ��$�J\êMWHPÃQ\�NÐ]HO�����GDUDE�
�����ÃV������NÐ]ÐWW�NLERFV»WRWW�NRUP»Q\]ÍL�XWDVÇW»VW�WDUWDOPD]RWW��$]�HOVè�NÐ]OÐQ\�����r�����
között jelent meg 7KH�6\GQH\�*D]HWWH�DQG�1HZ�6RXWK�:DOHV�$GYHUWLVHU címen, változó (általában 
KHWL��SHULRGLFLW»VVDO��/»VG�EèYHEEHQ�+LVWRU\�RI�3ULQWLQJ�LQ�$XWUDOLD� https://kentstreetprinting.
com.au/history-of-printing-in-australia

8  $]�HOVè�NRUP»Q\]ÍL�UH]LGHQFL»W��)LUVW�*RYHUQPHQW�%XLOGLQJ��PÃJ�����r�����EHQ�ÃSÇWHWWÃN�
a mai Bridge Street és Phillip utcák sarkán, de miután 1845-ben elkészült a jelenlegi kormányzói 
SDORWD��URVV]�»OODSRWD�PLDWW� OHERQWRWW»N��(]W�D�PDJ\DUXO�PRVW�D]�HJ\V]HUêVÃJ�NHGYÃÃUW�UÃJLQHN�
QHYH]HWW�NRUP»Q\]ÍL�ÃSÖOHWHW�DQJROXO�HOVèQHN�PRQGM»N��XJ\DQLV�UÃJL�NRUP»Q\]ÍL�ÃSÖOHWHQ��2OG�
*RYHUQPHQW�%XLOGLQJ��D]�HOVè�NRUP»Q\]ÍN�Q\»UL�UH]LGHQFL»M»W�ÃUWLN��DPHO\HW�PÃJ�3KLOOLS�NXQ\KÍMD�
helyén építettek az 1800-as évek elején Parramattában. Ez ma is áll és látogatható.

9  $]�HOVè�QÃJ\�NRUP»Q\]Í�WHQJHUÃV]���D�NÐYHWNH]è�KÃW�NDWRQDWLV]W�YROW��$]�HOVè�SROJ»UL��MRJL��
YÃJ]HWWVÃJJHO�UHQGHONH]è��VRUUHQGEHQ�D�WL]HQNHWWHGLN��NRUP»Q\]Í��-RKQ�<RXQJ������r������
1861-ben lépett hivatalba.

10  9Ð�������WR������r�7KH�)LUVW�/HJLVODWXUH��3DUOLDPHQW�RI�1HZ�6RXWK�:DOHV��ZZZ�SDUOLDPHQW�
QVZ�JRY�DX�DERXW�3DJHV������WR������7KH�)LUVW�/HJLVODWXUH�DVS[��1HZ�6RXWK�:DOHV�/HJLVODWLYH�
&RXQFLO�3UDFWLFH� Chapter 22. 611. p. www.parliament.nsw.gov.au/lc/chamber/Documents/23%20
16:���/&���3UDF���&K������SUHVV��SGI�

11  1829-ben ez a testület költözött át a kórház északi szárnyába, lásd lentebb.
12  Ez a mai Vámház (Custom House) egyik sarkánál található.
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D�SDWDN�WÔOROGDO»Q�ÃSÇWHWWH�IHO�13�(]�YROW�D]�D]�HOVè�NRUP»Q\]ÍL�ÃSÖOHW��DPHO\UèO�
korábban már több szó is esett, és amely még romjaiban14 is a brit szuverenitás 
OHJNRU»EEL�ÃSÇWÃV]HWL�HPOÃNH��$�NRUP»Q\]ÍL�ÃSÖOHW�KHO\ÃUH�WHNLQWHWWHO�D]�HOVè�
LGèEHQ�ÔJ\�WêQKHWHWW��KRJ\�LGèYHO�PDMG�H�NÐUÖO�DODNXO�NL�D�Y»URV�DGPLQLV]WUD-
tív negyede.15

Macquarie kormányzó azonban másként döntött, és röviddel megérkezése 
után a saját magáról elnevezett utca (Macquarie utca) kiépítését határozta el. 
$]�HOVè�NÐ]ÃSÖOHWHW�r�KD�D�NRUP»Q\]ÍL�UH]LGHQFL»W�QHP�WHNLQWMÖN�DQQDN�r�LV�
LWW�ÃSÇWWHWWH�IHO��(]�D�GÐQWÃV�MHOHQWèV�PÃUWÃNEHQ�PHJKDW»UR]WD�D]�XWFD�DUFXOD-
tát, mert a kapcsolódó középületek helyét részben még Macquarie jelölte ki, 
D]�XWF»KR]�NDSFVROÍGÍDQ�NÐ]SDUNRW�ÃV�ERWDQLNXV�NHUWHW�DODNÇWRWW�NL��D�NÍUK»]�
SHGLJ�D]�RUYRVRN�NÃVèEEL�PHJWHOHSHGÃVÃUH�YROW� MHOHQWèV�EHIRO\»VVDO��1HP�
véletlen az sem, hogy az 1810–1820-as években a kórház északi szárnyát igaz-
ságszolgáltatási és kormányzati célokra egyaránt használták. A bíróságok egy 
része rövidesen az utca másik oldalán, a St. James-templom szomszédságában 
NH]GHWW�EHUHQGH]NHGQL��.LQJ�XWFD���D�EÇUÍV»JL�ÃSÖOHWNRPSOH[XPRW�LV�0DFTXD-
rie alatt kezdték el építeni.

Bár az épületek egy része generációról generációra változott, a Parlament és 
/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»J�V]ÃNKHO\H�LPP»U�WÐEE�PLQW�P»VIÃO�ÃYV]»]DGD�LWW�WDO»OKDWÍ��
$]�XWFD�NLNÐWèKÐ]�NÐ]HOHEEL�UÃV]ÃQ�SHGLJ�r�QDJ\M»EÍO�D]�HOVè�NRUP»Q\]ÍL�ÃSÖ-
let egykori helyével egy magasságban – a 19. század második felében elkészült 
KDWDOPDV�WÐPEÐNEHQ�D�NÖOÐQEÐ]è�PLQLV]WÃULXPRN�ÃV�KLYDWDORN�NDSWDN�KHO\HW��
0DJD�D]�ÔM�NRUP»Q\]ÍL�ÃSÖOHW16�D]�XWFD�NHOHWL�ROGDO»Q�KÔ]ÍGÍ�ERWDQLNXV�NHUW-
ben épült fel.
%»U�6\GQH\�EHQ�P»U�D�����V]»]DG�NÐ]HSÃWèO�PêNÐGWHN�NRQ]XOL�NÃSYLVHOHWHN��

H]HN�PDMG�FVDN�D�����V]»]DG�HOHMÃWèO�NH]GWHN�D]�XWFD�NÐUQ\ÃNÃQ�NRQFHQWU»OÍGQL��
miután a szövetségi állam megalakulásával az is világossá vált, hogy az ország 
ÔM�IèY»URVD�HJ\V]HU�6\GQH\�NÐ]HOÃEHQ�ÃSÖO�IHO�PDMG�
1DJ\M»EÍO�HJ\�ÃYV]»]DG�DODWW�WHK»W�D�NRUP»Q\]Í�GÐQWÃVÃQHN�PHJIHOHOèHQ�

a város adminisztratív negyede a Macquarie utca mentén, illetve annak köze-
lében jött létre.17 A 20. század során a külképviseletek nagy része szétszóródott 
D�Y»URVEDQ��H]�D�IRO\DPDW�NÖOÐQÐVHQ�D�GLSORP»FLDL�NÃSYLVHOHWHN�FDQEHUUDL�
PHJQ\LW»V»W�NÐYHWèHQ��D�����V]»]DG�P»VRGLN�IHOÃEHQ�J\RUVXOW�IHO��$]�HJ\NRUL�
NÍUK»]�EHWHJHOO»W»VL�SURILOM»QDN�V]êNÖOÃVH�SHGLJ�D]�RUYRVRN�HJ\�UÃV]ÃQHN�P»V-
IHOÃ�NÐOWÐ]ÃVÃYHO�M»UW��8J\DQDNNRU�D]�XWF»KR]�NDSFVROÍGYD��NÃVèEEL�0DUWLQ�WÃU��

13  A mai Bridge és Phillip utcák sarkán.
14  Az épületnek csak az alapjai maradtak meg, helyén a Sydney Museum tömbje található.
15  9DOÍEDQ��D]�ÃSÖOHW�HJ\NRUL�OÃWH]ÃVH�LV�HOHJHQGè�YROW�DKKR]��KRJ\�NÃVèEE��D�����V]»]DG�P»VRGLN�

felében több kormányzati épület is ezen a környéken épüljön fel.
16  3XULW»Q�HJ\V]HUêVÃJH�PLDWW�V]»QGÃNRVDQ�QHP�QHYH]HP�SDORW»QDN��
17  /»VG�EèYHEEHQ�ZZZ�SDUOLDPHQW�QVZ�JRY�DX�DERXW�HGXFDWLRQ�3DJHV�HGXFDWLRQ�UHVRXUFHV�DVS[
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ÃSÖOW�NL�D]�HOPÔOW�ÃYV]»]DGEDQ�D�Y»URV�HJ\LN�Ö]OHWL�NÐ]SRQWMD��EDQNQHJ\HG���
0»U�D�����V]»]DG�NÐ]HSÃWèO�D]�XWF»EDQ�»OO�D]�ÔM�GÃO�ZDOHVL�NÐQ\YW»U��D�NRQWL-
QHQV�OHJUÃJHEEL�NÐQ\YW»UD��DPHO\QHN�FVDN�D]�ÃSÖOHWH�Y»OWR]RWW�D]�LGèN�VRU»Q�18

9ÃJÖO�LWW�NHOO�D]W�LV�PHJMHJ\H]QL��KRJ\�D]�RUV]»J�OHJUÃJHEEL�PêNÐGè�WHPSOR-
ma, a St. James- (anglikán) templom szintén a Macquarie utcában áll, az utca 
YÃJÃQ��D]�DQQDN�r�YÃOHPÃQ\HP�V]HULQW�r�V]HUYHV�UÃV]ÃW�NÃSH]è�+\GH�3DUN�
oldalán pedig a katolikus székesegyház (St. Mary’s) található.
0LQGH]HNEèO�O»WKDWÍ��KRJ\�D�3DUODPHQW�QHP�ÐQPDJ»EDQ��KDQHP�HJ\��PÃJ�

D�IHJ\HQFWHOHS�LGèV]DN»EDQ�PHJ»OPRGRWW�DGPLQLV]WUDWÇY�QHJ\HG�NÐ]HSÃQ�»OOÍ�
ÃSÖOHWEHQ�PêNÐGLN��$]�LQWÃ]PÃQ\�PDJD�WÐUWÃQHOPL�HVHPÃQ\HN�VRU»Q�DODNXOW�
ki, a helyszín ezen események során állandósult, ugyanis (mint lentebb látni 
IRJMXN��D�SDUODPHQW�KL»ED�LV�DNDUW�D]�ÃSÖOHWWèO�HOV]DNDGQL��YÃJÖO�YÃJOHJHVHQ�LWW�
PDUDGW��D�QHJ\HG�NÐ]HSÃQ��D]�HOVè�DXV]WU»O�NÐ]ÃSÖOHW�ELUWRNRVDNÃQW�

�������.ÍUK»]EÍO�SDUODPHQW������r�����

$�IHJ\HQFWHOHS�ÃSÇWÃV]HWÃW�D�V]ÖNVÃJV]HUêVÃJ�KDW»UR]WD�PHJ��$]�HOVè�V]H-
mély, aki a déli kontinensen reprezentációs célból építkezett, az ötödik kor-
mányzó, Lachlan Macquarie (1762–1824, hivatalban 1810–1821 között) volt. 
ç�D]�HJ\ÃENÃQW�NLY»OÍ�IHNYÃVê�IHJ\HQFWHOHS�KHO\ÃUH�HJ\�QDJ\Y»URVW�»OPRGRWW�
LPSR]»QV�NÐ]ÃSÖOHWHNNHO�ÃV�J\RUV�NÐ]OHNHGÃVW� OHKHWèYÃ�WHYè�ÔWK»OÍ]DWWDO��
Tervei megvalósításához korlátlanul rendelkezésére állt a fegyencek munka-
HUHMH��ÃV�WÐEE�PLQW�HJ\�ÃYWL]HGQ\L�KLYDWDOL�LGè��$�PDL�6\GQH\�V]HUNH]HWÃW�ÃV�
NÐ]ÃSÖOHWHLQHN�KHO\ÃW�QDJ\UÃV]W�D]�è�LGèV]DN»EDQ�MHOÐOWÃN�NL�
0DFTXDULH�HOVè�D�NÐ]ÃSÖOHWHN�HJ\�UÃV]ÃW�D�VDM»W�PDJ»UÍO�HOQHYH]HWW�XWFD�

PHQWÃQ�NÇY»QWD�IHOÃSÇWHQL��H]�OHWW�NÃVèEE�D�Y»URV�LJD]JDW»VL�NÐ]SRQWM»QDN�DODS-
MD��$]�HOVè�NÐ]ÃSÖOHW��DPHO\QHN�ÃSÇWÃVÃKH]�KR]]»NH]GHWW��HJ\�����IÃUèKHO\HV�
közkórház volt. A köznyelvben Rum Kórházként19 említett intézmény 1810–
�����NÐ]ÐWW�ÃSÖOW��ÃV�K»URP�NÃWV]LQWHV�ÃSÖOHWEèO�»OOW��$]�ÃSÖOHWHN�WHUYH]èMH�
QHP�LVPHUW��GH�ÔJ\�WDUWM»N��KRJ\�D]�ÃSÇWNH]ÃV�VRU»Q�0DFTXDULH�HONÃS]HOÃVHLW�
is figyelembe vették. Miután pedig a kivitelezés gyengén sikerült, az egyes 

18  -HOHQOHJL�QHYÃQ�/LEUDU\�RI�1HZ�6RXWK�:DOHV��ZZZ�VO�QVZ�JRY�DX�UHVHDUFK�DQG�FROOHFWLRQV��
19  $�5XP�.ÍUK»]��5XP�+RVSLWDO��D�QHYÃW�RQQDQ�NDSWD��KRJ\�K»URP�KHO\L�Y»OODONR]Í��$OH[DQ-

GHU�5LOH\������r�������*DUQKDP�%OD[FHOO������r������ÃV�D�'n$UF\�:HQWZRUWK������r������HJ\�
barter ügylet keretében építették fel, ezért cserébe 45 ezer brit gallon (205 m3) rum behozatalára 
NDSWDN�HQJHGÃO\W�D�NRUP»Q\]ÍWÍO��/»VG�EèYHEEHQ�:KDW�ZDV�WKH�n5XPn�+RVSLWDO"�6\GQH\�/LYLQJ�
Museums.�KWWSV���V\GQH\OLYLQJPXVHXPV�FRP�DX�ZKDW�ZDV�UXP�KRVSLWDO��(//0226, Laila: Sydney 
Hospital and Eye Hospital. 7KH�'LFWLRQDU\�RI�6\GQH\� 2008a. https://dictionaryofsydney.org/entry/
sydney_hospital_and_eye_hospital
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ÃSÖOHWHN�PHJHUèVÇWÃVÃYHO�NDSFVRODWRV�PXQN»ODWRNDW�)UDQFLV�*UHHQZD\�20 a kor-
szak híres építésze felügyelte.21

$�NÃW�PHOOÃNÃSÖOHW�HUHGHWLOHJ�D�IèRUYRV��ÃV]DNL�V]»UQ\��� LOOHWYH�D]�RUYRVL�
személyzet (déli szárny) elszállásolására szolgált volna, de rövidesen mind-
NHWWè�P»V�IXQNFLÍW�NDSRWW�22�$�WÃPD�V]HPSRQWM»EÍO�D]�HOèEEL��D]�ÃV]DNL�V]»UQ\�
ÃUGHNHO�ILJ\HOPHW��PHUW�YÃJÖO�H]� OHWW�´M�'ÃO�:DOHV�»OODP�SDUODPHQWMÃQHN�
székhelye.
$GGLJ�D]RQEDQ�PÃJ�KRVV]Ô�ÃYHN�WHOWHN�HO��D]�ÃSÖOHW�HJ\�UÃV]ÃW�HOèEE������r

1828 között) bírósági tárgyalásokra,23������WèO�SHGLJ�D�NRUP»Q\]Í�QÃK»Q\�ÃYYHO�
korábban alakult tanácsadó testülete, a Legislative Council24 üléstermeként 
használták. Sokatmondó, hogy az épületet csak 1850-re sikerült teljes egészé-
ben átvenni az orvosoktól.25

Az északi szárnyépületet sem méretei, sem kialakítása nem tette alkalmassá 
DUUD��KRJ\�KRVV]Ô�W»YRQ�LV�D�WÐUYÃQ\KR]»V�V]ÃNKHO\H�OHJ\HQ��.H]GHWEHQ�D]RQ-
EDQ�PDJD�D�WÐUYÃQ\KR]Í�WHVWÖOHW�VHP�KDVRQOÇWRWW�D�PDL�NÃWNDPDU»V������IèV�
RUV]»JJ\êOÃVUH��KLV]HQ�HJ\������DV�EULW�WÐUYÃQ\26 legalább öt és legfeljebb hét 
Iè�WDQ»FVDGÍ�NLQHYH]ÃVÃW�ÇUWD�HOè�D�NRUP»Q\]Í�V]»P»UD��$�-RJDONRW»VL�7DQ»FV-
QDN�D]RQEDQ�HOèEE�D�OÃWV]»PD�LQGXOW�J\RUV�QÐYHNHGÃVQHN�27 majd maga az in-
tézmény is strukturáltabbá vált.28

20  )UDQFLV�*UHHQZD\������r������IHOPHQèL�NèPêYHVHN�ÃV�ÃSÇWÃV]HN�YROWDN��2NLUDW�KDPLVÇW»-
sért ítélték deportálásra, így került 1814-ben Sydney-be. A kormányzó támogatásával rövidesen 
szabadlábra került, és 1821-ig középületek sorát tervezte Sydney-ben és környékén. Életére lásd 
EèYHEEHQ��+(50$1, Morton: Greenway, Francis (1777–1837). $XVWUDOLDQ�'LFWLRQDU\�RI�%LRJ-
raphy.�KWWS���DGE�DQX�HGX�DX�ELRJUDSK\�JUHHQZD\�IUDQFLV�������*UHHQZD\��)UDQFLV��Australian 
'LFWLRQDU\�RI�%LRJUDSK\� https://dictionaryofsydney.org/person/greenway_francis (2020.07.27.) 
és magyarul '20$1,&=.< 2020b.

21  Vö. A Short History of the Mint. 6\GQH\�/LYLQJ�0XVHXPV� https://sydneylivingmuseums.
com.au/stories/short-history-mint

22  �����EHQ�D�GÃOL�V]»UQ\ÃSÖOHWEHQ�NH]GWH�PHJ�PêNÐGÃVÃW�r�D�ORQGRQL�.LU»O\L�3ÃQ]YHUGH�HOVè�
Anglián kívüli fiókjaként – a Pénzverde (Royal Mint Sydney Branch). Az épület történetére lásd 
A Short History of the Mint. 6\GQH\�/LYLQJ�0XVHXPV� https://sydneylivingmuseums.com.au/
stories/short-history-mint

23  Lásd (//0226, Laila: Sydney Hospital and Eye Hospital. 3DUOLDPHQW�+RXVH� 2008b. https://dic-
tionaryofsydney.org/entry/parliament_house#ref-uuid=919d2356-219c-1fa0-c0bd-560246532c72

24  0DJ\DUXO�WDO»Q�-RJDONRW»VL�7DQ»FVQDN�IRUGÇWKDWÍ��D�MHOHQOHJL�SDUODPHQWL�IHOVèK»]�HOè]PÃQ\H��
Kialakulására magyarul lásd '20$1,&=.< 2018, 280–283. p.

25  Lásd (//0226 2008b
26  New South Wales Act�������8.���V]ÐYHJÃW�O»VG�1HZ�6RXWK�:DOHV�$FW�������8.���'RFX-

PHQWLQJ�D�'HPRFUDF\� www.foundingdocs.gov.au/item-sdid-73.html
27  A Jogalkotási Tanácsnak 1823-ban 5, 1828-ban 7, 1836-ban 14, 1842-ben 36, 1851-ben 

���WDJMD�YROW��/»VG�EèYHEEHQ�+LVWRU\�RI�GHPRFUDF\�LQ�16:��Parliament of New South Wales. 
ZZZ�SDUOLDPHQW�QVZ�JRY�DX�DERXW�KLVWRU\RIGHPRFUDF\�3DJHV�+LVWRU\�RI�GHPRFUDF\�LQ�16:�DVS[

28  A Jogalkotási Tanács tagjainak egy részét 1836 óta választották, maga az alsóház (Lower 
+RXVH���/HJLVODWLYH�$VVHPEO\��D]RQEDQ�FVDN������EHQ�MÐWW� OÃWUH��$�-RJDONRW»VL�7DQ»FVRW�HWWèO�
D]�LGèWèO�NH]GYH�IHOVèK»]NÃQW��8SSHU�+RXVH���/HJLVODWLYH�&RXQFLO��LV�KLYDWNR]]»N�
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���NÃS��´M�'ÃO�:DOHV�»OODP�SDUODPHQWMH��HUHGHWLOHJ�D�6\GQH\�.ÍUK»]�ÃV]DNL�V]»UQ\D�� 
�/HJLVODWLYH�$VVHPEO\�&KDPEHU�([WHULRU�LQ������*

$]�ÃSÖOHW�V]LQWH�NH]GHWWèO�IRJYD�HJ\ÖWW�QèWW�ÃV�Y»OWR]RWW�D�WHVWÖOHWWHO�29 amely 
�����WÍO��D]�ÐQNRUP»Q\]DWWDO�EÇUÍ�J\DUPDWW»�DODNXO»VW�NÐYHWèHQ�Y»OW�D�PR-
dern értelemben vett parlamentté.30�$�NÃSYLVHOèN�D�NÐ]ÐV�IHMOèGÃV�HOOHQÃUH�
sem ragaszkodtak az épülethez, és az 1850-es évek közepén több alterna-
WÇY»W� LV�PHJYL]VJ»OWDN�� ÇJ\�HJ\�P»VLN�ÃSÖOHW�NLEÃUOÃVÃW�YDJ\�HJ\�ÔM�PRGHUQ�

*  3LFNHULQJ��&KDUOHV�3HUF\��1HZ�6RXWK�:DOHV��*RYHUQPHQW�3ULQWLQJ�2IILFH����KWWS���DFPV�
VO�QVZ�JRY�DX�LWHP�LWHP'HWDLO3DJHG�DVS["LWHP,' ��������LWHP��KWWS���DFPV�VO�QVZ�JRY�DX�LWHP�
LWHP'HWDLO3DJHG�DVS["LWHP,' ��������DOEXP�

29  ����r�����NÐ]ÐWW�D�-RJDONRW»VL�7DQ»FV�D�PHJOÃYè�ÃSÖOHWHQ�EHOÖO�WHUMHV]NHGHWW��IRNR]DWRVDQ�
kiszorítva onnét az orvosokat. A létszám növekedése viszont megoldhatatlan probléma elé állította 
D�WHVWÖOHWHW��H]ÃUW�D]�ÖOÃVHN�PHJV]HUYH]ÃVH�ÃUGHNÃEHQ������EDQ�ÔM�ÖOÃVWHUPHW�WROGRWWDN�D]�ÃSÖ-
OHWKH]��PD�HEEHQ�ÖOÃVH]LN�D]�DOVÍK»]�

30  1HZ�6RXWK�:DOHV�&RQVWLWXWLRQ�$FW�������8.���V]ÐYHJÃW�O»VG�1HZ�6RXWK�:DOHV�&RQVWLWX-
tion Act 1855 (UK). 'RFXPHQWLQJ�D�'HPRFUDF\� www.foundingdocs.gov.au/item-sdid-78.html 
(2020.07.31.)
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V]»UQ\�IHOÃSÇWÃVÃW��9ÃJÖO�HJ\�KDUPDGLN�PHJROG»V��D�PHJOÃYè�ÃSÖOHW�EèYÇWÃ-
se mellett döntöttek.31������EHQ�D]RQEDQ�ÔMUD�QDSLUHQGUH�NHUÖOW�D�NÃUGÃV��
ÃV�NL� LV� ÇUW»N�D]�ÔM�SDUODPHQW�ÃSÇWÃVÃUH�YRQDWNR]Í�QHP]HWNÐ]L�S»O\»]DWRW�32 
de az épület sohasem készült el.33�(]W�NÐYHWèHQ�D�SDUODPHQW�HOKHO\H]ÃVÃQHN�
ÖJ\H�HJ\�LGèUH�K»WWÃUEH�V]RUXOW��»P�D�PHJOÃYè�ÃSÖOHWHW�WRY»EE�EèYÇWHWWÃN��
(OèEE�r�P»U�������EDQ�r�HJ\�P»VLN�ÖOÃVWHUHP�KR]]»ÃSÇWÃVÃW�KDW»UR]W»N�HO��
majd az 1860–1890-es évek között kisebb hozzáépítések történtek (ezeket 
NÃVèEE�HOERQWRWW»N��

�������$�SDUODPHQW�ÃSÖOHWH�D�����V]»]DGEDQ

(J\�ÔM�SDUODPHQW�PHJÃSÇWÃVÃQHN�WHUYH�D�����V]»]DG�YÃJÃQ�NHUÖOW�ÔMUD�HOè��������
a britek Ausztráliába érkezésének jubileuma kiváló alkalmat teremtett egy 
ÔM�ÃSÖOHW�DODSNÐYÃQHN�OHWÃWHOÃKH]��+HQU\�3DUNHV������r������ÔM�GÃO�ZDOHVL�
PLQLV]WHUHOQÐN�ÃOW� LV�D� OHKHWèVÃJJHO��»P�NÐ]HO�NÃW�ÃYWL]HGHQ�NHUHV]WÖO�FVDN�
a tervek változtak,34�D]�ÃSÖOHW�YLV]RQW�QHP�NÃV]ÖOW�HO��$]�ÔM�SDUODPHQW�KHO\ÃQ�
PD�D�NÐQ\YW»U�ÃSÖOHWNRPSOH[XPD�»OO��DPHO\QHN�ÃSÇWÃVÃW������EDQ�NH]GWÃN�HO�35

Az 1920-as években a Parlament szomszédságába, a kórház egykori déli szár-
nyába, ami akkor már a Pénzverde épülete volt, a bíróság költözött.36 Az igaz-
V»JV]ROJ»OWDW»V�DGGLJUD�P»U�UÃJHQ�NLQèWWH�D]�XWFD�P»VLN�UÃV]ÃQ�OÃYè�ÃSÖOHWHLW��
és a 19. század második felében elfoglalta a Hyde Park Barracks egy részét is. 
A Pénzverdét már a 20. század eleje óta próbálták megszerezni.37 A bírósági 
DGPLQLV]WU»FLÍ�WHUMHV]NHGÃVÃQHN�NÐV]ÐQKHWèHQ�D]������DV�ÃYHNUH�D�SDUODPHQW�

31  Lásd 1HZ�6RXWK�:DOHV�/HJLVODWLYH�&RXQFLO�3UDFWLFH� Chapter 22. www.parliament.nsw.gov.
DX�OF�FKDPEHU�'RFXPHQWV������16:���/&���3UDF���&K������SUHVV��SGI

32  Lásd New Houses of Parliament, Sydney.�7KH�+REDUW�7RZQ�'DLO\�0HUFXU\� 1860. 06. 30. 
3. p., The New Houses of Parliament. The Empire, 1861. 04. 11. 5. p., 6\GQH\�0RUQLQJ�+HUDOG� 
1861. 04. 11. 8. p., The Empire, 1861. 04. 16. 5. p.

33  Lásd State Heritage Inventory. +HULWDJH�16:��www.environment.nsw.gov.au/heritageapp/
9LHZ+HULWDJH,WHP'HWDLOV�DVS[",' �������

34  �����EHQ�SÃOG»XO�D�NRUV]DN�HJ\LN�YH]HWè�ÃSÇWÃV]H��/LEHUW\�9HUQRQ�HJ\�����V]RE»V��WÐEE�PLQW�
���H]HU�QÃJ\]HWPÃWHU�DODSWHUÖOHWê�ÃSÖOHWHW�»OPRGRWW�PHJ��9LV]RQ\ÇW»VNÃSSHQ�D]�HNNRULEDQ�ÃSÖOW�
magyar Országház alapterülete 18 ezer m2, és 200-nál több szobája van. (Lásd még Launceston 
Examiner, 1896. 08. 21. 6. p., 'DLO\�7HOHJUDSK [Sydney], 1896. 09. 11. 4. p., The Albury Banner 
and Wodonga Express,�������������������S���(//0226�����b.)

35  $�NÐQ\YW»U�ÃSÇWÃVH������EDQ�HJ\�ÔM��XWFDIURQWL�V]»UQQ\DO�IHMH]èGÐWW�EH��HQQHN�WHUÖOHWÃW�
D�3DUODPHQW�WHONÃEèO�KDVÇWRWW»N�NL��9Ð��ZZZ�SDUOLDPHQW�QVZ�JRY�DX�DERXW�HGXFDWLRQ�'RFXPHQWV�
KLVWRU\�EXOOHWLQ���DUFKLWHFWXUH�DQG�GHFRUDWLRQV��+LVWRU\���%XOOHWLQ�����SGI

36  Juggling Sites. The Sun, 1922. 01. 03. 7. p.
37  Vö. például Sydney Law Courts. The Maitland Weekly Mercury,�������������������S���www.

cruzis-coins.com/Grading/SydneyMint.html
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HOKHO\H]ÃVH�ÔMUD�Q\LWRWW�NÃUGÃVVÃ�Y»OW�38�$]������DV�P»VRGLN�IHOÃEHQ�HJ\�ÔM�EÇ-
UÍV»JL�WÐPEÐW�DNDUWDN�IHOKÔ]QL�D�3DUODPHQW�KHO\ÃUH��PÇJ�D]�RUV]»JJ\êOÃVQHN�
D�PRVWDQL�ERWDQLNXV�NHUWHQ�EHOÖO�NÃV]ÖOW�YROQD�HJ\�WHOMHVHQ�ÔM�ÃSÖOHW�39 A ter-
YHNHW�D]RQEDQ�HOVRGRUWD�D�,,��YLO»JK»ERUÔ��DPHO\QHN�YÃJH]WÃYHO�D]RQEDQ�ÔMÇW»V�
KHO\HWW�HJ\UH�LQN»EE�D�OÃWH]è�ÃSÇWÃV]HWL�ÐUÐNVÃJ�PHJÍY»VD�NDSRWW�V]HUHSHW�40

(QQHN�NÐV]ÐQKHWèHQ�D]�DGPLQLV]WUDWÇY�QHJ\HG�D�3DUODPHQW�ÃSÖOHWÃYHO�
együtt megmenekült, és miután most már kiemelt építészeti emléknek számí-
WRWW��D]�����r�����DV�ÃYHNEHQ������r�����NÐ]ÐWW��V]DNV]HUê�»OODJPHJÍY»VUD�LV�
sor került.41�$�KHO\UH»OOÇW»VRQ�WÔO�D�KHO\KL»Q\W�LV�RUYRVROQL�NHOOHWW��D�WHOHN�K»WVÍ�
UÃV]ÃQ�H]ÃUW�HJ\�KDWDOPDV��EUXWDOLVWD�VWÇOXVÔ�LURGDK»]DW�ÃSÇWHWWHN��$�PRGHUQ�
ÃSÖOHWHW�ÖYHJWHWèYHO�NDSFVROW»N�D]�DODSYHWèHQ�,,,��*\ÐUJ\�NRUDEHOL�VWÇOXVEDQ�
NÃV]ÖOW�PêHPOÃN�ÃSÖOHWKH]�

�������$]�ÃSÖOHW�EHOVHMÃQHN�IRUPDYLO»JD�ÃV�V]LPEÍOXPDL

9DMRQ�DPL�NÇYÖOUèO�HQQ\LUH�HNOHNWLNXV��DQQDN�D�EHOVHMH�PLO\HQ�OHKHW"�£UGH-
NHV�PÍGRQ�D]�´M�GÃO�ZDOHVL�3DUODPHQW�EHOVè�WHUHL�D]�ÃSÖOHW�NÖOVè�UÃV]HLKH]�
KDVRQOÍDQ�HJ\V]HUêHN��ÃV�E»U�D�VWÇOXVMHJ\HN�LWW� LV�NHYHUHGQHN��H]�HJ\»OWDO»Q�
QHP�Y»OLN�]DYDUÍY»��6èW��PÃJ�D]�ÐQPDJ»EDQ�LMHV]Wè�NÖOVHMê�ÃV�PRQXPHQW»OLV�
EHWRQHOHPHNEèO�ÃSÖOW�LURGDK»]�LV�EHOHVLPXO�D]�ÐVV]NÃSEH�42�ÃV�D�NÃW�VWÇOXV�EHOVè�
LOOHV]WÃVH�LV�KLWHOHVHQ�NÃSYLVHOL�D�dPRGHUQ�DXV]WU»O�VWÇOXVWp�
$]�ÃSÖOHW�EHOVHMH�HJ\ÃENÃQW�D�EULW�KDJ\RP»Q\RNDW�WÖNUÐ]L��PÃJ�ÔJ\�LV��KRJ\�

D]�XWÍEEL�ÃYWL]HGHN�D]�DXV]WU»O�NÐWèGÃVHN�PHJWHUHPWÃVÃQHN�MHJ\ÃEHQ�WHOWHN��

38  Vö. New Law Courts. *OHQ�,QQHV�([DPLQHU�������������������S��´M�SDUODPHQW�ÃSÇWÃVÃUèO�
egyébként már az 1920-as években is volt szó, vö. például Kalgoorlie Miner, 1925. 05. 04. 3. p., 
7KH�'DLO\�7HOHJUDSK (Sydney), 1926. 01. 09. 1. p.

39  (]HN�D]�ÃSÇWNH]ÃVHN�HJ\�QDJ\V]DE»VÔ�WHUY�UÃV]HNÃQW�YDOÍVXOWDN�YROQD�PHJ�D�UÃJL��PD�P»U�
védett épületek teljes elpusztításával. Bár a tervek nagy része papíron maradt, egy épület a ki-
NÐWèEHQ��D�0DFTXDULH�»OWDO� IHOÃSÇWHWW�UDNW»U��&RPPLVVDULDW�6WRUH��KHO\ÃQ������EHQ�HONÃV]ÖOW��
�����ÍWD�H]�D�.RUW»UV�0êYÃV]HWHN�0Ô]HXPD��0XVHXP�RI�&RQWHPSRUDU\�$UWV���3DUDGR[�PÍGRQ�
tehát Ausztráliában a Parlament épülete és maga a Macquarie kormányzó által építtetni kezdett 
DGPLQLV]WUDWÇY�QHJ\HG�D]�(XUÍS»EDQ�RO\�MHOHQWèV�SXV]WÇW»VVDO�M»UÍ�,,��YLO»JK»ERUÔ�NLWÐUÃVÃQHN�NÐ-
szönheti megmenekülését.

40  7ÐEEHN�NÐ]ÐWW�D�0DFTXDULH�UDNW»U�OHERQW»VD�YH]HWHWW�D]�ÔM�GÃO�ZDOHVL�ÐUÐNVÃJYÃGHOPL�KD-
WÍV»J��$XVWUDOLDQ�1DWLRQDO�7UXVW��PHJDODNXO»V»KR]������EHQ��DPHO\������WèO�V]ÐYHWVÃJL�V]HUYYÃ�
vált. A kezdetekre lásd %/<7+��-XOLH��:\DWW��$QQLH��7KH�'LFWLRQDU\�RI�6\GQH\� https://dictionar-
yofsydney.org/entry/wyatt_annie

41  Lásd ZZZ�SDUOLDPHQW�QVZ�JRY�DX�DERXW�HGXFDWLRQ�'RFXPHQWV�KLVWRU\�EXOOHWLQ���DUFKLWHF-
WXUH�DQG�GHFRUDWLRQV��+LVWRU\���%XOOHWLQ�����SGI

42  (OOHQWÃWEHQ�SÃOG»XO�D]�XWFD�WÔOIHOÃQ�»OOÍ�WRURQ\K»]]DO��DPHO\�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»JQDN�DG�
RWWKRQW��ÃV�DPHO\�HJ\IHOèO�HOFVÔIÇWMD�D]�XWFDNÃSHW��P»VIHOèO�DJ\RQQ\RPMD�D�NÐUÖOÐWWH�PHJEÔMÍ�
történelmi épületeket, mint például a St. James-templomot, a King Street Courts régi épületét 
és a Hyde Park Barracksot.
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E törekvés legnagyobb gátja azonban pont az épület maga. A kontinens egyik 
OHJUÃJHEEL�NÐ]ÃSÖOHWÃUèO�YDQ�V]Í��DPLW�D]�DNNRU�PÃJ�WHOMKDWDOPÔ�EULW�NRUP»Q\-
]Í�ÃSÇWWHWHWW�D�)ÐOG�HJ\�IÃOUHHVè�SRQWM»Q��HJ\�V]ÃSIHNYÃVê�ÐEÐOEHQ��(]HN�D�ID-
lak végignézték, ahogy a kormányzó mellé a londoni parlament által telepített 
WDQ»FVDGÍL�WHVWÖOHWEèO�YÃJÖO�HJ\�QÃSNÃSYLVHOHWL�RUV]»JJ\êOÃV�QèWW�NL��ÃV�H�WHVWÖ-
OHWQHN�D�OHJNLY»OÍEE�V]ÍQRNDL�DXV]WU»O�SROLWLNXVNÃQW�HJ\ÔWWDO�EULW�»OODPIÃUILDN�LV�
YROWDN��$]�ÃSÖOHW�EHOVHMH�SRQWRVDQ�H�NHWWèV�LGHQWLW»VW�WÖNUÐ]L�P»LJ�LV��HJ\ÔWWDO�
HJ\V]HUêVÃJÃYHO�XWDO�H�JD]GDJ�ÃV�IHMOHWW�RUV]»J�PÔOWM»QDN�V]HUÃQ\�NH]GHWHLUH�
$]�ÃSÖOHW�EHOVè�NLDODNÇW»VD�D�WÐEEV]ÐUL�»WDODNÇW»VRN�HOOHQÃUH�LV�D�EULW�KDJ\R-

P»Q\RNDW�èU]L��$�NÃW�NDPDUD�ÖOÃVWHUPÃQHN�V]ÇQHL�r�D�]ÐOG�ÃV�D�SLURV�r�D�ZHVW-
PLQVWHUL�WUDGÇFLÍUD�XWDOQDN��$�WHUPHN�EHUHQGH]ÃVH�UÃV]EHQ�P»U�PHJÔMXOW��
de stílusában még a birodalom fénykorára emlékeztet, és ezt az Alsóházban el-
KHO\H]HWW�KDWDOPDV�DXV]WU»O�]»V]OÍ�r�EDO�IHOVè�VDUN»EDQ�D�EULW�ORERJÍ�NLFVLQ\ÇWHWW�
P»V»YDO�r�QHP�WXGMD�HOOHQVÔO\R]QL��$�QHP]HWL�V]XYHUHQLW»VW�NÇY»QWD�HUèVÇWHQL�
ÃV�KDQJVÔO\R]QL�PDJD�D�3DUODPHQW�LV��DPLNRU�D������HV�»OODPL�V]LPEÍOXPRN-
ról szóló törvényt megalkotta.43 Ennek jegyében hamarosan lecserélték a brit 
FÇPHUW�D]�ÔM�GÃO�ZDOHVLUH�D]�ÖOÃVWHUPHNEHQ��GH�H]W�D�FÇPHUW�r�DPHO\EHQ�D�EULW�
oroszlán továbbra is jelen van, és színei megegyeznek a brit lobogóéval – a brit 
uralkodó adományozta még a 20. század elején.44

+DVRQOÍDQ�DPELYDOHQV�D�NÃW�WHVWÖOHW�V]XYHUHQLW»V»W�MHONÃSH]è�HV]NÐ]��D]�DO-
VÍK»]L� MRJDU��PDFH��ÃV�D�IHOVèK»]L�IHNHWH�S»OFD��EODFN�URG��V]LPEROLN»MD� LV��
0LQGNÃW�KDV]Q»ODWEDQ�OÃYè�HV]NÐ]������EHQ�NÃV]ÖOW��YDJ\LV�D�-RJDONRW»VL�7D-
nács megalakulásának 150. évfordulója alkalmából. Ez már az önálló ausztrál 
V]LPEÍOXPRN�HOWHUMHGÃVÃQHN�LGèV]DND��$�MRJDURQ�YDOÍV]ÇQêOHJ�HQQHN�KDW»-
V»UD�MHOHQW�PHJ�´M�'ÃO�:DOHV�»OODP�MHONÃSHNÃQW�D�YLU»JPRWÇYXP��D�ZDUDWDK�
( Telopea speciosissima).�$�MRJDU�FVÔFV»Q�SHGLJ�P»U�D�WDJ»OODP�DXV]WU»O�FÇPHUH�
látható a brit címer helyett – 30 évvel az állami szimbólumokról szóló törvény 
PHJDONRW»VD�HOèWW��$�IHNHWH�S»OF»Q�V]LQWÃQ�D]�ÔM�GÃO�ZDOHVL�FÇPHU�WDO»OKDWÍ��
alatta viszont a három strucctoll a walesi hercegre, a brit trónörökösre utal, 
DNL�D]�HV]NÐ]W�D�IHOVèK»]QDN�DGRP»Q\R]WD�

A Parlament épületének két emblematikus helyisége a Parkes szoba (Park-
HV�5RRP���LOOHWYH�D�-XELOHXPL�V]RED��-XELOHH�5RRP���$]�HOèEEL�D�3DUODPHQW�
legrégebbi részében található, amelyet még Macquarie idejében építettek. 
$�V]RED�EHUHQGH]ÃVH�D�EULW�J\DUPDWL�KDJ\RP»Q\RNDW�èU]L��ÃV�3DUNHV��DNLW�
az ausztrál föderáció atyjának is neveznek, festett portréja ezt az összhatást 

43  Vö. State Arms, Symbols and Emblems Act 2004. www6.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdb/au/
legis/nsw/consol_act/sasaea2004304. Lásd még The history of the Chamber. Parliament of New 
South Wales.�ZZZ�SDUOLDPHQW�QVZ�JRY�DX�OF�FKDPEHU�3DJHV�7KH�KLVWRU\�RI�WKH�&KDPEHU�DVS[

44  /»VG�SÃOG»XO�1HZ�&RDW�RI�$UPV�IRU�1HZ�6RXWK�:DOHV��(YHQLQJ�-RXUQDO� 1907. 03. 02. 4. p.
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nem változtatja meg. A Jubilee Room eredetileg a könyvtár olvasóterme volt, 
FVRG»ODWRV�V]ÃSVÃJê�WHWèDEODND�D�����V]»]DG�HOHMÃQHN�ELURGDOPL�SRPS»M»W�LGÃ-
zik fel – ezért is használják ma fogadásokra.45

�������$]�DXV]WU»O�ÃSÇWHWW�ÐUÐNVÃJ�MHONÃSH

$]�´M�GÃO�ZDOHVL�3DUODPHQW� MHOHQOHJL�ÃSÖOHWH�NÖOVèVÃJHLEHQ�D]�DXV]WU»O�»O-
ODPIHMOèGÃV�YDODPHQQ\L�NRUV]DN»W�KLWHOHVHQ�NÃSYLVHOL��KLV]HQ�D]�HJ\HV�UÃV]HN�
1811 és 2010 között készültek.46 Története és elhelyezkedése miatt azonban 
az épület jóval több egy tagállami törvényhozási székhelynél. A megjelenített 
ÃSÇWÃV]HWL�VWÇOXVMHJ\HN�VRNIÃOHVÃJH�D]�HJ\ÃENÃQW�D�V]XYHUHQLW»VW�NLIHMH]è�MHO-
NÃSHN�HOVèGOHJHV� MHOHQWÃVWDUWDOP»W�IHOROGMD��YDJ\LV�D]�RO\DQ�»OODPL� MHONÃSHN��
mint címer és zászló itt csak másodlagosan képesek érvényesülni. Ez az épület, 
mivel az ausztrál szuverenitást történeti mélységében jeleníti meg, nemzeti 
MHONÃSQHN�LV�DONDOPDV�OHQQH��GH�PLXW»Q�HJ\�WDJ»OODPL�IèY»URVEDQ�»OO��H]W�D�V]H-
repkört csak részlegesen tudja ellátni.

�����0HOERXUQH

�������$�VHPPLEèO�NLQèWW�GÃOL�PHWURSROLV]

0HOERXUQH�NÐUQ\ÃNÃQ�FVDN�ÃYWL]HGHNNHO�6\GQH\�PHJDODSÇW»V»W�NÐYHWèHQ�WHOH-
pedtek meg az európaiak. A várost 1836-ban alapították, de csak néhány évvel 
NÃVèEE�NDSWD�D�NRUP»Q\]ÍWÍO�D]�DNNRUL�EULW�PLQLV]WHUHOQÐN�XW»Q�D�0HOERXUQH�
QHYHW��.H]GHWEHQ�ÔJ\�O»WV]RWW��KRJ\�D�JD]GDJ�WDODMQDN�NÐV]ÐQKHWèHQ�D�YLGÃN�
D�IÐOGPêYHOèN�SDUDGLFVRPD�OHV]�PDMG��D]RQEDQ�D]������EHQ�NH]GèGè�DUDQ\-
láz nyomán a frissen megalakult Victoria gyarmat évtizedeken át a kontinens 
OHJJ\RUVDEEDQ�IHMOèGè�UÃV]ÃYÃ�Y»OW��NÐ]SRQWMD��0HOERXUQH�SHGLJ�YLO»JY»URV��ÃV�
D�����V]»]DG�HOHMÃQ�OÃWUHMÐYè�»OODPV]ÐYHWVÃJ�HOVè�IèY»URVD�OHWW�
�����ÃV������NÐ]ÐWW�D�PDL�9LFWRULD�»OODP�WHUÖOHWÃW�r�DPHO\�DNNRU�´M�'ÃO�

:DOHV�»OODP�GÃOL�SDUWYLGÃNÃQHN�V]»PÇWRWW�r�6\GQH\�EèO�LJD]JDWW»N��$�KHO\L�OD-
kosság annak ellenére elégedetlen volt ezzel a megoldással, hogy már 1830-as 

45  Lásd Jubilee Room. 3DUOLDPHQWU\�&DWHULQJ��https://parliamentarycatering.com.au/venue/
jubilee-room

46  Vö. ZZZ�SDUOLDPHQW�QVZ�JRY�DX�DERXW�HGXFDWLRQ�'RFXPHQWV�KLVWRU\�EXOOHWLQ���DUFKLWHFWX-
UH�DQG�GHFRUDWLRQV��+LVWRU\���%XOOHWLQ�����SGI��3DUOLDPHQW�+RXVH�r�1HZ�*XDUGKRXVH��Lucas 
6WDSOHWRQ�-RKQVRQ�+HULWDJH�3ODQQLQJ�	�$UFKLWHFWXUH��ZZZ�OVMDUFKLWHFWV�FRP�:RUNV�SDUOLDPHQW�
KRXVH�QHZ�JXDUGKRXVH��$XVWUDOLDQ�,QVWLWXWH�RV�$UFKLWHFW��Architecture.com. https://dynamic.
architecture.com.au/gallery/cgi-bin/awardssearch?option=showaward&entryno=2010026251
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ÃYHN�YÃJÃWèO�HJ\UH�WÐEE�WHUÖOHWHQ�VLNHUÖOW�D�YLGÃN�r�DKRJ\�DNNRULEDQ�KÇYW»N��
3RUW�3KLOOLS�.HUÖOHW�r�NÖOÐQ»OO»V»W�EL]WRVÇWDQL�������WèO�D�NRUP»Q\]ÍW�NÖOÐQ�
PHJEÇ]RWW��HOÐOM»UÍ��NÃSYLVHOWH�0HOERXUQH�EHQ�������WèO�NÖOÐQ�NÖOGÐWW�EÇUÍ�ÃU-
NH]HWW�6\GQH\�EèO��V�H]]HO�PHJNH]GèGÐWW�D]�ÐQ»OOÍ�LJD]V»JV]ROJ»OWDW»VL�UHQGV]HU�
kialakítása.47 1842-ben Melbourne városi (town) rangot kapott, amely a szabad 
polgármester-választás jogával is járt, 1843-tól48 pedig a helyiek választott kép-
YLVHOèNHW�LV�NÖOGKHWWHN�D�NRUP»Q\]Í�WDQ»FVDGÍ�WHVWÖOHWÃEH�49

Londonban 1850-ben végül az önálló gyarmat megalakítása mellett döntöt-
tek, Melbourne székhellyel.50 A tinta szinte meg sem száradt a törvény szöve-
gén, amikor 1851-ben az aranyláz nyomán tömegek – köztük jó pár egykori 
magyar honvéd is – szálltak partra az addig kicsiny és álmos agrártelepülés 
NLNÐWèMÃEHQ�

�������(J\�IÃQ\ê]è�SDUODPHQW��DPHO\�VRKDVHP�NÃV]ÖOW�HO

0HOERXUQH�ODNRVV»JD�D]�ÐQ»OOÍV»J�HOQ\HUÃVÃW�NÐYHWèHQ�D]�ÐOÃEH�KXOORWW�JD]GDJ-
ságot egy modern világváros felépítésére használta fel. A város már eredetileg 
is mérnöki tervek szerint kezdett el kiépülni, a belváros rácsos szerkezete erre 
HPOÃNH]WHW��9LFWRUL»EDQ�D�6\GQH\�WèO�YDOÍ�IÖJJHWOHQVÃJ�HOQ\HUÃVH�HJ\EHHVHWW�
az önkormányzat elnyerésével. A parlament felépítése tehát viszonylag korán, 
már 1851-ben felmerült.
d(�Y»URV�QDJ\UÃV]H�V]HOÇG� OHMWÃVê��KHJ\�YÐOJ\HV�WHUÖOHWHQ�IHNV]LNp�r�HP-

lékezett vissza könyvében az 1880-as években ott vizitáló Vadona János.51 
$�SDUODPHQW�KHO\ÃW�r�DPHO\�NÃVèEE�D]�DGPLQLV]WUDWÇY�QHJ\HG�NÐ]SRQWM»Y»�Y»OW�
– az egyik dombon (Eastern Hill) jelölte ki Charles La Trobe alkormányzó 
(1851–1854).52 Az épület helyének kiválasztása átgondolt döntésnek bizonyult, 
D�3DUODPHQW�ÃSÖOHWH�r�D�QÃSNÃSYLVHOHW�V]HQWÃO\H��DPHO\QHN�NÖOÐQÐV�MHOHQWè-
VÃJHW�DG��KRJ\�LWW�YH]HWWÃN�EH�HOèV]ÐU�D�WLWNRV�V]DYD]»VW53�r�PÃJ�D�PDL��IHOKè-
NDUFROÍNNDO�]VÔIROW�NÐUQ\H]HW�HOOHQÃUH�LV�XUDONRGLN�D�EHOY»URV�IHOHWW��$�GRPE�
HJ\ÃENÃQW� D]�HXUÍSDLDN�PHJÃUNH]ÃVH�HOèWW� D�EHQQV]ÖOÐWWHN� WDO»ONR]Í�� ÃV�

47  Lásd Courts. eMelbourne teh city past & present. www.emelbourne.net.au/biogs/EM00413b.htm
48  Lásd 1HZ�6RXWK�:DOHV�&RQVWLWXWLRQ�$FW�������8.���DPHO\�ÐVV]HVHQ�KDW�NÃSYLVHOè�Y»ODV]W»V»W�

WHWWH�OHKHWèYÃ�3RUW�3KLOOLS�.HUÖOHWEHQ�
49  /»VG�EèYHEEHQ�PDJ\DUXO�'20$1,&=.< 2018 és '20$1,&=.< 2020b.
50  Lásd $XVWUDOLDQ�&RQVWLWXWLRQV�$FW 1850 (UK)
51  9$'21$ János: $]�ÐW�YLO»JUÃV]EèO� Budapest, 1893, Hornyánszky, 37. p.
52  &KDUOHV�/D�7UREH�PHOERXUQH�L�PêNÐGÃVÃUèO�O»VG�EèYHEEHQ�%$51(6, John: /D�7UREH��7UDYHO-

OHU��:ULWHU��*RYHUQRU� Ultimo, 2007, Halstead Press, magyarul pedig '20$1,&=.< 2020b.
53  Vö. Electoral Act�������9LF���MHOHQWèVÃJÃW�ÃV�WÐUYÃQ\�V]ÐYHJÃW�O»VG�(OHFWRUDO�$FW�������9LF���

'RFXPHQWLQJ�D�'HPRFUDF\��ZZZ�IRXQGLQJGRFV�JRY�DX�LWHP�VGLG����KWPO��PDJ\DU�Q\HOYHQ�Eè-
vebben '20$1,&=.< 2018. 298–299. p.
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tanácskozóhelye volt, így a helyszín – akaratlanul is – egyszerre közvetít brit 
ÃV�èVODNRV�KDJ\RP»Q\RNDW�54

$�PXQND�QHKH]HQ�LQGXOW��P»U�D�WHUYH]ÃV�LV�ÃYHNLJ�HOKÔ]ÍGRWW�55 az épület 
pedig mintegy nyolcvan év alatt nyerte el mai formáját. Ez azonban nem jelen-
tette a tervek megvalósulását, mert a kupola és az egyes szárnyépületek máig 
nem készültek el.56�$]�H]UHGIRUGXOÍW�NÐYHWèHQ�D]RQEDQ�PHJNH]GèGÐWW�D�IèÃSÖ-
OHW�WHOMHV�NÐUê�r�V]DNDV]RV�r�IHOÔMÇW»VD�ÃV�PRGHUQL]»O»VD��DPHO\�MHOHQOHJ�LV�WDUW�

A törvényhozási épület felépítése hat nagyobb szakaszban zajlott. A leg-
J\RUVDEEDQ��DOLJ�WÇ]�KÍQDS�DODWW�D�NÃW�ÖOÃVWHUHP�NÃV]ÖOW�HO������EDQ��ÇJ\�D]�HOVè�
NÃWNDPDU»V�RUV]»JJ\êOÃV�P»U�LWW�ÖOW�ÐVV]H������QRYHPEHUÃEHQ�57 Második 
fázisban 1858–1860 között a hátsó traktus, a Könyvtár épült meg, amely egy 
ÃSÖOHWWÃ�NDSFVROWD�ÐVV]H�D�NÃW�ÖOÃVWHUPHW��(]W�NÐYHWèHQ����ÃY�V]ÖQHW�NÐYHW-
NH]HWW��PDMG������ÃV������NÐ]ÐWW�D]�ÃSÖOHW�NÐ]ÃSVè�UÃV]ÃW�LV�IHOÃSÇWHWWÃN��,WW�
WDO»OKDWÍ�D�KDWDOPDV�(OèFVDUQRN��9HVWLEXOH��ÃV�D�4XHHQnV�+DOO��H]W�MHOHQOHJ�LV�
IRJDG»VRNUD�KDV]Q»OM»N��$�QHJ\HGLN�V]DNDV]EDQ�������EHQ�NH]GèGÐWW�D�Q\XJD-
WL�V]»UQ\��:HVW�)DFDGH��ÃV�D�EHM»UDWL�RV]ORSVRU��&RORQQDGH��ÃSÇWÃVH��YLV]RQW�
a dóm munkálatait a magas költségek miatt végül a victoriai kormány töröltet-
te.58�$]�RV]ORSVRU������UD�OHWW�NÃV]HQ��H]W�NÐYHWèHQ�D�OÃSFVèN�ÃV�O»PS»N�NLÃSÇ-
tése következett, amely egészen 1892-ig eltartott. 1893-ban, az ötödik fázisban 

54  /»VG�EèYHEEHQ�7UDGLWLRQDO�2ZQHUV� DQG�7KH�6LWH�RI�3DUOLDPHQW�+RXVH��Parliament of 
Victoria. www.parliament.vic.gov.au/about/the-history-of-parliament/traditional-owners- 
and-site-of-parliament-house

55  $]�ÃSÖOHW�WHUYH]èL�-RKQ�.QLJKW������r������ÃV�3HWHU�.HUU������r������YROWDN��DNLN������HV��
egykamarás épületre vonatkozó tervüket 1855-ben egy kétkamarás, óratornyos épületre módosí-
WRWW»N��$�WHUYHNHW������EHQ�.HUU�ÔMUD�»WGROJR]WD��D]�ÍUDWRURQ\�KHO\ÃUH�HNNRU�NHUÖOW�HJ\�KDWDOPDV�
kupola. A két építész életrajzát lásd 2n1(,//, Sally: Knight, John George (1826–1892). Autralian 
'LFWLRQDU\�RI�%LRJUDSK\��KWWS���DGE�DQX�HGX�DX�ELRJUDSK\�NQLJKW�MRKQ�JHRUJH�������7,%%,76� 
George: Kerr, Peter (1820–1912). $XVWUDOLDQ�'LFWLRQDU\�RI�%LRJUDSK\� http://adb.anu.edu.au/
ELRJUDSK\�NHUU�SHWHU������)RQWRV�PHJMHJ\H]QL��KRJ\�D�WHUYHNUH�MHOHQWèV�KDW»VD�YROW�D]�ÃSÇWÃV-
ÖJ\L�KDWÍV»J�NRUDEHOL�YH]HWèMÃQHN��&KDUOHV�3DVOH\QDN������r������LV��ÃOHWUDM]»W�O»VG�0&1,&2//, 
Ronald: Pasley, Charles (1824–1890). $XWUDOLDQ�'LFWLRQDU\�RI�%LRJUDSK\� http://adb.anu.edu.au/
biography/pasley-charles-4370).

56  A kupola megépítése az utóbbi évtizedekben többször is felmerült, de erre minded-
dig nem került sor. Vö. www.heraldsun.com.au/news/opinion/dome-sweet-dome/news-story/
D�HIFD��D�DI��I�E�E��F�EEDD�IH��"VY G��F�G��HID����GI���I�G��H�ED��G

57  9LFWRULD�J\DUPDW�����r�����NÐ]ÐWW�ÖOÃVH]è�HOVè�SDUODPHQWMH�FVDN�HJ\NDPDU»V�YROW��D����IèEèO�
WÇ]HW�D]�DONRUP»Q\]Í�MHOÐOW��KÔV]DW�SHGLJ�Y»ODV]WRWWDN���9Ð��47/1851 NSW Act. www.legislation.
QVZ�JRY�DX�DFWV�������D�SGI)

58  $]�ÃSÇWÃVL�ÖJ\HNÃUW�IHOHOèV�PLQLV]WHUW��DNL�D�NXSROD�PHJÃSÇWÃVÃKH]�QHP�M»UXOW�KR]]»��$OIUHG�
Deakinnek (1856–1919) hívták (History of Parliament House. Parliament of Victoria. www.par-
OLDPHQW�YLF�JRY�DX�DERXW�WKH�SDUOLDPHQW�EXLOGLQJ�KLVWRU\�RI�WKH�EXLOGLQJ���9LFWRULDL�PêNÐGÃVÃQHN�
OHJHPOÃNH]HWHVHEE�HSL]ÍGMD�D]�ÐQWÐ]èUHQGV]HUHN�PHJKRQRVÇW»V»KR]�Iê]èGLN��.DUULHUMH�FVÔFV»Q�
az egyesült Ausztrália második miniszterelnöke lett, aki háromszor alakított kormányt. Angolul 
O»VG�EèYHEEHQ��*5$77$1, Michelle (ed.): Australian Prime Ministers. Sydney, 2016, New Hol-
ODQG��BreTT, Judith: 7KH�(QLJPDWLF�0U�'HDNLQ��6\GQH\��������7H[W�3XEOLVKLQJ��PDJ\DUXO��(*('< 
Gergely: Ausztrália története.�%XGDSHVW��������$XOD��'20$1,&=.< 2020b.
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elkészült az északi szárny (North Facade), majd az 1893-as gazdasági válság 
Q\RP»Q�D]�ÃSÇWNH]ÃV�ÃYWL]HGHNUH�PHJUHNHGW��$�IèÃSÖOHW�PLQGHGGLJ�XWROVÍ�
elemét, az északkeleti szárnyat 1927–1929 között a szövetségi állam építtette 
meg cserébe azért, hogy közel három évtizeden át használta a helyiségeket.

Bár az utóbbi évtizedekben a parlament nem került közelebb a befejezés-
KH]������r�����EHQ�D�WHOHN�K»WVÍ�UÃV]ÃQ�HJ\�LGHLJOHQHV�LURGDK»]DW�KÔ]WDN�IHO��
����r�����NÐ]ÐWW�HQQHN�KHO\ÃQ�HJ\�PRGHUQ��D]�ÃSÖOHW�NHUWMÃEH�LOOHV]NHGè��
IÃOLJ�VÖOO\HV]WHWW�NÃSYLVHOèL�LURGDK»]�ÃSÖOW�

���NÃS��$�SDUODPHQW�ÃSÖOHWH�0HOERXUQH�EHQ�������EHQ�D�O»PS»N�WHOHSÇWÃVH�HOèWW�*

�������$�3DUODPHQW�ÃSÖOHWÃQHN�V]LPEÍOXPDL

/»WKDWWXN��KRJ\�0HOERXUQH�EHQ�P»U�D]�RUV]»JJ\êOÃV�WHONÃQHN�HOKHO\H]NHGÃVH�
LV�V]LPEROLNXV�MHOHQWèVÃJJHO�EÇUW��PDJD�D�NODVV]LNXV�VWÇOXVÔ�IèÃSÖOHW�SHGLJ�PÃ-
reteiben és díszítettségében egyaránt a gazdag és öntudatos gyarmat polgársá-
gának elképzeléseit tükrözte. Az eredeti tervek az angliai Leeds városházának 

*  Parliament House, Melbourne, 1890 – after completion of the west front, and before the 
LQVWDOODWLRQ�RI�WKH�ODPSV��8QNQRZQ�SKRWRJUDSKHU�r�6WDWH�/LEUDU\�RI�1HZ�6RXWK�:DOHV��0LWFKHOO�
Library – John Alfred collection. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Parlia-
PHQWB+RXVHB0HOERXUQH��&B����B0LWFKHOOB/LEUDU\BUHIB3;(B���BSKRWRB��E�MSJ�
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mintájára készültek, amely a korszakban általános mintaként szolgált a Brit 
%LURGDORP�NÖOÐQEÐ]è�UÃV]HLEHQ�59

A szakaszos építéstörténet azonban Victoria gyarmat sajátossága, és a tör-
ténelmi sorsfordulók jelképeként is felfogható. Nem véletlen ugyanis, hogy 
D�KDWDOPDV�����PÃWHU�PDJDV�NXSROD�WHUYHL������EHQ��D�EèVÃJ�ÃYHLEHQ�NÃV]ÖO-
tek, ahogy az sem, hogy az 1893-as válság nyomán, amely végül több évtizedes 
pangást hozott a városra, a parlament épülete torzóban maradt. Azonban még 
ÇJ\�IÃONÃV]�»OODSRW»EDQ�LV�ÃUGHPHV�ÐVV]HKDVRQOÇWDQL�D�MÍYDO�V]HUÃQ\HEE�PÃUHWê�
ÃV�NHYÃVEÃ�GÇV]HV�ÔM�GÃO�ZDOHVL�SDUODPHQWWHO��DPHO\HW�D�NRUW»UV�PHOERXUQH�LHN�
LV�FVDN�dFVêUQHNp�QHYH]WHN�60

Annak ellenére, hogy évtizedeken keresztül dolgoztak rajta, az épület kül-
Vè�ÃV�EHOVè�NLDODNÇW»VD�HJ\VÃJHV�NÃSHW�PXWDW��XJ\DQLV�D�WHUYHN�QDJ\UÃV]W�HJ\�
személy (Peter Kerr) által készültek.61�$�SDUODPHQW�NÖOVèOHJ�HJ\V]HUUH�èUL]�
brit és ausztrál jellegzetességeket. Az épület angol mintára épült, ám helyi 
PÃV]Nè�ÃV�NÃNNè��EOXHVWRQH��IHOKDV]Q»O»V»YDO�62�$�IDODNDW�NÇYÖOUèO�DQWLN�JÐUÐJ�
ÃV�UÍPDL�WÃP»MÔ�GRPERUPêYHN�ÃV�GHNRU»FLÍV�HOHPHN�GÇV]ÇWLN�63�H]HN�HJ\ÔWWDO�
D�NODVV]LNXV�GHPRNU»FLD�V]ÖOèKD]»M»UD�LV�HPOÃNH]WHWQHN�

Az épület belsejét ugyancsak a brit és ausztrál jelképek dominálják. Az au-
lába belépve a brit uralkodói címer (Royal Arms) és a brit trónörökösre utaló 
VWUXFFWROODN��3ULQFH�RI�:DOHVn�IHDWKHUV��D�SDGOÍ�Iè�GÇV]ÇWèHOHPHL��$�WHUHP�NÐ]H-
pén a Bibliából vett idézet a tanácskozás fontosságára emlékeztet.64 A nagyte-
UHPEHQ��4XHHQnV�+DOO��9LNWÍULD�NLU»O\Qè�P»UY»Q\V]REUD�PDJDVRGLN�D�O»WRJDWÍN�
fölé. A két ülésterem alapszíne természetesen itt is a westminsteri hagyomá-
Q\RNQDN�PHJIHOHOè��GH�D�IHOVèK»]EDQ�P»LJ�D�EULW�FÇPHU�GÇV]ÇWL�D�K»]HOQÐNL�V]Ã-
NHW��8J\DQDNNRU�D�MHOHQOHJ�KDV]Q»OW�IHOVèK»]L�IHNHWH�S»OFD��EODFN�URG��JRPEMD�
alatt a Dél Keresztje, az alsóházi jogaron (mace) pedig a waratah virágja díszlik. 

59  Leeds mintájára készült a Dél-ausztráliai Parlament épülete is. További példákat lásd Leeds 
7RZQ�+DOO� https://en.wikipedia.org/wiki/Leeds_Town_Hall

60  Lásd The Age, 1890. 11. 21. 4. p. https://trove.nla.gov.au/newspaper/article/196977540
61  Lásd 7,%%,76 i. m.
62  9Ð��SÃOG»XO�D]�ÃSÖOHW�WHUYHLW��D]�ÃSÇWèDQ\DJRW��D�NRY»FVROWYDV�NDQGHO»EHUHNHW�D�OÃSFVèVRU�HOèWW��

$]�ÃSÖOHW�DQJRO�PLQW»UD�ÃSÖOW��»P�KHO\L�PÃV]Nè�ÃV�NÃNNè��EOXHVWRQH��IHOKDV]Q»O»V»YDO��$�IHOM»UDW�
O»PSDVRUDLQ�O»WKDWÍ�(GZDUG�NRURQD�XJ\DQFVDN�EULW�ÃV�DXV]WU»O�NÐWèGÃVUH�XWDO��KLV]HQ�D�����V]»]DG�
HOHMÃWèO�H]�D]�»OWDO»QRVDQ�KDV]Q»OW�XUDONRGÍL�NRURQD��HJ\ÔWWDO�H]�D�9LFWRULD�»OODP�ÃV�D�3DUODPHQW�
címerében is látható korona is. Lásd még About the Victorian flag. 9LFWRULDQ�*RYHUQPHQW��www.
YLF�JRY�DX�DERXW�YLFWRULDQ�IODJ��6\PEROV��Parliament of Victoria. www.parliament.vic.gov.au/about/
the-parliamentary-system/symbols

63  Lásd ,QVLGH�WKH�3DUOLDPHQW�RI�9LFWRULD� 2015. www.parliament.vic.gov.au/images/Inside_the_
POV_May_15_small_for_web_2017.pdf

64  Az idézet a PéldabeszédekEèO�V]»UPD]LN��3ÃOG�����������d$�KRO�QLQFV�YH]HWÃV��HOYÃV]�D�QÃS��
D�PHJPDUDG»V�SHGLJ�D�VRN�WDQ»FVRV�»OWDO�YDQp��.»UROL�*»VS»U�IRUGÇW»VD��
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0LQGNHWWè�QHP]HWL�V]LPEÍOXP��D]�HOèEEL�9LFWRULD�»OODPUD��D]�XWÍEEL�$XV]W-
ráliára utal.65

A parlament nyitó ülésének egyébként valamennyi nemzetközösségi ország-
EDQ�NÐWÐWW�UHQGMH�9LFWRUL»EDQ�D]�èVODNRVRNUD�WHNLQWHWWHO�WÐEE�SRQWRQ�PÍGRVXOW��
$]�XUDONRGÍ�NÃSYLVHOHWÃEHQ�D�3DUODPHQWKH]�ÃUNH]è�NRUP»Q\]ÍW�D]�èVODNRVRN�
NÃSYLVHOèL�IRJDGM»N�KDJ\RP»Q\RV�FHUHPÍQLD�NÇVÃUHWÃEHQ��$�NRUP»Q\]Í�NX]X��
EèUEèO�NÃV]ÖOW�NÐSHQ\W�ÐOW�PDJ»UD��H]�D�JHV]WXV�QHPFVDN�D�EHQQV]ÖOÐWWHN�KD-
gyományainak, hanem szokásaiknak és szabályaiknak tiszteletben tartására is 
XWDO��$�NRUP»Q\]Í�Q\LWÍ�EHV]ÃGÃW�D]�èVODNRVRN�MRJDLQDN�ÃV�KDJ\RP»Q\DLQDN�
elismerésével kezdi.66 Ez a helyi szinten módosult ceremoniális rend egyrészt 
D�WDJ»OODPL�DONRWP»Q\EÍO�HUHG��DPHO\�HOLVPHUL�D]�èVODNRVRN�NXOWÔU»M»QDN�HJ\HGL�
MHOOHJÃW�ÃV�LGèEHOL�HOVèVÃJÃW�67�P»VUÃV]W�D�SDUODPHQW�HOKHO\H]NHGÃVÃEèO�NÐYHW-
NH]LN��KLV]HQ�D�GRPE��DKRO�D]�ÃSÖOHW�»OO��P»U�D�WÐU]VL�LGèEHQ�LV�WDQ»FVNR]»VL�
helynek számított.

Végezetül fontos kiemelni, hogy a Parlament kertjében egy szépen fejlett 
tölgyfa áll, amelyet a Szövetségi Állam tölgyének (Federal Oak) hívnak.68 
1890-ben, az Ausztrál Államszövetségi Konferencia alkalmából ültette Henry 
3DUNHV�ÔM�GÃO�ZDOHVL�PLQLV]WHUHOQÐN��DNLW�D]�DXV]WU»O�DONRWP»Q\WÐUWÃQHWEHQ�
az Államszövetség Atyjának (Father of Federation) neveznek. A tölgy a brit 
jogtörténetben a Magna Chartára utal, vagyis a Szövetségi Állam tölgye egy-
szerre hordoz brit és ausztrál jelentéstartalmat.

�������$]�DGPLQLV]WUDWÇY�QHJ\HG�OÃWUHMÐWWH�ÃV�Y»OWR]»VDL

0HOERXUQH�EHQ�D]�HJ\HV�KDWDOPL�»JDN�D�EHOY»URVRQ�EHOÖO�NÖOÐQ�V]HUYH]èGWHN��
ezért – ellentétben Sydney-vel – itt legalább két, de inkább három külön ne-
J\HGUèO�NHOO�PHJHPOÃNH]QL�

A törvényhozás épülete köré települt a kormányzati negyed, benne a gyar-
PDWL�KDWÍV»JRN�ÃV�NRUP»Q\]DWL�V]HUYHN�V]ÃNKHO\ÃYHO�������WèO�QÃK»Q\�ÃYWL]HGLJ�
a szövetségi kormányzati szervek egy részének a székhelye is ide került. A vic-
toriai parlament épületében 1901–1927 között az ausztrál parlament ülésezett. 

65  Lásd még Symbols. Parliament of Victoria. www.parliament.vic.gov.au/about/the-parliamen-
WDU\�V\VWHP�V\PEROV��)DFW�6KHHW�����/HJLVODWLYH�$VVHPEO\��Parliament of Victoria. www.parliament.
vic.gov.au/archive/Assembly/FactSheet19/Fact19.htm

66  Vö. Ceremonies and Traditions. Parliament of Victoria. www.parliament.vic.gov.au/
video-and-audio/ceremonies-and-traditions

67  Vö. Victoria állam alkotmánya. &RQVWLWXWLRQ�$FW�������9,&����$���ZZZ�OHJLVODWLRQ�YLF�JRY�
au/in-force/acts/constitution-act-1975/222

68  Lásd Federal Oak. Monument Australia. http://monumentaustralia.org.au/themes/
government/federal/display/90295-federal-oak
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A parlament körüli utcákban máig tagállami és szövetségi kormányzati épü-
letek találhatóak. 
0HOERXUQH�EHQ�P»U�D�����V]»]DG�NÐ]HSÃWèO�HJ\�NÖOÐQ�LJD]V»JV]ROJ»OWDW»VL�

QHJ\HG�LV�HONH]GHWW�NLDODNXOQL�D�EHOY»URV�3DUODPHQWWèO� W»YRODEEL�UÃV]ÃEHQ��
�����WÍO�D�EÇUÍV»J�D�PD�LV�PHJOÃYè�UÃJL�EÐUWÐQ��0HOERXUQH�*DRO��ÃSÖOHWÃKH]�
NÐ]HO�NH]GWH�PHJ�PêNÐGÃVÃW��$�����V]»]DG�YÃJÃUH�HQQHN�D�QHJ\HGQHN�D�NÐ]-
SRQWM»Y»�D�9LFWRULDL�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»J������EHQ�»WDGRWW�ÃSÖOHWH�Y»OW��D�WDJ-
állami és szövetségi bíróságok többsége jelenleg is ezen a környéken található.
9ÃJÖO�LWW�NHOO�PHJHPOÇWHQL��KRJ\�D]�XUDONRGÍW�NÃSYLVHOè�NRUP»Q\]Í��NH]GHW-

ben: elöljáró) rezidenciája mind a törvényhozási, mind az igazságszolgáltatási 
QHJ\HGWèO�HONÖOÐQÖOYH�HJ\�KDUPDGLN�KHO\HQ�NHUÖOW�NLDODNÇW»VUD��$�IÃQ\ê]è�
kormányzói palota, amelynek méretei szinte az egész Brit Nemzetközösség-
EHQ�S»UDWODQRN��HQQHN�D]�HOVè�UH]LGHQFL»QDN�D�NÐ]HOÃEHQ�ÃSÖOW�IHO������EDQ��
D�KHO\V]ÇQW�D]RQEDQ�P»U������EHQ�NLMHOÐOWÃN��$]�ÃSÖOHW�NÐUÖOL�SDUN�D�K»ERUÔV�
HPOÃNPê�HONÃV]ÖOWH�XW»Q��QDJ\M»EÍO�D�����V]»]DG�NÐ]HSÃWèO��DIIÃOH�UHSUH]HQ-
tációs színtérré vált.

�������$�EULW�KDJ\RP»Q\RN�èU]èMH� 
ÃV�D]�$XV]WU»O��OODPNÐ]ÐVVÃJ�HOVè�IèY»URVD

„Melbourne, Victoria állam metropolisa és az állam-föderáció kormányának 
ideiglenes székhelye, pompás szép, hamisítatlan angol város tipikus képét 
PXWDWMDp�r�ÐVV]HJH]WH�EHQ\RP»VDLW�QÃK»Q\�ÃYYHO�D�V]ÐYHWVÃJL�»OODP�OÃWUHMÐWWÃW�
NÐYHWèHQ�D�Y»URVED�ÃUNH]è�*XE»Q\L�.»URO\�69

Melbourne valóban egyszerre brit és ausztrál, birodalmi és nemzeti, admi-
QLV]WU»FLÍV�NÐ]SRQW�ÃV�Q\Ö]VJè�NLNÐWè��$�Y»URV�P»U�D]������HV�ÃYHNWèO�DGPL-
QLV]WU»FLÍV�NÐ]SRQWQDN�V]»PÇWRWW������r�����NÐ]ÐWW�$XV]WU»OLD�HOVè�IèY»URVD�
volt,70 de facto azonban szövetségi szinten egészen az 1970-es évek végéig 
PHJèUL]WH�RUV]»JRQ�EHOÖOL�YH]HWè�V]HUHSÃW��$�V]ÐYHWVÃJL�3DUODPHQW�DODNXOÍ�ÖOÃ-
sét 1901 májusában Melbourne-ben tartották az 1880-es világkiállításra készült 
.LU»O\L�.L»OOÇW»VL�£SÖOHWEHQ��5R\DO�([KLELWLRQ�%XLOGLQJ���$�&DUOWRQ�*DUGHQV�
NÐ]HSÃQ�»OOÍ�NRPSOH[XPEDQ�����r�����NÐ]ÐWW�9LFWRULD�»OODP�SDUODPHQWMH�

69  *8%�1<, 1915, 90–91. p. Gubányi ausztráliai éveire és a térségben megtett utazásaira, vala-
mint a könyv keletkezésére lásd '20$1,&=.< 2020a.

70  $�6\GQH\�ÃV�0HOERXUQH�NÐ]ÐWWL�ÃU]ÃNHQ\�HJ\HQVÔO\UD�WHNLQWHWWHO�0HOERXUQH�W�QHP�OHKHWHWW�
IèY»URVQDN�QHYH]QL��H]ÃUW�D]�DONRWP»Q\ED�FVDN�D�d3DUODPHQW�V]ÃNKHO\Hp-fordulat került bele (vö. 
Ausztrália alkotmánya VII. fejezet 125. pont, 3. bekezdés, www.aph.gov.au/About_Parliament/
6HQDWH�3RZHUVBSUDFWLFHBQBSURFHGXUHV�a�OLQN�DVS["BLG &�����&��������&$������&(���&
7B1&_z=z#chapter-07_125, 2020.08.09.).



108� .,7(.,17£6(.

ÖOÃVH]HWW��XJ\DQLV�H]�LGè�DODWW�D�YLFWRULDL�WÐUYÃQ\KR]»VL�ÃSÖOHWHW�D�V]ÐYHWVÃJL�
RUV]»JJ\êOÃV�KDV]Q»OWD�71

$�.LU»O\L�.L»OOÇW»VL�£SÖOHW�WHK»W�HJ\V]HUUH�NÐWèGLN�D�WDJ»OODP�WÐUYÃQ\KR]»-
sához, illetve Ausztrália szövetségi parlamentjéhez. Ráadásul 1901 szeptem-
EHUÃEHQ�HQQHN�D]�ÃSÖOHWQHN�D�WRUQ\»UD�KÔ]W»N�IHO�HOèV]ÐU�D]�DXV]WU»O�QHP]HWL�
ORERJÍW��HQQHN�HJ\LN�NÐ]SRQWL�HOHPH��D�'ÃO�.HUHV]WMH�D�YLFWRULDL�FÇPHUEèO�
került a zászlóra. A Királyi Kiállítási Épület a fentiek miatt nem csupán vá-
URVL�ÃV�WDJ»OODPL��KDQHP�QHP]HWL�V]LPEÍOXP�LV�HJ\ÔWWDO��PÃJ�DNNRU�LV��KD�H]W�
D�V]HUHSNÐUW�r�D]�´M�GÃO�ZDOHVL�3DUODPHQWKH]�KDVRQOÍDQ�r�FVDN�UÃV]OHJHVHQ�
tudja betölteni.

�����&DQEHUUD

�������$�3XV]WDV»JED�ÃSÇWHWW�IèY»URV

&DQEHUUD�D]�DXV]WU»O�WÐUWÃQHOHP�ÃV�NXOWÔUD�ÐQ»OOÍ�KDMW»VD��DPHO\�D�NÃW�DQJRO-
V]»V]�NLNÐWèY»URV�IèY»URVL�FÇPÃUW�IRO\WDWRWW�NÖ]GHOPÃEèO�NHOHWNH]HWW��$�Y»URV�
ÐQPDJ»EDQ�D]�DXV]WU»O�NXOWÔUD�ÃV�D]�ÐQ»OOÍ�»OODPLV»JJDO�UHQGHONH]è�$XV]WU»OLD�
V]LPEÍOXPD��$�IèY»URV�HOQHYH]ÃVÃQHN�DODSM»XO�V]ROJ»OÍ�EHQQV]ÖOÐWW�NLIHMH]ÃV�
WDO»ONR]ÍKHO\HW�MHOHQW��NÖOÐQEÐ]è�ÖQQHSHN�DONDOP»YDO�XJ\DQLV�HJ\NRU�LWW�WD-
O»ONR]WDN�D�NÐUQ\ÃN�EHQQV]ÖOÐWW�WÐU]VHL��$�dWDO»ONR]ÍKHO\p�D]RQEDQ�W»JDEE�
értelemben is találó, hiszen egyszerre utal a kontinens-ország örökségének 
két legfontosabb forrására. Canberra a) az európaiak által létrehozott állam, 
D]�HJ\HVÖOW�$XV]WU»OLD�V]ÃNKHO\H��b)�DPHO\�EHQQV]ÖOÐWW�HUHGHWê�QHYHW�YLVHO� 
„Ez a város azonban találkozóhely abban az értelemben is, hogy a nagy met-
URSROLV]RNEDQ�PHJWHVWHVÖOè�HXUÍSDL�NXOWÔUD�LWW�ÃU�ÐVV]H�D�P»VLN�$XV]WU»OL»YDO��
a vörös, gyéren lakott, napégette földdel, amit Pusztaságnak (Outback) nevez-
nek. Canberrától nyugat felé ugyanis már nem sokat kell befelé haladni, hogy 
HOèEE�D�Y»URVRN��PDMG�D�WDQ\DERNURN��YÃJÖO�SHGLJ�D�IDUPRN�LV�HOIRJ\MDQDN��$�YL-
lág egyik legfejlettebb állama a tengerparttól nagyjából négyszáz kilométerre 
YÃJHW�ÃU��ÃV�D�P»VLN�$XV]WU»OLD�IHOÃ�YH]HWè�ÔWRQ�&DQEHUUD�D]�HJ\LN�èU»OORP»V��
Canberrának tehát nemcsak a neve, a fekvése is szimbolikus. Minden érte-
OHPEHQ�NÃSHV�NLIHMH]QL�D�UÃJLW�ÃV�D]�ÔMDW��ÃV�PHJMHOHQÇWHQL�D�NRQWLQHQV�PÃUHWê�
RUV]»J�V]LQWH�YDODPHQQ\L�DUF»W�p72

&DQEHUUD�QHPFVDN�IèY»URV��KDQHP�D�OHJQDJ\REE�DXV]WU»O�V]»UD]IÐOGL�WHOHSÖ-
lés is. Nagyváros, de nem metropolisz, és bár a másik két városhoz hasonlóan 

71  $]�ÃSÖOHWUèO�EèYHEEHQ�PDJ\DUXO�O»VG�'20$1,&=.< 2018. és '20$1,&=.< 2020a.
72  /»VG�EèYHEEHQ�'20$1,&=.< 2020b.
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saját adminisztratív negyeddel is rendelkezik,73�H]�HOVèVRUEDQ�FVDN�D�WÃUNÃSHQ�
NÖOÐQÇWKHWè�HO��D�YDOÍV»JEDQ�XJ\DQLV�D]�HJÃV]�IèY»URV�HJ\�HOè]PÃQ\HN�QÃONÖOL�
igazgatási központ.74�$�WHOHSÖOÃVKH]�P»U�PHJV]ÖOHWÃVH�HOèWW��D�WHUYH]èDV]WDORQ�
számos szimbólumot társítottak, a közterületek és a városrészek nevei, elhe-
lyezkedésük önálló jelentéstartalommal bírnak. A legfontosabb szimbólum 
azonban kétséget kizáróan az ausztrál szövetségi parlament, amely 1988-ban 
NÃV]ÖOW�HO��ÃV�HJ\LGHMêOHJ�MHONÃSH�D]�$XV]WU»O��OODPV]ÐYHWVÃJQHN�ÃV�D�����V]»]DG�
YÃJÃUH�VDM»W�MRJRQ�ÐQ»OOÍ�WÃQ\H]èYÃ�Y»OÍ�IèY»URV»QDN�

�������$]�LGHLJOHQHV�YDJ\�UÃJL�SDUODPHQW�ÃSÖOHWH

�����EDQ��DPLNRU�D�&DQEHUU»W�PHJDODSÇWRWW»N��PÃJ�ÔJ\�WêQW��KRJ\�D]�ÃSÇWNH]ÃV�
HOèUHKDODG»VD�S»U�ÃY�DODWW�OHKHWèYÃ�WHV]L�D�V]ÐYHWVÃJL�LQWÃ]PÃQ\HN�HONÐOWÐ]ÃVÃW�
0HOERXUQH�EèO�������EHQ�QHP]HWNÐ]L�WHUYS»O\»]DWRW�ÇUWDN�NL�D�V]ÐYHWVÃJL�SDU-
ODPHQW�ÃSÖOHWÃUH��D]�,��YLO»JK»ERUÔ�NLWÐUÃVH�PLDWW�D]RQEDQ�H]W�YLVV]DYRQW»N�
$�K»ERUÔW�NÐYHWèHQ�HJ\�LGHLJOHQHV�WÐUYÃQ\KR]»VL�ÃSÖOHW�IHOÃSÇWÃVH�PHOOHWW�

döntöttek,75�D�WHUYHNHW�-RKQ�6PLWK�0XUGRFK�V]ÐYHWVÃJL�IèÃSÇWÃV]�NÃV]ÇWHWWH�76 
$�PXQND������EDQ�NH]GèGÐWW��GH�FVXS»Q�d>H@]HUNLOHQFV]»]KXV]RQKÃW�P»MX-
V»EDQ�DYDWW»N�IHO�D]�ÔM�IèY»URVW��&DQEHUU»Wp�77 Az ünnepségek központi eleme 
D�V]ÐYHWVÃJL�SDUODPHQW�PHJQ\LW»VD�YROW��H]HQ�D�\RUNL�KHUFHJ��D�NÃVèEEL�9,��
György király is megjelent.
$]�ÃSÖOHW�QHRNODVV]LNXV�VWÇOXVEDQ�ÃSÖOW��NÖOVè�ÃV�EHOVè�MHJ\HLEHQ�D]�DXV]WU»O�

és brit szimbólumok keverednek, de – a korábbi példákkal ellentétben – itt 
P»U�D]�HOèEELHN�GRPLQ»OQDN��$�EHM»UDW�IHOHWW�D]�DXV]WU»O�ÃV�D�EULW�FÇPHU�HJ\P»V�
PHOOHWW�O»WKDWÍ��ÃV�E»U�D]�ÃSÖOHW�HOèWW�ÃV�D�EHOVHMÃEHQ�LV�HJ\�HJ\�EULW�XUDONRGÍ�
V]REUD�»OO��D�NÖOWÃUL�HPOÃNPê��9��*\ÐUJ\��WDODS]DW»Q��LOOHWYH�D�EHOWÃUL�V]RERU�
�9,��*\ÐUJ\��NÐUQ\H]HWÃEHQ�GRPERUPêYHNHQ�D]�DXV]WU»O�»OODPIÃUILDN�SRUWUÃL��
LOOHWYH�D]�DXV]WU»O�WÐUWÃQHOHP�HVHPÃQ\HL�O»WKDWÍDN��$]�HOèWÃU�SDGOÍ]DW»UD�D�EULW�
és ausztrál címer került, amely jól jelképezi az építés idején már a nemzetközi 
V]ÇQWÃUHQ�LV�KHO\ÃW�NHUHVè�ÔM�RUV]»J�NHWWèV�LGHQWLW»V»W�

73  A város tervein eredetileg három városközpont szerepelt: a)�NRUP»Q\]DWL��b) települési és 
c)�Ö]OHWL��HEEèO�D�NÃW�HOVè�YDOÍVXOW�PHJ�UÃV]OHJHVHQ�

74  /»VG�EèYHEEHQ�'20$1,&=.< 2020b. Vö. még Heinrich Viktor magyar mérnök 1932-es can-
berrai látogatásakor papírra vetett tapasztalatát: „A városban csak hivatalok vannak, lakosai kivétel 
QÃONÖO�NÐ]KLYDWDOQRNRN�p�6]��:(5(66 Jolán: $XV]WU»OLD�NÐ]HOUèO��+HLQULFK�9LNWRU�OHYHOHL�DODSM»Q� 
Budapest, 1936, Centrum Rt. Kiadói, 155–156. p.

75  $]�LGHLJOHQHV�SDUODPHQW�V]ROJ»ODWL� LGHMÃW�HUHGHWLOHJ�PD[LPXP�IÃO�ÃYV]»]DGUD�WHUYH]WÃN��
GH������KHO\HWW�FVDN������EDQ�NÃV]ÖOW�HO�D�YÃJOHJHV��ÔM��ÃSÖOHW�

76  Murdoch életrajzát lásd 0&'21$/', D. I.: Murdoch, John Smith (1862–1945). Australian 
'LFWLRQDU\�RI�%LRJUDSK\��http://adb.anu.edu.au/biography/murdoch-john-smith-7692

77  Sz. :(5(66 1936, 74. p.
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$�3DUODPHQW�NÖOVè�ÃV�EHOVè�HOUHQGH]ÃVH�LV�V]LPPHWULNXV��D�NÃW�NDPDUD�ÖOÃV-
WHUPÃEHQ�D]RQEDQ�D�EULW�KDJ\RP»Q\RN�MHJ\ÃEHQ�D�YÐUÐV��)HOVèK»]��ÃV�D�]ÐOG�
(Alsóház) az uralkodó szín. A berendezés ausztrál faanyagból készült, a díszí-
Wè�PRWÇYXPRN�HJ\�UÃV]H�D]�DN»FLD�(Acacia pycnantha) virágja, amely hagyo-
P»Q\RVDQ�P»U�D�����V]»]DG�HOHMÃWèO��KLYDWDORVDQ������ÍWD�D]�RUV]»J�MHONÃSH��
)HOVèK»]EDQ�WDO»OKDWÍ�WUÍQV]ÃNHQ�D]RQEDQ�D�EULW�FÇPHU�O»WKDWÍ��ÃV������LJ�
D�YLFWRULDL�DOVÍK»]�MRJDU»W�KDV]Q»OW»N��DPHO\�PÃJ�D�J\DUPDWL�LGèNEèO�V]»UPD-
zott. A fekete pálca viszont kifejezetten a szövetségi parlament megnyitására 
készült Sydney-ben, és ezüsttel borított fejrészét az ausztrál címer díszíti,78 
WHK»W�D�NHWWèV�NÐWèGÃV�LWW�LV�ÃV]UHYHKHWè�

�������$�PRGHUQ�ÃV�VRNV]ÇQê�$XV]WU»OLD�V]LPEÍOXPD�� 
az új Parlament

$]�LGHLJOHQHV�ÃSÖOHWHW�D]�RUV]»JJ\êOÃV�ÃV�D�NRUP»Q\]DW�r�HJ\�LGèEHQ�PDJD�D�
NRUP»Q\�LV�D]�ÃSÖOHWEHQ�ÖOÃVH]HWW�r�P»U�D]������DV�ÃYHNUH�NLQèWWH��$]�ÔM�
SDUODPHQW�ÃSÖOHWÃUH��DPHO\HW�D�IèY»URV�WHUYH]èMH�»OWDO�PHJ»OPRGRWW�KHO\WèO�
távolabb, a Capital Hillen79 kívántak megépíteni, 1978-ban nemzetközi terv-
S»O\»]DWRW�ÇUWDN�NL��$]�ÔM�ÃSÖOHW�ÃV�D�NÐUQ\ÃNH�LV�EèYHONHGLN�V]LPEÍOXPRNEDQ��
H]HN�HJ\ÃUWHOPêHQ�D]�DXV]WU»O�KLVWÍULD�ÃV�»OODPLV»J�KDQJVÔO\R]»V»UD�V]ROJ»O-
QDN��$�EULW�WÐUWÃQHOHP�LWW�P»U�HOVèVRUEDQ�QHP�PLQW�GLFVè�NÐ]ÐV�PÔOW��KDQHP�
PLQW�D�NÐ]ÐV�HUHGHW�HJ\LN�V]»OD�YDQ�MHOHQ��$�����V]»]DGL�MRJHJ\HQOèVÃJL�PR]JD-
ORP�HUHGPÃQ\HNÃQW�D]RQEDQ�PHJMHOHQLN��ÃV�UÐJWÐQ�D�EULWHNÃYHO�D]RQRV�VÔO\W�
NDS�D]�èVODNRVRN�WÐUWÃQHOPH��%»U�D�KLYDWDORV�SROLWLNDL�ERFV»QDWNÃUÃVUH�D]�ÔM�
3DUODPHQW�»WDG»V»W�NÐYHWèHQ�PÃJ�WÐEE�PLQW�NÃW�ÃYWL]HGHW�NHOO�Y»UQL��GH�PDJD�
D]�ÃSÖOHW�RUQDPHQWLN»M»EDQ�P»U�PHJHOèOHJH]WH�D�SROLWLNDL�Q\LODWNR]DWRNDW�

A Romaldo Giurgola80 tervei alapján 1981-ben megkezdett építkezés során 
D�GRPE�WHWHMÃUH�HJ\�NHWWèV�EXPHU»QJ�DODSUDM]Ô�ÃSÖOHW�NHUÖOW�81 amelynek 

78  /»VG�EèYHEEHQ�D�IHNHWH�S»OF»UD�1R�����r�8VKHU�RI�WKH�%ODFN�5RG��Parliament of Australia. 
www.aph.gov.au/About_Parliament/Senate/Powers_practice_n_procedures/Senate_Briefs/Brief16, 
a jogarra A new mace for the old House of Representatives. 0XVHXP�RI�$XVWUDOLDQ�'HPRFUDF\� 
www.moadoph.gov.au/blog/a-new-mace-for-the-old-house-of-representatives és Fact Sheet H4: 
The Serjeant at Arms. Legistlative Assembly. Parliament of Victoria. www.parliament.vic.gov.au/
assembly/members-a-staff/staff/2-legislative-assembly/articles/2493-fact-sheet-h4

79  -HOHQWÃVH�)èY»URV�GRPE��PHUW�D]�LGH�YH]HWè�XWF»N�D�WDJ»OODPRN�IèY»URVDLQDN�QHYÃW�YLVHOLN��
A dombot eredetileg Kurrajong Hillnek hívták.

80  Életrajzát lásd Romaldo Giurgola, Architect of Australias Parliament House, Dies at 95. 
7KH�1HZ�<RUN�7LPHV� www.nytimes.com/2016/05/17/arts/design/romaldo-giurgola-architect-of-
australias-parliament-house-dies-at-95.html és Romaldo Giurgola. https://en.wikipedia.org/wiki/
Romaldo_Giurgola

81  %»U�D�3DUODPHQWQHN�D�GRPE�WHWHMÃQ�WÐUWÃQè�IHOÃSÇWÃVH�D�WÐUYÃQ\KR]»V�V]XSUHP»FL»M»W�KLYDWRWW�
kifejezni, ugyanakkor az épület nem a dombon áll, mert így a törvények társadalomfelettiségét 
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NÐ]HSÃEèO�HJ\����PÃWHU�PDJDV�DFÃO�]»V]OÍUÔG�HPHONHGLN�NL��$�EXPHU»QJ�HJ\-
szerre utal a földrész bennszülött történetére, és jelképezi magát az Ausztrál 
�OODPV]ÐYHWVÃJHW��$�EHM»UDW�HOèWW�WDO»OKDWÍ�KDWDOPDV��NLOHQFYHQH]HU�GDUDEEÍO�
álló mozaik82�XJ\DQFVDN�D]�èVODNRVRN�V]HUHSÃW�KDQJVÔO\R]]D��$�NÃS�D�WDO»ONR]Í-
helyre való gyülekezést jelképezi, és így jelentésénél fogva kapcsolatot teremt 
D�IèY»URVVDO�LV��DPHO\QHN�QHYH�V]LQWÃQ�WDO»ONR]ÍKHO\HW�MHOHQW�

���NÃS��$]�ÔM�SDUODPHQW�ÃSÖOHWH�NHWWèV�EXPHU»QJRW�IRUP»]��$]�ÃSÖOHWEHQ�WÐEE�PLQW� 
4500 szoba található, és 5000 ember is elfér benne.*

$]�ÔM�3DUODPHQW�ÃSÖOHWÃQÃO�J\DNRUL�D�V]LPEÍOXPRN�KDOPR]»VD��LOOHWYH�D�WÐEE-
MHOHQWÃVê�r�ÇJ\�SÃOG»XO�D]�RUV]»JKR]�ÃV�D�Y»URVKR]�LV�NDSFVROKDWÍ�r�MHONÃSHN�
alkalmazása.83 Valamennyi szimbólum feloldását a terjedelmi keretek nem 
WHV]LN�OHKHWèYÃ��H]ÃUW�LWW�FVDN�K»URP��D]�DXV]WU»O�»OODPKDWDORP�V]HPSRQWM»EÍO�
fontos szimbólumra hívom fel a figyelmet:

KLUGHWQÃ��KDQHP�D�GRPEED�VÖOO\HV]WYH��H]]HO�LV�OHKHWèYÃ�WÃYH�D]�»OODPSROJ»URNQDN��KRJ\�NÐQQ\HE-
ben megközelíthessék – nemcsak az épületet, hanem a jogrendszert is. Az épület így nemcsak 
D�MRJDONRW»V�HOVèEEVÃJÃW��GH�DQQDN�W»UVDGDOPL�UÃV]YÃWHOKH]�NÐWÐWWVÃJÃW�LV�PHJWHVWHVÇWL��9Ð��'LVFR-
ver the architecture. Parliament of Australia. www.aph.gov.au/Visit_Parliament/Things_to_Do/
Discover_the_architecture

*  6]HU]èL�IHOYÃWHO�
82  Címe 3RVVXP�DQG�:DOODE\�'UHDPLQJ��DONRWÍMD��0LFKDHO�1HOVRQ�-DJDPDUD��D�Pê�V]LPEÍOXP-

UHQGV]HUÃW�O»VG�.XPDQW\H�-DJDPDUDnV�3RVVXP�DQG�:DOODE\�'UHDPLQJ��Parliament of Australia. 
www.aph.gov.au/Visit_Parliament/Art/Top_5_Treasures/Forecourt_Mosaic

83  §J\�SÃOG»XO�D]�ÃSÖOHWHW�NÐUÖOYHYè�XWF»N�QHYHL�QDJ\UÃV]W�D�Y»URV�WHUYH]èMH�»OWDO�DGRWW�QHYHNHW�
viselik, ezáltal a Parlament jelképesen is belesimul az ausztrál történelembe, illetve az államszö-
YHWVÃJ�HOVè�QDJ\�Y»OODONR]»VD��D�NÐ]ÐV�IèY»URV�WÐUWÃQHWÃEH�
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a) Az épület méretei84 minden ko-
rábbi ausztrál törvényhozási épületnél 
tekintélyesebbek. Ennek az egyik oka, 
mint arra a szakirodalomban rendsze-
resen fel is hívják a figyelmet, a koráb-
bi helyhiány orvoslása volt. A méretbeli 
növekedés azonban, amely másfél év-
század alatt a kormányzó sydney-i rezi-
GHQFL»M»QDN�W»UJ\DOÍM»WÍO�D�QHP]HWL�Iè-
város egyik dombjának teljes beépítéséig 
ívelt, magát az ausztrál államiság kifej-
OèGÃVÃW�� LOOHWYH� D]� DXV]WU»O� QHP]HWQHN�
a létrejöttét szimbolizálja. A Parlament 
épületét az európaiak partra szállásának 
�����ÃYIRUGXOÍM»Q�DGW»N�»W��(QQ\L�LGè�NHO-
lett ahhoz, hogy a kontinensnyi ország 
D�PHJ»OPRGRWW�VDM»W�IèY»URVW��ÃV�DQQDN�
központjában ezt az ország méreteihez 
LOOHV]NHGè�WÐUYÃQ\KR]»VL�ÃSÖOHWHW�NÃSHV�
legyen megvalósítani.85

b) A két kamara ülésterme a brit ha-
J\RP»Q\RNQDN�PHJIHOHOèHQ�SLURV�ÃV�]ÐOG�
V]ÇQê��GH�D�V]ÇQ»UQ\DODWRN�D]�DXV]WU»O�WHU-
PÃV]HW�V]ÇQHLW�WÖNUÐ]LN��$�.ÃSYLVHOèK»]�
zöldje az eukaliptusz után, a Szenátus 
pirosa a vörös (red ochre) ausztrál talaj 
XW»Q�NDSWD�D�V]ÇQÃW��0DJD�D�NÃSYLVHOè-
házi berendezés a brit alsóház mintájára 
NÃV]ÖOW��D�)HOVèK»]EDQ�DONDOPD]RWW�YÐUÐV�V]ÇQ�YLV]RQW�D�EULW�KDJ\RP»Q\RN�
PHOOHWW�D]�èVODNRVRN�NÃSYLVHOHWÃUH�LV�XWDO��-HONÃSHV�D]�LV��KRJ\�D]�ÔM�3DUODPHQW�
ÃSÖOHWÃEHQ�P»U�D�)HOVèK»]EDQ�LV�D]�DXV]WU»O�FÇPHU�»OO�D�NÐ]SRQWL�KHO\HQ��ÃV�
a teremben, a szenátorok feje felett az ausztrál lobogó egyik eleme, a Szövet-
ségi Csillag (Federation Star) díszlik. Ez mutatja igazán a brit hagyományok 

*  6]HU]èL�IHOYÃWHO�
84  Lásd 250 ezer m2-es alapterület és több mint 4500 szoba. Parliament House. Parlia-

PHQWDU\�(GXFDWLRQ�2IILFH��https://peo.gov.au/understand-our-parliament/parliament-house/
parliament-house

85  &DQEHUUD�IHOÃSÇWÃVÃUH�O»VG�EèYHEEHQ��'20$1,&=.< 2020b.

���NÃS��$�WHWè�IHOHWW� 
KDWDOPDV�DFÃOUÔGRQ�OHQJ� 

az ausztrál zászló (mérete nagyjából  
egy kétszintes busz méretének  

felel meg).  
$�UÔG����PÃWHU�PDJDV�� 

D�V]HUNH]HW�VÔO\D�����WRQQD�*
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és az örökség államéletben betöltött szerepének háttérbe szorulását, viszont 
IRQWRV�D]W� LV�PHJMHJ\H]QL��KRJ\�$XV]WU»OLD�ÃSSHQ�D]�ÃSÇWNH]ÃV�LGèV]DN»EDQ�
Y»JWD�HO�D]�(J\HVÖOW�.LU»O\V»JKR]�Iê]èGè�XWROVÍ�NÐ]MRJL�NÐWHOÃNHNHW�86

c) Az épület 1988. január 26-án, az ausztrál nemzeti ünnepen87 került át-
DG»VUD��YLV]RQW�D]�RUV]»JJ\êOÃV�Q\LWÍ�ÖOÃVÃUH�������P»MXV���ÃQ�NHUÖOW�VRU��
(]�YROW�D]�HOVè�DXV]WU»O�RUV]»JJ\êOÃV���������YDODPLQW�D]�HOVè�&DQEHUU»EDQ�
ÖOÃVH]è�RUV]»JJ\êOÃV��������PHJQ\LW»V»QDN�G»WXPD�LV��$�OHJHQG»V�%LJ�3LFWXUH��
DPHO\�D]������HV�RUV]»JJ\êOÃV�Q\LWÍ�ÖOÃVÃUèO�NÃV]ÖOW��LV�D]�ÔM�3DUODPHQW�ÃSÖ-
letében nyerte el végleges helyét.
)HQWLHNEèO�O»WKDWÍ��KRJ\�D]�DXV]WU»O�WÐUYÃQ\KR]»V�YÃJOHJHV�KHO\ÃQHN�WHUYH]Ã-

se során a korstílus, amely megkönnyítette a saját nemzeti elemek megjeleníté-
VÃW��FVDN�HJ\�WÃQ\H]è�YROW�D]�ÃSÖOHW�RUQDPHQWLN»M»QDN�NLDODNÇW»VDNRU��$]��KRJ\�
az ausztrál parlament épülete egyszerre képes az ország, a nemzet és az auszt-
U»O�IèY»URV�V]LPEÍOXPDNÃQW�PHJMHOHQQL��HJ\�KRVV]DEE�IHMOèGÃV�HUHGPÃQ\H��
$N»U�D]W�LV�OHKHWQH�PRQGDQL��KRJ\�D�&DSLWDO�+LOOLJ�D]�HOè]è�QÃJ\�SDUODPHQWL�
ÃSÖOHWHQ�NHUHV]WÖO�YH]HWHWW�D]�ÔW��ÃV�D]�ÃSÇWNH]ÃVW�FVDN�HJ\�VDM»W�»OODPLV»J»UD�
EÖV]NH�$XV]WU»OLD�WXGWD�PHJNH]GHQL�ÃV�VLNHUUH�YLQQL��9DJ\LV�D]�HOèIHOWÃWHOHN�
�VDM»W�»OODPLV»J��QHP]HWWXGDW��D�V]ÃNKHO\QHN�KHO\HW�DGÍ�IèY»URV�OÃWH��FVXS»Q�
a 20. század második felére álltak készen. Természetesen az egyedi formavi-
O»JRW�WÖNUÐ]è�WHUYHN�LV�V]ÖNVÃJHVHN�YROWDN�D�VLNHUKH]��GH�D�YÃJHUHGPÃQ\��D]�ÔM�
3DUODPHQW�FVDNLV�D]�HOèIHOWÃWHOHN�PHJOÃWÃQHN�NÐV]ÐQKHWèHQ�Y»OKDWRWW�HJ\HGL��
ausztrál államhatalmi jelképpé.

���$]�DXV]WU»O�LJD]V»JV]ROJ»OWDW»VL�ÃSÖOHWHN

A saját ausztrál szimbólumrendszer igazságszolgáltatási épületeken való meg-
MHOHQÃVÃUèO�D�KDVRQOÍV»JRN�PLDWW�ÃUGHPHV�LWW�PHJHPOÃNH]QL��$�WHUMHGHOPL�NRU-
látok miatt azonban csupán városonként egy-egy, a legkarakteresebb épület 
EHPXWDW»V»UD�Q\ÇOLN� OHKHWèVÃJ��(]HN�WÐUWÃQHOPL�MHOHQWèVÃJÖNQÃO�ÃV�D]�DGRWW�
WDJ»OODP�LJD]V»JÖJ\L�UHQGV]HUÃEHQ�EHWÐOWÐWW�V]HUHSÖNQÃO�IRJYD�D�OHJIHOVèEE�
bírósági épületek.

86  Lásd Australia Acts�������8.�	�&WK���%èYHEEHQ�PDJ\DUXO�'20$1,&=.< 2018, 291–295. p.
87  (UUèO�EèYHEEHQ�PDJ\DUXO�'20$1,&=.< 2018, 51. p.
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�����6\GQH\��.LQJ�6WUHHW�&RXUWV�

Nagy-Britannia már a fegyen-
FHNNHO� PHJUDNRWW� (OVè� )ORW-
WD� LQGXO»VD� HOèWW�PHJKDW»UR]WD�
a fegyenctelep igazságszolgálta-
tási rendszerét.88�$�KHO\L�V]LQWê�
jogszolgáltatást egészen 1814-ig 
a Sydney-ben és Parramattában 
IHOY»OWYD� ÖOÃVH]è� EÇUÍL� WHVWÖ-
OHW�YÃJH]WH��DPHO\EHQ������WèO�
már egy jogvégzett személy is 
KHO\HW�NDSRWW�������EHQ�ÔM�EÇUÍL�
fórum létesítésére került sor,89 
amely 1815–1828 között a Kór-
ház északi szárnyában ülésezett. 
Macquarie kormányzó eredeti-
leg a St. James-templom épülete 
KHO\ÃQ�WHUYH]WH�D]�HOVè�EÇUÍV»JL�
épület felépítését, de az végül 
1820–1829 között a szomszé-
dos telken épült fel (Old Court 
House) Francis Greenway tervei 
szerint.90 Az igazságszolgáltatási 
QHJ\HG�WHK»W�D]������DV�ÃYHNWèO�
rendezkedett be a Macquarie 
XWFD�+\GH�3DUN�IHOÃ�HVè�YÃJÃEHQ��
A bírósági rendszer  1823-tól, 
DPLNRU�D]�´M�GÃO��ZDOHVL�/HJIHO-
VèEE�%ÇUÍV»J��6XSUHPH�&RXUW��
létrejött,91� IRO\DPDWRVDQ�EèYÖOW�
és változott. Az épületet ennek 

*  Law Courts Building, Queen’s Square, Sydney. Photo by Kgbo. CC BY-SA 4.0
88  Lásd 1HZ�6RXWK�:DOHV�&RXUWV�$FW����� és �)LUVW��&KDUWHU�RI�-XVWLFH������ szövegüket lásd 

www.foundingdocs.gov.au/area-aid-3.html
89  Lásd 4 Feb 1814 – Second Charter of Justice. 6WDWH�$UFKLYHV�	�5HFRUGV��www.records.nsw.

gov.au/archives/magazine/onthisday/4-february-1814 és www.supremecourt.justice.nsw.gov.au
90  Lásd Supreme Court building King Street. 7KH�'LFWLRQDU\�RI�6\GQH\� https://dictionary-

ofsydney.org/building/supreme_court_building_king_street. A Greenway által tervezett eredeti 
ÃSÖOHWEèO�FVDN�NHYÃV�UÃV]OHW�ÃOWH�WÔO�D]�»WÃSÇWÃVHNHW�

91  Lásd �7KLUG��&KDUWHU�RI�-XVWLFH������ szövegét lásd www.foundingdocs.gov.au/item-sdid-71.html

���NÃS��$]�ÔM�GÃO�ZDOHVL�OHJIHOVèEE�EÇUÍV»J� 
brutalista stílusban épült toronyháza (Sydney).*
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PHJIHOHOèHQ�HOèEE�»WÃSÇWHWWÃN��*UHHQZD\�+DUULV�:LQJ���PDMG�NÃW�V]»UQ\-
Q\DO�EèYÇWHWWÃN��2OG�5HJLVWU\�:LQJ������r�����ÃV�%DQFR�&RXUW�5RDG�:LQJ��
1895–1896).
$�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»J�D�����V]»]DG�HOHMÃWèO�IRJYD�KHO\KL»QQ\DO�NÖV]NÐGÐWW��

ÇJ\�ODVVDQ�D�NÐUQ\H]è�ÃSÖOHWHN�HJ\�UÃV]ÃW�LV�HOIRJODOWD��$�+\GH�3DUN�%DUUDFNV-
ED��DKRO�P»U�P»V�EÇUÍV»JRN�LV�PêNÐGWHN��D]������DV�ÃYHNWèO��D�3ÃQ]YHUGÃEH�
D]������HV�ÃYHNWèO�WHOHSHGWHN�EH�HJ\HV�UÃV]OHJHN��$]�LJD]V»JÖJ\L�PXQN»UD�
nagyobbrészt alkalmatlan helyiségek az ítélkezési munkát is lassították, ezért 
többször felmerült egy modern bírósági épület kialakítása. Ezek a tervek a 20. 
V]»]DG�HOVè�IHOÃEHQ�D�3DUODPHQW��LOOHWYH�DQQDN�W»JDEE�NÐUQ\H]HWH�PHJV]HU]Ã-
VÃW�FÃOR]W»N��GH�D�PêHPOÃN�MHOOHJê�WÐUYÃQ\NH]ÃVL�ÃSÖOHW�YÃJÖO�PHJPHQHNÖOW�
a pusztulástól. Az igazságszolgáltatási rendszer reformjához, illetve a történel-
PL�Y»URVQHJ\HG�IHOÔMÇW»V»KR]�NDSFVROÍGÍDQ�D]������HV�ÃYHNEHQ�D�/HJIHOVèEE�
Bíróság elhelyezését is meg kellett oldani. 1976-ra így készült el egy brutalista 
VWÇOXVÔ�YDVEHWRQ�WÐPE�NÐ]YHWOHQÖO�D�UÃJL�EÇUÍV»JL�ÃSÖOHWHN�PHOOHWW��$�KDWDOPDV�
WRURQ\K»]�PÃOWÍ�S»UMD�D�3DUODPHQW�QDJ\M»EÍO�HJ\�LGèEHQ�HONÃV]ÖOW�K»WVÍ�V]»U-
nyának, de míg az az épület összhatásában harmonizál a teljesen eklektikus 
IèÃSÖOHWWHO��D�EÇUÍV»J�ÔM�WÐPEMH�HJ\V]HUêHQ�DJ\RQQ\RPMD�D�WÐEEL��QDJ\UÃV]W�
klasszicista és neoreneszánsz igazságszolgáltatási épületet. Bár a helyhiányt 
H]]HO�VLNHUÖOW�PHJROGDQL��GH�HJ\VÃJHV�EÇUÍV»JL�QHJ\HGUèO�WRY»EEUD�VHP�EH-
V]ÃOKHWÖQN��PHUW�D�WDJ»OODPL�OHJIHOVèEE�EÇUÍV»J�HJ\HV�UÃV]OHJHL�ÃV�D�V]ÐYHWVÃJL�
IHOVèEÇUÍV»JRN�ÃSÖOHWHL�D�Y»URV�P»V�SRQWMDLQ�WDO»OKDWÍDN�

�����0HOERXUQH��0HOERXUQH�/DZ�&RXUWV�

Kezdetben Melbourne-ben az elöljáró rendelkezett bizonyos ítélkezési jo-
JRVÇWY»Q\RNNDO��GH�D]�»OWDO»QRV�KDW»VNÐUê�EÇUÍV»JRN�6\GQH\�EHQ�V]ÃNHOWHN��
A hatalmas távolság és a költséges utazás miatt azonban már 1838-ban tartot-
WDN�NLKHO\H]HWW�ÖOÃVHNHW��GH������WèO�D]�´M�GÃO�ZDOHVL�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»J�HJ\�
kirendelt bírót is küldött a városba, akinek fórumát intézményesen a Legfel-
VèEE�%ÇUÍV»J�3RUW�3KLOOLS�.HUÖOHWL�5ÃV]OHJÃQHN�QHYH]WÃN�92 A Kerületi Részleg 
HJÃV]HQ������LJ�PêNÐGÐWW��HNNRU�KDW»VNÐUHLW�D]������EHQ�PHJDODNXOW�J\DUPDW�
VDM»W�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»JD��6XSUHPH�&RXUW�RI�9LFWRULD��YHWWH�»W�
$�J\RUVDQ�QÐYHNYè�WHOHSÖOÃVHQ�D]�HOVè�W»UJ\DO»VRNDW�����r�����NÐ]ÐWW�

a Yarra-part közelében egy raktárban, 1841–1843 között a mai Southern Cross 
YDVÔW»OORP»V�NÐ]HOÃEHQ������r�����NÐ]ÐWW�SHGLJ�D�UÃJL�EÇUÍV»JL�ÃSÖOHWEHQ�

92  Lásd Administration of Justice Act 1840��16:��ÃV�Administration of Justice Act 1852 (VIC), 
lásd $XVWUDODVLDQ�/HJDO�,QIRUPDWLRQ�,QVWLWXWH� www.austlii.edu.au
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(Old Courthouse93), a könyvtár (State Library of Victoria) hatalmas tömbjével 
szemközti telken tartották.94�(J\�ÃYWL]HGHV�ÃSÇWNH]ÃVW�NÐYHWèHQ������EHQ�»W-
DGW»N�D]�,JD]V»JÖJ\L�3DORWD�LPSR]»QV�WÐPEMÃW�D�:LOOLDP�XWF»EDQ��0HOERXUQH�
/DZ�&RXUWV���$]�ÃSÖOHW�P»LJ�D�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»J�V]ÃNKHO\H��GH�D]�HOPÔOW�
közel másfél évszázad alatt számos tagállami, illetve szövetségi bíróság tele-
pült a környékre, és így a belvároson belül egy külön igazságügyi negyed jött 
OÃWUH��$�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»J�SDORW»MD�r�D�6\GQH\�EHQ�WDO»OKDWÍ� LJD]V»JÖJ\L�
épületekkel ellentétben – építészetileg egységes képet mutat, minthogy teljes 
egészében neoreneszánsz stílusban készült. A victoriai parlamenthez hasonlóan 
itt is az egyik anyaországbeli bírósági épület, a dublini Four Courts95 ihlette 
a terveket.96 A bírósági tömb négyzetes formája megkönnyítette a bíróságok, 
illetve bírósági részlegek elkülönítését, míg a központi dóm alatti részben a jogi 
könyvtár kapott helyet.97

$]�ÃSÖOHW�PÃUHWHL�9LFWRULD�»OODP�JD]GDJV»J»UÍO��EHOVè�GÇV]ÇWHWWVÃJH�SHGLJ�
D�%ULW�%LURGDORP�IÃQ\NRU»UÍO�»UXONRGLN��$�IèEHM»UDW�IHOHWW�D�WHWèQ�-XVWLWLD�V]RE-
UD�èUNÐGLN��D]RQEDQ�D]�LVWHQQè�V]HPH�QLQFV�EHNÐWYH��D�PÃUOHJHW�SHGLJ�QHP�
használja, hanem a térdén pihenteti. Az épület belsejében az ólomberakásos 
üvegek még a brit címert, illetve a brit bíróságokon alkalmazott virágszimbólu-
mokat tartalmazzák. A tárgyalókban azonban már az ausztrál, illetve a victoriai 
címer alatt hirdetnek ítéletet.

A Melbourne Law Courts Victoria állam, de egész Ausztrália egyik legjelen-
WèVHEE�EÇUÍV»JL�ÃSÖOHWH��(J\ÃUWHOPêHQ�LJD]V»JV]ROJ»OWDW»VL�FÃOEÍO�NÃV]ÖOW��PD�
LV�DUUD�KDV]Q»OM»N��MHOHQWèVÃJÃW�PXWDWMD��KRJ\�WÐEE�LJD]V»JV]ROJ»OWDW»VL�ÃSÖOHW�
LV�NÐ]HOÃEH�WHOHSÖOW��ÇJ\�HOKHO\H]NHGÃVÃYHO�HOèVHJÇWHWWH�HJ\�NÖOÐQ�LJD]V»JV]RO-
gáltatási negyed kialakulását.

93  $]�2OG�&RXUWKRXVH�KHO\ÃQ������EHQ�HJ\�QHRJÍWLNXV�VWÇOXVÔ�ÔM�EÇUÍV»JL�ÃSÖOHWHW�HPHOWHN��
DPHO\������ÍWD�D�0êV]DNL�(J\HWHP��50,7��FDPSXV»KR]�WDUWR]LN��/»VG�PÃJ�)RUPHU�0HOERXUQH�
0DJLVWUDWHVn�&RXUW� https://en.wikipedia.org/wiki/Former_Melbourne_Magistrates%27_Court

94  Lásd Victorian Courts. The Prosecution Project. https://prosecutionproject.griffith.edu.au/
other-resources/victorian-courts

95  $�SDORWD�QÃJ\�ÃSÇWÃV]�QHYÃKH]�NÐWèGLN��$OIUHG�/RXLV�6PLWK������r������ÃV�$UWKXU�(EGHQ�
Johnson (1821–1895), akik a pályázatot megnyerték, valamint John James Clark (1838–1915) és 
3HWHU�.HUU������r�������DNLN�D�WHUYHN�MHOHQWèV�UÃV]ÃW�NÃV]ÇWHWWÃN��&ODUN�ÃOHWUDM]»W�O»VG�6$81'(56��
David: Clark, John James (1838–1915). $XVWUDOLDQ�'LFWLRQDU\�RI�%LRJUDSK\��http://adb.anu.edu.
au/biography/clark-john-james-3216, Kerr esetében lásd még 7,%%,76 i. m.

96  Lásd még Law Courts. +HULWDJH�&RXQFLO�9LFWRULD��https://vhd.heritagecouncil.vic.gov.au/
places/829, a Four Courts épületére Tour the Four Courts. &RXUWV�6HUYLFH� https://web.archive.
org/web/20061006121711/http://www.courts.ie/courts.ie/library3.nsf/PageCurrent/F8280C1F8A
2E6F2980256F20004F7A58?opendocument

97  Lásd még Law Courts. +HULWDJH�&RXQFLO�9LFWRULD��https://vhd.heritagecouncil.vic.gov.au/
places/829, Supreme Court Library History. The Law Library of Victoria. www.lawlibrary.vic.gov.
au/supreme-court-library-history és Library of the Supreme Court. 9LFWRULDQ�+HULWDJH�'DWDEDVH�
Report. https://vhd.heritagecouncil.vic.gov.au/places/825/download-report
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�����&DQEHUUD��+LJK�&RXUW�RI�$XVWUDOLD�%XLOGLQJ�

$]�$XV]WU»O��OODPV]ÐYHWVÃJ�OÃWUHMÐWWÃW��������NÐYHWèHQ�UÐYLGHVHQ��������PHJ-
DODNXOW�D�V]ÐYHWVÃJL�V]LQWê�IHOVèEÇUÍV»J��D]�$XV]WU»O�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»J��+LJK�
Court of Australia, továbbiakban: HCA).98 A bíróság 1903–1928 között Vic-
WRULD�»OODP�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»J»QDN��0HOERXUQH�/DZ�&RXUWV��HJ\LN�WHUPÃW�
�%DQFR�&RXUW��KDV]Q»OWD�D�:LOOLDP�XWF»EDQ�������EDQ�D�V]RPV]ÃG�XWF»EDQ��/W�
Bourke St) elkészült a HCA saját épülete is,99 ahol a bíróság egészen 1980-ig 
PêNÐGÐWW�100 Bár a HCA székhelye Melbourne-ben volt, valamennyi tagállami 
IèY»URVEDQ�WDUWRWW��ÃV�WDUW��NLKHO\H]HWW�ÖOÃVHNHW��$�IèY»URVRN�NÐ]ÐWW�D]RQEDQ�
Sydney már a bíróság megalakulásától kiemelt szerepet élvezett, ugyanis 1980-
LJ�D�+&$�LWW�WDUWRWWD�dP»VRGODJRVp�V]ÃNKHO\ÃW�101

$�+&$�IèY»URVED�NÐOWÐ]ÃVH�P»U�D]������HV�ÃYHNWèO�QDSLUHQGHQ�YROW��GH�YÃJ-
leges döntés az ügyben csak 1968-ban született. 1972-ben nemzetközi tervpá-
O\»]DWRW�ÇUWDN�NL�D]�ÃSÖOHWUH��D�J\è]WHVW������EDQ�KLUGHWWÃN�NL�102 A munkálatok 
�����WèO������LJ�WDUWRWWDN��D�+&$�D]�»WDG»VW�NÐYHWèHQ�D]RQQDO�»WNÐOWÐ]ÐWW�
&DQEHUU»ED�r�H]]HO�D]�DNWXVVDO�Y»OW�&DQEHUUD�WHOMHV� MRJÔ�IèY»URVV»��KLV]HQ�
�����XW»Q�����ÃYYHO�D�V]ÐYHWVÃJL�SDUODPHQW�&DQEHUU»ED�NÐOWÐ]ÃVÃW�NÐYHWèHQ��
végül mindhárom hatalmi ág (törvényhozás, végrehajtás és igazságszolgáltatás) 
székhelye ide került.

98  Vö. $XVWUDOLDQ�&RQVWLWXWLRQ (UK), Judiciary Act 1903 (Cth) és +LJK�&RXUW�3URFHGXUH�$FW�
1903 (Cth).

99  7HUYH]èMH�D]�D�-RKQ�6PLWK�0XUGRFK��DNL�WÐEEHN�NÐ]ÐWW�D�FDQEHUUDL�LGHLJOHQHV�SDUODPHQW�
épületének terveit is készítette. A két épület hasonló stílusban épült. Lásd még News: Historic 
Old High Court building in Melbourne. 7KH�8QLYHUVLW\�RI�0HOERXUQH� https://blogs.unimelb.edu.
au/opinionsonhigh/2017/07/13/news-historic-old-high-court-building-in-melbourne, Australian 
heritage photographic library search results. $XWUDOLDQ�*RYHUQPHQW��'HSDUWPHQW�RI�$JULFXOWXUH��
:DWHU�DQG�WKH�(QYLURQPHQW��www.environment.gov.au/cgi-bin/heritage/photodb/imagesearch.
SO"SURF VHDUFKBUHVXOWV�SODFHLG ��������YDODPLQW�0&'21$/'�i. m.

100  $]�ÃSÖOHW������LJ�V]ÐYHWVÃJL�KDV]Q»ODWEDQ�PDUDGW��D]ÍWD�SHGLJ�D�YLFWRULDL�/HJIHOVèEE�%ÇUÍ-
V»J�HJ\LN�UÃV]OHJH�PêNÐGLN�EHQQH��9Ð��6XSUHPH�&RXUW�RI�9LFWRULD� www.supremecourt.vic.gov.
au/news/the-old-high-court-celebrates-90-years

101  A HCA Sydney-ben a darlinghursti bíróság klasszikus épületében (Darlinghurst Courthouse) 
PêNÐGÐWW��DPHO\KH]�LGèYHO�NÖOÐQ�V]ÐYHWVÃJL�EÇUÍV»JL�V]»UQ\DW�LV�ÃSÇWHWWHN��$�EÇUÍV»JL�ÃSÖOHWUH�
EèYHEEHQ�O»VG�'DUOLQJKXUVW�FRXUWKRXVH��7KH�'LFWLRQDU\�RI�6\GQH\� https://dictionaryofsydney.
RUJ�HQWU\�GDUOLQJKXUVWBFRXUWKRXVH��1HP�WÔO]»V�D]W�»OOÇWDQL��KRJ\�6\GQH\�OHJV]HEE�EÇUÍV»JL�ÃSÖ-
OHWÃUèO�YDQ�V]Í�

102  A tervpályázaton egy sydney-i építésziroda, az Edwards, Madigan, Torzillo and Briggs anyaga 
nyert, a terveket Chris Kringas (1936–1975) készítette. Lásd még +8//��Crispin: &KDSWHU���s�7KH�
&RXUWnV�1HZ�+RPH� www.crispinhull.com.au/high-court-book/chapter-4-the-courts-new-home, 
The building.�+LJK�&RXUW�RI�$XVWUDOLD��www.hcourt.gov.au/about/the-building, Madigan not the 
High Court Architect, take a bow Chris Kringas. The Riotact. https://the-riotact.com/madigan-
not-the-high-court-architect/56953 és History of the High Court. +LJK�&RXUW�RI�$XWUDOLD� www.
hcourt.gov.au/about/history-of-the-high-court
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$�+&$�QDN�P»U�D]�HOKHO\H]NHGÃVH�LV�V]LPEROLNXV��(UHGHWLOHJ�D�3DUODPHQW�ÔM�
ÃSÖOHWH�PHOOÃ�NHUÖOW�YROQD��GH�DWWÍO�PÃJLV�HONÖOÐQÇWYH��»P�D�3DUODPHQW�NÃVèEE�
ÔJ\�GÐQWÐWW��KRJ\�D�WÍSDUWUÍO�D�&DSLWDO�+LOOUH�WHOHSÖO��$]�ÃSÇWÃV]HWL�S»O\»]DW�
HJ\�QDJ\PÃUHWê�ÃSÖOHWUèO�V]ÍOW��(�NÃW�WÃQ\H]è��D�dQDJ\PÃUHWêp��LOOHWYH�D�d3DU-
ODPHQW�NÐ]HOLp�D]�LJD]V»JV]ROJ»OWDW»VQDN�D]�»OODPV]HUYH]HWEHQ�HOIRJODOW�KHO\ÃW��
önálló, független hatalmi ág jellegét kívánta szimbolizálni. Maguk a tervek pe-
dig, amelyek egy tömör beton–táblaüveg konstrukciót tartalmaztak, ugyancsak 
az igazságszolgáltatással szemben támasztott követelményeket: a szilárdságot 
(beton) és az átláthatóságot és elszámoltathatóságot (üveg) fogalmazzák meg. 
$����PÃWHU�PDJDV�ÃSÖOHW�D�NRUV]DN�NHGYHOW�ÃSÇWÃV]HWL�PêIDM»EDQ��EUXWDOLVWD�
stílusban épült,103 alapterülete 18 515 m2��D�WÍ�SDUWM»Q�PÃJLV�NÐQQ\êQHN�KDW��
mintha lebegne a víz színén.
$]�ÃSÖOHW�EHOVHMÃQHN�RUQDPHQWLN»MD�D�OHWLV]WXOW�ÃV�HJ\V]HUê�IRUP»NUD��YDOD-

PLQW�D]�DXV]WU»O�MHONÃSHNUH�ÃSÖO��H]HNHW�D�EHWRQ�ÃV�ÖYHJ�PHOOHWW�D�NÖOÐQEÐ]è�
DXV]WU»O�IDIDMW»N�IHOKDV]Q»O»V»YDO�ÃUWÃN�HO��$�ID�KDV]Q»ODWD�QHPHVVÃJHW��HOèNHOè-
séget sugároz, ráadásul az ausztrál hatalmi szimbolikában bizonyos növény- és 
állatfajokat gyakran használnak egyes államok és magának az államhatalomnak 
D�PHJMHOHQÇWÃVÃUH�� ÇJ\�D�EHUHQGH]ÃV�MÍO� MHONÃSH]L�D�OHJIHOVèEE�DXV]WU»O�EÇUÍL�
IÍUXP�r�DPHO\�HJ\V]HUUH�WÐOWL�EH�D�OHJIHOVèEE�EÇUÍV»J�ÃV�D]�DONRWP»Q\EÇUÍV»J�
V]HUHSÃW�r�»OODPV]HUYH]HWHQ�EHOÖOL�VÔO\»W�ÃV�V]HUHSÃW�104 
$�+&$�ÃSÖOHWEHQ����HPHOHW�WDO»OKDWÍ��D�OHJIRQWRVDEE�UÃV]HL�D�NÐYHWNH]èN�
• HJ\�KDWDOPDV�����PÃWHU�EHOPDJDVV»JÔ�IRJDGÍWHUHP��DKRO�NL»OOÇW»VRNDW�ÃV�

koncerteket is tartanak. A fogadóterem mérete és elhelyezkedése a bíró-
V»J�»OODPSROJ»URN�IHOÃ�YDOÍ�Q\LWRWWV»J»W�MHONÃSH]L��

• K»URP�HOWÃUè�PÃUHWê�W»UJ\DOÍWHUHP�
• HJ\�DGPLQLV]WUDWÇY�UÃV]OHJ��
• a bírói stábok irodái. 

Terjedelmi okok miatt itt csupán a tárgyalótermek rövid ismertetésére nyílik 
OHKHWèVÃJ��$�K»URP�WHUHP�NÖOÐQEÐ]è�PÃUHWê��D�OHJQDJ\REE�D�OHJGÇV]HVHEE��
DPHO\HW�UHSUH]HQW»FLÍV�FÃORNUD�KDV]Q»OQDN��$�NÐ]ÃSVè�D�EÇUÍV»J�YDOÍGL�ÖOÃV-
WHUPH��DPHO\EèO�YLGHR�ÐVV]HNÐWWHWÃV�OÃWHVÇWKHWè�P»V�DXV]WU»O�Y»URVRNNDO��$�OHJ-
NLVHEE�WHUHP�HJ\HVEÇUÍV»JL�ÖOÃVHNUH�V]ROJ»O��H]�D�OHJHJ\V]HUêEE�EHUHQGH]ÃVê��

103  Az azonos stílus miatt érdemes összevetni a canberrai HCA-épületet és a sydney-i bírósá-
JL�NRPSOH[XPKR]��.LQJ�6WUHHW�&RXUWV��ÃSÖOW�MHOOHJWHOHQ�ÃV�DU»Q\WDODQ�WRURQ\K»]DW��$�NÃW�ÃSÖOHW�
D�EUXWDOLVWD�VWÇOXV�NÃW�YÃJOHWÃW�WHVWHVÇWL�PHJ��D�Y»URVNÃSEH�LOOHV]NHGèW��&DQEHUUD��ÃV�D�Y»URVNÃSHW�
HOFVÔIÇWÍW��6\GQH\��

104  %èYHEEHQ�O»VG�7KH�EXLOGLQJ��+LJK�&RXUW�RI�$XVWUDOLD��www.hcourt.gov.au/about/the-buil-
ding, illetve High Court of Australia, King Edward Tce, Parkes, ACT, Australia. $XWUDOLDQ�*RY-
HUQPHQW��'HSDUWPHQW�RI�$JULFXOWXUH��:DWHU�DQG�WKH�(QYLURQPHQW��www.environment.gov.au/
FJL�ELQ�DKGE�VHDUFK�SO"PRGH SODFHBGHWDLO�SODFHBLG ������
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DPHO\HW�D]�ÖYHJPHQQ\H]HWQHN�NÐV]ÐQKHWèHQ�WHUPÃV]HWHV�IÃQQ\HO�YLO»JÇWDQDN�
PHJ��9DODPHQQ\L�ÖOÃVWHUHPEHQ�D�NRU»EEL�IèEÇUÍN�SRUWUÃL�GÇV]ÇWLN�D�IDODNDW�105

$�UHSUH]HQW»FLÍV� WHUHP�D]���� V]»PÔ��HQQHN�D�EHOPDJDVV»JD� WÐEE�PLQW�
17 méter, és a hallgatóság két szinten foglalhat helyet. A terem faborítása és 
D�QÃ]èWÃU�EHUHQGH]ÃVH�D]�ÃV]DN�TXHHQVODQGL�HVèHUGèNEèO��D�EÇUÍL�HPHOYÃQ\�
EÔWRU]DW»QDN�I»MD�1\XJDW�$XV]WU»OL»EÍO�V]»UPD]LN��$�PHQQ\H]HW�IDEHUDN»VD�
D�NHOHWL�SDUWYLGÃNHQ��4XHHQVODQG��´M�'ÃO�:DOHV��7DVP»QLD��èVKRQRV�I»EÍO�
készült (ami Dél-Ausztráliában is megtalálható). A falon látható hatalmas 
V]èWWHVW�0HOERXUQH�EHQ��9LFWRULD��J\»UWRWW»N��ÃV�D�V]ÐYHWVÃJL�FÇPHUW�»EU»]RO-
ja. A bejárati ajtó egy pajzsot formál, amely a bíróság alkotmány- és emberi 
MRJYÃGè�V]HUHSÃUH�XWDO�106

Mindent egybevetve a canberrai HCA-épület egyszerre szimbolizálja a fiatal 
»OODPLV»J»UD�EÖV]NH�$XV]WU»OLD�OHJIHOVèEE�EÇUÍL�IÍUXP»W��LOOHWYH�WHVWHVÇWL�PHJ�
D�NRQWLQHQVHQ�NÃW�ÃYV]»]DG�DODWW�OH]DMORWW�MRJIHMOèGÃV�XWROVÍ��QHP]HWL�»OORP»-
V»W��$KRJ\�D]�HOVè�EÇUÍV»JL�ÃSÖOHW�6\GQH\�EHQ�PÃJ�HOVèVRUEDQ�KDV]QRVV»JL�
szempontok szerint épült, a melbourne-i igazságszolgáltatási palotán pedig 
D�%ULW�%LURGDORP�HJ\NRUL�QDJ\V»JD�KDJ\RWW�P»LJ�ÃU]ÃNHOKHWè�Q\RPRW��DGGLJ�D�
FDQEHUUDL�EÇUÍV»JL�NRPSOH[XP�HUHMH�SRQWRVDQ�HJ\V]HUêVÃJÃEHQ�ÃV�OHWLV]WXOW�
szimbólumrendszerében rejlik, amelyek nem csupán az bírói hatalmat és 
annak nemzeti voltát jelenítik meg, de organikusan illeszkednek a modern 
IèY»URV�HJ\VÃJHV�IRUPDYLO»J»ED�LV�

���°VV]HJ]ÃV

�����)HJ\HQFWHOHSEèO�IÖJJHWOHQ�RUV]»J

Amikor a britek 1788-ban partra szálltak Ausztráliában, az annak ellenére 
sem történt honfoglalás, hogy a kontinens már lakott volt. Ahogy Vay Péter a 
�����V]»]DG�HOHMÃQ�WDO»OÍDQ�PHJMHJ\H]WH��D�EULWHN�LWW�d>Ô@M�KD]»W�DODSÇWRWWDNep�107 
(QQHN�D�KRQDODSÇW»VQDN�D�UÃV]HNÃQW�D�VHPPLEèO�r�HXUÍSDL�PLQW»UD�r�WHOHSÖOÃ-
VHNHW�OÃWHVÇWHWWHN��ÃV�HONH]GHWW�IRUP»OÍGQL�HJ\�ÔM�W»UVDGDORP�LV��$]�HXUÍSDLDN�
magukkal hozták a jogrendjüket, de rövidesen nyilvánvalóvá vált, hogy az im-
SRUW»OW�MRJ�ODVVDQ�DGDSW»OÍGQL�IRJ�D]�HOWÃUè�NÐUÖOPÃQ\HNKH]��$�EULWHN�PDJXN�

105  $�+&$�ÃSÖOHWEHQ�HOKHO\H]HWW�PêW»UJ\DNUD�O»VG�2WKHU�ODZ�WKHPHG�DUWZRUNV��+LJK�&RXUW�RI�$XV-
tralia. www.hcourt.gov.au/artworks/other-law-themed-artworks/first-sitting-of-the-high-court-of- 
australia-banco-court-melbourne-6-october-1903

106  %èYHEEHQ�O»VG�+8//��Crispin: &KDSWHU���s�7KH�&RXUWnV�1HZ�+RPH� www.crispinhull.com.
au/high-court-book/chapter-4-the-courts-new-home, The building.�+LJK�&RXUW�RI�$XVWUDOLD��www.
hcourt.gov.au/about/the-building.

107  9$< Péter: Ausztrálázsiai naplótöredékek. Budapesti Szemle, 1908. 374. sz. 214. p.
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LV�KDVRQOÍDQ�Y»OWR]WDN�D]�ÔM�KD]»EDQ��ÃV�d>D@]�DQ\DRUV]»JKR]�Iê]èGè�NÐWHOÃN�
QDSUÍO�QDSUD�W»JXO>W@p�108

Ennek a generációk alatt lassan zajló folyamatnak voltak szemmel látható 
jegyei is, amelyek a politikai élet mellett megjelentek az építészetben, és tetten 
ÃUKHWèHN�YROWDN�D�VDM»W��QHP]HWL�V]LPEÍOXPRN�NLDODNXO»V»EDQ�

�����$]�DXV]WU»O�MHONÃSHN�PHJMHOHQÃVH

A saját ausztrál jelképek szinte kínálták magukat, hiszen a kontinens növény- 
ÃV�»OODWYLO»JD�D]�(XUÍS»EDQ�O»WRWWÍO�RO\�PÃUWHNEHQ�HOWÃUè��KRJ\�HJ\HGLVÃJÃQÃO�
IRJYD�HJ\ÃUWHOPêHQ�NÃSHV�YROW�PHJMHOHQÇWHQL�HJ\�NLVHEE�YDJ\�QDJ\REE�WHUÖOH-
WHW��$�IDMJD]GDJV»JQDN�NÐV]ÐQKHWèHQ�SHGLJ�HJ\�MHONÃS�»OWDO»EDQ�FVDN�HJ\�DGRWW�
jelentéstartalommal bír, megkönnyítve ezáltal a befogadást.

A legkorábbi ausztrál nemzeti szimbólumok az állatok közül kerültek ki. 
A kenguru és az emu már korán, a 19. század elején megjelentek. A 19. szá-
]DG�P»VRGLN�IHOÃUH�P»U�HJ\HV�QÐYÃQ\HN��D�ZDWWOH�ÃV�D�ZDUDWDK�LV�HJ\ÃUWHOPê��
az egész nemzetre vonatkozó jelentéstartalmat kaptak.

A Dél Keresztje többes jelentéstartalommal bír, de a nemzet egészét szimbo-
OL]»OYD�D�����V]»]DG�HOVè�IHOÃEHQ�MHOHQW�PHJ�HOèV]ÐU��$]�HJ\HV�RUV]»JUÃV]HN�FÇPHU-
»OODWDLQDN�r�PLQW�SÃOG»XO�D�IHNHWH�KDWW\Ô109�rHUHGHWH�LV�HNNRUUD�YH]HWKHWè�YLVV]D�

�����%ULW�V]LPEÍOXPRNEÍO�DXV]WU»O�MHONÃSHN

Amint az ausztrál nemzeti jelképek megjelentek, elkezdték átvenni a brit 
szimbólumok helyét. Ez a folyamat kétféleképpen: a) az állami jelképek (pél-
dául a zászló 110 és a himnusz111��Y»OWR]»VDLW��LOOHWYH�b) a középületek építészeti 

108  Uo.
109  /»VG�EèYHEEHQ�6\PEROV�RI�:HVWHUQ�$XVWUDOLD��:HVWHUQ�$XVWUDOLDQ�*RYHUQPHQW� www.wa.

gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/symbols-of-western-australia
110  %»U�D]�HOVè��QHP]HWL�MHONÃSHNHW�WDUWDOPD]Í�ORERJÍ��D]�ÔQ��%RZPDQ�]»V]OÍ������EDQ�NÃV]ÖOW�

�H]HQ�V]HUHSHO�HOèV]ÐU�D�NHQJXUX�ÃV�D]�HPX���ÃV�P»U�D]������DV�ÃYHNWèO�WÐUWÃQWHN�NÇVÃUOHWHN�HJ\�
nemzeti zászló megalkotására, az ausztrál nemzeti zászló csak a 20. század elején készült el. Ez tu-
ODMGRQNÃSSHQ�K»URP�HOHPEèO�ÃSÖO�IHO��a)�D�EULW�ORERJÍ��DPL�D]�DQJROV]»V]�J\ÐNHUHNUH��b) a Dél 
.HUHV]WMH��DPL�$XV]WU»OL»UD�PLQW�IÐOGUDM]L�IRJDORPUD��c) a Szövetségi Csillag, ami az ausztrál állam-
UD�XWDO��$�NHOHWNH]ÃV�SLOODQDW»EDQ��������PÃJ�QHP�RNR]RWW�SUREOÃP»W��GH�D�WHUÖOHW�èVODNRVDL��E»U�
D�)ÐOG�HJ\LN�OHJUÃJHEEL�FLYLOL]»FLÍM»QDN�NÃSYLVHOèL��D�]»V]OÍQ�VHPPLO\HQ�IRUP»EDQ�QHP�MHOHQQHN�
PHJ��$]�èVODNRV�PR]JDOPDN�PHJHUèVÐGÃVÃYHO�NÃW�]»V]OÍ�LV�NÃV]ÖOW��D]�DXV]WU»O�V]»UD]IÐOG�èVODNRVDLW�
NÃSYLVHOè��������KLYDWDORV�������ÍWD��ÃV�D�7RUUHV�V]RURV�EHQQV]ÖOÐWWHLW�NÃSYLVHOè��������KLYDWDORV�
1995 óta) lobogó. Ausztráliában jelenleg tehát három hivatalos zászlót használnak, de évtizedek 
ÍWD�IHOPHUÖO�D]�LJÃQ\�HJ\�ÔM��FVDN�DXV]WU»O�MHONÃSHW��HOVèVRUEDQ�D�6]ÐYHWVÃJL�&VLOODJRW�YDJ\�D�ZDWWOH�
virágát) tartalmazó zászló megalkotására.

111  1984-ig a *RG�6DYH�WKH�4XHHQ volt a hivatalos ausztrál himnusz. Ekkor az Advance Australia 
)DLU�Y»OWRWWD�IHO��DPHO\�P»U�HJ\������HV�QÃSV]DYD]»VRQ�D�OHJQÃSV]HUêEE�QHP]HWL�GDOQDN�EL]RQ\XOW��
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IRUPDYLO»J»QDN�Y»OWR]»VDLW�PHJILJ\HOYH�HJ\ÃUWHOPêHQ�GRNXPHQW»OKDWÍ��-HOHQ�
tanulmány ezt a folyamatot, az önálló ausztrál állami szimbólumrendszer ki-
alakulását mutatta be az ausztrál törvényhozási és igazságszolgáltatási épületek 
ornamentikáján keresztül.

�����$]�DQJROV]»V]�DONRWP»Q\IHMOèGÃV�GÃOWHQJHUL�ÔWMD

$�QHP]HWNÐ]L�KÇUê�PDJ\DU�IÐOGUDM]WXGÍV��+XQIDOY\�-»QRV������r������P»U�NR-
rán, az 1860-as években megfigyelte, hogy „Ausztrália most Nagybritanniának 
OHJYLU»J]ÍEE��OHJYDJ\RQRVDEE�J\DUPDWDe�P»U�IÖJJHWOHQVÃJL�KDMODPRNDW�PX-
WDWep�112�$]�DXV]WU»O�J\DUPDWRN�HJ\VÃJHV�»OODPP»�V]HUYH]èGÃVH�WÐEE�ÃYWL]HGHV�
folyamat végén, az anyaország támogatásával, a 20. század elejére valósult meg. 
+HQU\�3DUNHV��D]�»OODPV]ÐYHWVÃJ�OÃWUHKR]»V»QDN�HJ\LN�IRUGXOÍSRQWM»W�MHOHQWè�
EHV]ÃGÃEHQ�ÔJ\�IRJDOPD]RWW��KRJ\�d>E@L]RQ\RV��KRJ\�DPLW�D]�DPHULNDLDN�K»-
ERUÔYDO�ÃUWHN�HO��D]W�D]�DXV]WU»ORN�HOÃUKHWLN�EÃNÃV�ÔWRQp�113�(]�D]�dDPHULNDL�ÔW�
EÃNÃVHQp�D]�DXV]WU»O�DONRWP»Q\IHMOèGÃV�HJ\LN�OHJIRQWRVDEE�MHOOHP]èMH��(QQHN�
jegyében a fegyenctelep mintegy százötven év alatt négy lépésben független 
állammá vált. A folyamat egyes állomásait nem egy-egy konkrét évszám, hanem 
LQN»EE�»WPHQHWL�LGèV]DNRN�NÐWLN�ÐVV]H��(QQHN�D�IRO\DPDWQDN�D]�HJ\HV�»OORP»-
VDLW�NÐYHWKHWWÖN�Q\RPRQ�D�OHJIRQWRVDEE��NÖOÐQEÐ]è�NRUV]DNRNEDQ�PHJÃSÖOW�
ausztrál törvényhozási és igazságszolgáltatási épületek szimbolikáján keresztül.

$]�$GYDQFH�$XVWUDOLD�)DLU�D�6\GQH\�EHQ�ÃOè�3HWHU�'RGGV�0F&RUPLFN�V]HU]HPÃQ\H�YROW��DPHO\�
�����EDQ�MHOHQW�PHJ�HOèV]ÐU�Q\RPWDW»VEDQ��$�GDO�J\RUVDQ�QÃSV]HUê�OHWW��P»U�D]��OODPV]ÐYHWVÃJ�
1901-es megalakulásakor és a szövetségi parlament 1927-es megnyitásakor is énekelték.

112  +81)$/9< János: Ausztrália. Budapesti Szemle, 1864. 64–65. sz. 56. p.
113  3$5.(6, Henry: Tenterfieldi beszéd. (a beszéd teljes magyar fordítását lásd '20$1,&=.< 

2018, 501–503. p.).
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$]�»OODWRN�ÃV�D�KR]]»MXN�Iê]èGè�NÃS]HWHN�èVLGèN�ÍWD�KR]]»WDUWR]QDN�D]�HPEHUL�
NXOWÔU»KR]���OODWRN�PHJMHOHQÇWÃVH�J\DNRUL�D]�LURGDORPEDQ�ÃV�D�PêYÃV]HWEHQ�LV��
ÇJ\�QHP�PHJOHSè��KRJ\�»OODW»EU»]RO»VRN�IHOEXNNDQQDN�D�EÇUÍV»JL�ÃSÖOHWHN�ÃV�
NÐUQ\H]HWÖN�GÇV]ÇWèHOHPHNÃQW�LV�D�YLO»J�PLQGHQ�W»M»Q��$]�»OODWRN�ÃV�D]�HPEHU�
közti misztikus köteléknek tudható be, hogy vannak olyan nevezetes állatok, 
DPHO\HNHW�KRVV]Ô�ÃYV]»]DGRN�ÍWD�D]�HPEHUL�ÇWÃONH]ÃVVHO��D]�HPEHUL�LJD]V»J-
V]ROJ»OWDW»VVDO�NDSFVRODWRV�V]LPEÍOXPNÃQW�LVPHU�D�MRJL�NXOWÔUWÐUWÃQHW�

Az állatok és az ember viszonyának kifejezésekor az állatok tulajdonságai 
VRNV]RU�D]�HPEHUW� MHOOHP]è�PHWDIRUDNÃQW� MHOHQQHN�PHJ��%L]RQ\RV�HPEHUL�
jellemvonásokat pedig állatok viselkedésére utaló metaforával tehetünk köz-
ÃUWKHWèYÃ�1 Machiavelli A fejedelem�FÇPê�PêYÃEHQ�H]W�D�NÐYHWNH]èNÃSSHQ�
IRJDOPD]WD�PHJ��dD�IHMHGHOHPQHN�WXGQLD�NHOO�KDV]Q»OQL�D�EHQQH�UHMOè�HPEHUW�
ÃV�»OODWRW��>e@�6�PHUW�D�IHMHGHOHPQHN�MÍO�NHOO�KDV]Q»OQLD�»OODWL�WHUPÃV]HWÃW��
D�UÍN»W�ÃV�D]�RURV]O»QW�NHOO�NÐYHWQLH��D]�RURV]O»Q�WHKHWHWOHQ�D�KXURNNDO�V]HP-
EHQ��D�UÍND�D�IDUNDV�HOèO�QHP�WXG�PHQHNÖOQL��(]ÃUW�KXUNRW�LVPHUè�UÍN»QDN�
NHOO�OHQQLH��ÃV�IDUNDVW�UÃPÇWè�RURV]O»QQDN��$NL�HJ\HGÖO�D]�RURV]O»Q�WHUPÃV]HWÃW�
XW»QR]]D��VHPPLUH�QHP�PHJ\�YHOH�p2

*  Bódiné Beliznai Kinga egyetemi docens, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Magyar Állam- 
és Jogtörténeti Tanszék. ORCID ID: 0000-0003-3420-2260

1  .$5�&621<�$QGU»V���OODWRN�ÃV�HPEHUHN�D�PHWDIRU»N�ÔWM»Q��,Q�A személyiség burkai. Írások, 
WDQXOP»Q\RN�D����ÃYHV�0DMWÃQ\L�/»V]OÍ�WLV]WHOHWÃUH� Budapest, 2010. Eötvös Károly Intézet, 
171–172, 175. p.

2  0$&&+,$9(//,, Niccolò: A fejedelem. Ford. /877(5 Éva. Budapest, 2006. Cartaphilus Könyv-
kiadó, 87–88. p.
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���$]�RURV]O»Q

�����$]�RURV]O»Q�PLQW�KDWDOPL�MHONÃS

$�P»U�D]�ÍNRUL�NXOWÔU»NEDQ�D�KDWDORP�ÃV�D]�XUDONRG»V� MHONÃSHNÃQW� LVPHUW�
RURV]O»Q�D�NÐ]ÃSNRUWÍO�NH]GèGèHQ�V]RURVDQ�NÐWèGÐWW�D�EÇUÍL�ÇWÃONH]ÃVKH]�LV�

Az oroszlán szimbolizálja a vitézséget, a fenséget és az oltalmazó hatalmat, 
YDODPLQW�D�EÐOFVHVVÃJHW�ÃV�D]�»OODWL�HUèW�LV��$]�HUÃQ\HN�NÐ]ÖO�D]�LJD]V»JRVV»J��
D]�»OOKDWDWRVV»J��D]�HUèVVÃJ�ÃV�D�PÃUWÃNOHWHVVÃJ��PÇJ�D�YÇFLXPRN�NÐ]ÖO�D�JèJ�
DWWULEÔWXPD��$�+HUNXOHVUH��+ÃUDNOÃV]UH��XWDOÍ�RURV]O»QEèUW�YLVHOè�YDJ\�NH]Ã-
EHQ�RURV]O»QEèUW�WDUWÍ�IÃUIL�D�NLY»OÍV»J�ÃV�D�KèVL�HUÃQ\�NLIHMH]èMH�3
(]HNQHN�D�WXODMGRQV»JRNQDN�NÐV]ÐQKHWèHQ�Y»OW�r�D�VDV�PHOOHWW�r�D]�HJ\LN�

leggyakrabban használt címerállattá. A szárnyas oroszlán Babilon jelképe volt, 
GH�)LUHQ]H�ÃV�9HOHQFH�V]LPEÍOXPD�LV�dD]�»OODWRN�NLU»O\Dp��$�PDJ\DU�XUDONRGÍN�
NÐ]ÖO�SÃOG»XO�/X[HPEXUJL�=VLJPRQG�FÇPHUÃQ�ÃV�SHFVÃWMÃQ�O»WKDWÍ�r�D�FVHK�
NÃWIDUNÔ�r�RURV]O»Q�4 Mátyás címerén pedig a mancsában koronát tartó ágas-
kodó oroszlán5 jelenik meg. A magyar koronázási jogar kristálygömbjébe vésett 
K»URP�RURV]O»Q�D]�XUDONRGÍL�KDWDORP�èVL�NHOHWL�MHONÃSH�
2URV]O»QRN�YHWWÃN�NÐUÖO�D]�V]ÐYHWVÃJEèO�LVPHUW�EÐOFV�ÇWÃONH]è��6DODPRQ�

NLU»O\�WUÍQXV»W��$�.LU»O\RN�HOVè�NÐQ\YH���.LU�����������WXGÍVÇW�DUUÍO��KRJ\�
HOHI»QWFVRQWEÍO�NÃV]ÖOW�ÃV�V]ÇQDUDQQ\DO�EHYRQW�SRPS»V�WUÍQM»KR]�KDW�OÃSFVè�
YH]HWHWW��$�WUÍQV]ÃN�NDUI»L�PHOOHWW�HJ\�HJ\�RURV]O»Q�»OOW��YDODPLQW�WL]HQNHWWè�
D�KDW�OÃSFVèIRN�HJ\LN�ÃV�P»VLN�ROGDO»Q�
,��H������W»M»UÍO�V]»UPD]LN�D]�D�KRPRNNèEèO�IDUDJRWW��IÃQ\HVUH�FVLV]ROW�RV]ORS-

Iè��DPHO\�HJ\�WÐEE�PLQW����P�PDJDV�RV]ORS�WHWHMÃQ�»OOW�D]�LQGLDL�6]»UQ»WKEDQ��
Az oszlopon Asóka király (i. e. 268–232) rendeletei olvashatók, amelyekben töb-
EHN�NÐ]ÐWW�D]�HJÃV]�YLO»JRW�OHQ\êJÐ]è��LJD]V»JRV�NLU»O\QDN�Q\LOY»QÇWMD�PDJ»W��
$�QÃJ\�ÃJW»M�IHOÃ�QÃ]è�QÃJ\�IHQVÃJHV�RURV]O»QQDO�GÇV]ÇWHWW�RV]ORSIèW�������MDQX-
»U����»Q�r�D�NÐ]W»UVDV»J�dV]ÖOHWÃVQDSM»Qp�r�,QGLD�QHP]HWL�MHONÃSÃYÃ�HPHOWÃN��

3  5,3$, Cesare: ,FRQRORJLD. Ford. 6$- Tamás. Budapest, 1997. Balassi Kiadó, 596. p.
4  .°50(1',�Tamás: Sas és oroszlán. Hogyan használta Zsigmond király politikai propagandára 

a magyarországi pénzverést? +DYL�6]ÇQHV� 2019. november 29. MTA Bölcsészettudományi Kutató-
NÐ]SRQW�d/HQGÖOHWp�.Ð]ÃSNRUL�0DJ\DU�*D]GDV»JWÐUWÃQHW�.XWDWÍFVRSRUW��KWWSV���WWL�EWN�PWD�KX�
OHQGXOHW�NR]HSNRUL�JD]GDVDJWRUWHQHW�KDYL�V]LQHV������VDV�HV�RURV]ODQ�KWPO 

5  Kiegészítésként annyit, hogy Mátyás és az oroszlánok jelképesen összetartoztak a kortársak 
szemében. Firenzében Mátyás követe, Bajoni István beszélt arról, hogy ura örülne egy oroszlánnak, 
ÃV�D�6LJQRULD�HO�LV�NÖOGWH�D�MÍ�NDSFVRODWRN�»SRO»VD�MHOÃÖO�dD�ILUHQ]HL�QÃS�èVL�MHOYÃQ\ÃWp��%RQILQL�V]H-
ULQW�SHGLJ��DPLNRU�0»W\»V������EHQ�PHJKDOW�%ÃFVEHQ��XJ\DQD]RQ�D�QDSRQ�RURV]O»QMDL�LV�NLPÔOWDN��
mintegy megérezve uruk halálát. %,76.(<�,VWY»Q��7UDGÇFLÍ�ÃV�UHSUH]HQW»FLÍ��+XPDQLVWD�V]HU]èN�
0»W\»V�NLU»O\�XGYDUL�ÖQQHSVÃJHLUèO��,URGDORPWÐUWÃQHW� 1995. 2–3. sz. 327–328. p.
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���NÃS��Erhard Altdorfer: Salamon király trónja*

$]�RURV]O»QRN�DODWW�NÐUEHIXWÍ�IUÇ]HQ�HJ\�HOHI»QW��HJ\�]HEX��HJ\�OÍ�ÃV�HJ\�ÔMDEE�
RURV]O»Q�NÃSH�O»WKDWÍ��DPHO\HNHW�D�NÖOOèV�NHUÃN�(dharma csakra) buddhista 
szimbóluma választ el egymástól.
$]�������ÃYL�DONRWP»Q\�ÃUWHOPÃEHQ�IHO»OOÇWRWW�ÃV�HOVè�DONDORPPDO�������MD-

QX»U����»Q�ÖOÃVH]è�LQGLDL�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»J�MHONÃSH�XJ\DQFVDN�D]�RURV]O»QRV�
RV]ORSIè�OHWW��MÍOOHKHW�NÃW�OÃQ\HJHV�NÖOÐQEVÃJJHO��$]�HJ\LN�D]��KRJ\�D�QHP]HWL�
jelkép alatt a d6DW\DPHY�-D\DWHp (!"#$%&' ($"&���PÇJ�D�OHJIèEE�ÇWÃONH]è�IÍUXP�OR-
gója alatt a d<DWRGKDUPD�6WDWR�-D\Dp ($") *+#%!#"") ($��V]DQV]NULW�Q\HOYê�IHOLUDW�
ROYDVKDWÍ��$]�HOVè�MHOHQWÃVH�dFVDN�D]�LJD]V»J�GLDGDOPDVNRGLNp��PÇJ�D�P»VRGLNÃ�
dDKRO�LJD]V»J�YDQ��RWW�J\è]HOHP�YDQp�6�$�P»VLN�HOWÃUÃV�D]��KRJ\�D�OHJIèEE�ÇWÃO-
NH]è�WHVWÖOHW�ORJÍM»EDQ�D]�RURV]O»QRN�IHMH�IHOHWW�PHJMHOHQLN�HJ\�QDJ\RQ�IRQWRV�

*  Fametszet a Lübecki Bibliából (1533/34 körül). KWWSV���JUDILND�UX�LWHP����������"N ����� 
6  .80$5, Shailesh: Interpreting the Scales of Justice: Architecture, Symbolism and Semiotics 

of the Supreme Court of India. 7KH�,QWHUQDWLRQDO�-RXUQDO�IRU�WKH�6HPLRWLFV�RI�/DZ, Vol. 4. 2017. 
20. p. KWWSV���HSULQWV�EEN�DF�XN�LG�HSULQW���������6(/$�6����������SGI

���$]�RURV]O»Q

�����$]�RURV]O»Q�PLQW�KDWDOPL�MHONÃS

$�P»U�D]�ÍNRUL�NXOWÔU»NEDQ�D�KDWDORP�ÃV�D]�XUDONRG»V� MHONÃSHNÃQW� LVPHUW�
RURV]O»Q�D�NÐ]ÃSNRUWÍO�NH]GèGèHQ�V]RURVDQ�NÐWèGÐWW�D�EÇUÍL�ÇWÃONH]ÃVKH]�LV�

Az oroszlán szimbolizálja a vitézséget, a fenséget és az oltalmazó hatalmat, 
YDODPLQW�D�EÐOFVHVVÃJHW�ÃV�D]�»OODWL�HUèW�LV��$]�HUÃQ\HN�NÐ]ÖO�D]�LJD]V»JRVV»J��
D]�»OOKDWDWRVV»J��D]�HUèVVÃJ�ÃV�D�PÃUWÃNOHWHVVÃJ��PÇJ�D�YÇFLXPRN�NÐ]ÖO�D�JèJ�
DWWULEÔWXPD��$�+HUNXOHVUH��+ÃUDNOÃV]UH��XWDOÍ�RURV]O»QEèUW�YLVHOè�YDJ\�NH]Ã-
EHQ�RURV]O»QEèUW�WDUWÍ�IÃUIL�D�NLY»OÍV»J�ÃV�D�KèVL�HUÃQ\�NLIHMH]èMH�3
(]HNQHN�D�WXODMGRQV»JRNQDN�NÐV]ÐQKHWèHQ�Y»OW�r�D�VDV�PHOOHWW�r�D]�HJ\LN�

leggyakrabban használt címerállattá. A szárnyas oroszlán Babilon jelképe volt, 
GH�)LUHQ]H�ÃV�9HOHQFH�V]LPEÍOXPD�LV�dD]�»OODWRN�NLU»O\Dp��$�PDJ\DU�XUDONRGÍN�
NÐ]ÖO�SÃOG»XO�/X[HPEXUJL�=VLJPRQG�FÇPHUÃQ�ÃV�SHFVÃWMÃQ�O»WKDWÍ�r�D�FVHK�
NÃWIDUNÔ�r�RURV]O»Q�4 Mátyás címerén pedig a mancsában koronát tartó ágas-
kodó oroszlán5 jelenik meg. A magyar koronázási jogar kristálygömbjébe vésett 
K»URP�RURV]O»Q�D]�XUDONRGÍL�KDWDORP�èVL�NHOHWL�MHONÃSH�
2URV]O»QRN�YHWWÃN�NÐUÖO�D]�V]ÐYHWVÃJEèO�LVPHUW�EÐOFV�ÇWÃONH]è��6DODPRQ�

NLU»O\�WUÍQXV»W��$�.LU»O\RN�HOVè�NÐQ\YH���.LU�����������WXGÍVÇW�DUUÍO��KRJ\�
HOHI»QWFVRQWEÍO�NÃV]ÖOW�ÃV�V]ÇQDUDQQ\DO�EHYRQW�SRPS»V�WUÍQM»KR]�KDW�OÃSFVè�
YH]HWHWW��$�WUÍQV]ÃN�NDUI»L�PHOOHWW�HJ\�HJ\�RURV]O»Q�»OOW��YDODPLQW�WL]HQNHWWè�
D�KDW�OÃSFVèIRN�HJ\LN�ÃV�P»VLN�ROGDO»Q�
,��H������W»M»UÍO�V]»UPD]LN�D]�D�KRPRNNèEèO�IDUDJRWW��IÃQ\HVUH�FVLV]ROW�RV]ORS-

Iè��DPHO\�HJ\�WÐEE�PLQW����P�PDJDV�RV]ORS�WHWHMÃQ�»OOW�D]�LQGLDL�6]»UQ»WKEDQ��
Az oszlopon Asóka király (i. e. 268–232) rendeletei olvashatók, amelyekben töb-
EHN�NÐ]ÐWW�D]�HJÃV]�YLO»JRW�OHQ\êJÐ]è��LJD]V»JRV�NLU»O\QDN�Q\LOY»QÇWMD�PDJ»W��
$�QÃJ\�ÃJW»M�IHOÃ�QÃ]è�QÃJ\�IHQVÃJHV�RURV]O»QQDO�GÇV]ÇWHWW�RV]ORSIèW�������MDQX-
»U����»Q�r�D�NÐ]W»UVDV»J�dV]ÖOHWÃVQDSM»Qp�r�,QGLD�QHP]HWL�MHONÃSÃYÃ�HPHOWÃN��

3  5,3$, Cesare: ,FRQRORJLD. Ford. 6$- Tamás. Budapest, 1997. Balassi Kiadó, 596. p.
4  .°50(1',�Tamás: Sas és oroszlán. Hogyan használta Zsigmond király politikai propagandára 

a magyarországi pénzverést? +DYL�6]ÇQHV� 2019. november 29. MTA Bölcsészettudományi Kutató-
NÐ]SRQW�d/HQGÖOHWp�.Ð]ÃSNRUL�0DJ\DU�*D]GDV»JWÐUWÃQHW�.XWDWÍFVRSRUW��KWWSV���WWL�EWN�PWD�KX�
OHQGXOHW�NR]HSNRUL�JD]GDVDJWRUWHQHW�KDYL�V]LQHV������VDV�HV�RURV]ODQ�KWPO 

5  Kiegészítésként annyit, hogy Mátyás és az oroszlánok jelképesen összetartoztak a kortársak 
szemében. Firenzében Mátyás követe, Bajoni István beszélt arról, hogy ura örülne egy oroszlánnak, 
ÃV�D�6LJQRULD�HO�LV�NÖOGWH�D�MÍ�NDSFVRODWRN�»SRO»VD�MHOÃÖO�dD�ILUHQ]HL�QÃS�èVL�MHOYÃQ\ÃWp��%RQILQL�V]H-
ULQW�SHGLJ��DPLNRU�0»W\»V������EHQ�PHJKDOW�%ÃFVEHQ��XJ\DQD]RQ�D�QDSRQ�RURV]O»QMDL�LV�NLPÔOWDN��
mintegy megérezve uruk halálát. %,76.(<�,VWY»Q��7UDGÇFLÍ�ÃV�UHSUH]HQW»FLÍ��+XPDQLVWD�V]HU]èN�
0»W\»V�NLU»O\�XGYDUL�ÖQQHSVÃJHLUèO��,URGDORPWÐUWÃQHW� 1995. 2–3. sz. 327–328. p.
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MRJL�V]LPEÍOXP��dD]�LJD]V»J�NHUHNHp��
amely utal az igazságosságra, a jóság-
ra és a méltányosságra, további értel-
mezésben még arra is, hogy a bíró-
ság tagjai elfogadják a jogállamiság 
eszméjét.7

$�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»J�W»UJ\DOÍWHU-
meiben a bírói székek mögött a fa-
lon az indiai nemzeti jelkép látható, 
amely nemcsak a bírói legitimitást, 
hanem az állam igazságszolgáltató, 
ÇWÃONH]è�KDWDOP»QDN�D�EÇU»NUD�WÐUWÃ-
Qè�»WUXK»]»V»W�LV�V]LPEROL]»OMD��$�W»U-
gyalótermek bejárata felett a nem-
]HWL� MHONÃSUèO� LVPHUW�IHOLUDW��D�dFVDN�
D]� LJD]V»J� GLDGDOPDVNRGLNp� ROYDV-
ható, amely azt sugallja, hogy min-
denki, aki belép a bíróság épületébe, 
D]�LJD]PRQG»V�ÔWM»W�NÐYHVVH��KLV]HQ�
YÃJVè�VRURQ�D]�LJD]V»J�J\è]HGHOPHV-
kedik.8�(]�HJ\ÔWWDO�D�EÇUÍ�KLYDWDOL�NÐ-
WHOHVVÃJÃUH�ÃV�IHOHOèVVÃJÃUH�LV�XWDO�9

*  Supreme Court of India. Emblem of the Supreme Court of India. KWWSV���HQ�ZLNLSHGLD�RUJ�
ZLNL�6XSUHPHB&RXUWBRIB,QGLD 

7  .80$5�������20. p.
8  .80$5 2017. 20–21. p.
9  2013 tavaszán az információhoz való jogot biztosító törvény alapján �5LJKW�WR�,QIRUPDWLRQ�

Act 2005)�5DKXO�0RKRG�IHOOHEEYLWHOL�NÃUHOPHW�Q\ÔMWRWW�EH�D�.Ð]SRQWL�,QIRUP»FLÍV�%L]RWWV»JKR]�
�&HQWUDO�,QIRUPDWLRQ�&RPPLVVLRQ���DPHO\EHQ�DUUD�D�NÃUGÃVUH�NÇY»QW�Y»ODV]W�NDSQL��KRJ\�D�OHJIèEE�
ÇWÃONH]è�WHVWÖOHW�PLÃUW�QHP�D�QHP]HWL�MHONÃS�PRWWÍM»W�WÖQWHWL�IHO�ORJÍM»EDQ��$�NÃUHOHP�EHQ\ÔMW»V»UD�
D]XW»Q�NHUÖOW�VRU��KRJ\�D]�ÖJ\EHQ�HOVè�IRNRQ�HOM»UÍ�KDWÍV»JRN�HOM»U»VD�HUHGPÃQ\WHOHQÖO�]»UXOW��
D�NÃUHOPH]è�QHP�NDSRWW�ÃUGHPL�Y»ODV]W�NÃUGÃVÃUH��$�IHOOHEEYLWHOL�MRJNÐUEHQ�HOM»UÍ�EL]RWWV»J�DUUD�
várt magyarázatot, hogy milyen jogszabályon, iránymutatáson vagy egyéb rendelkezésen alapult 
D�EÇUÍV»J�GÐQWÃVH�D�PRWWÍW�LOOHWèHQ��$�IHOOHEEYLWHOL�W»UJ\DO»V�MHJ\]èNÐQ\YÃW��5DKXO�0RKRG�YV�&3,2��
File No. CIC/SM/A/2012/001491 Right to Information Act 2015 Under Section (19), lásd www.
casemine.com/judgement/in/574c3cd5e561090f2a0efe5e; www.rtifoundationofindia.com 

A kérdésre azonban – dacára a hivatalos megkeresésnek és eljárásnak – mind a mai napig 
QHP�V]ÖOHWHWW�NLHOÃJÇWè�Y»ODV]e�37,��&,&�WR�6XSUHPH�&RXUW��([SODLQ�UHDVRQV�EHKLQG�\RXU�ORJR��
7KH�,QGLDQ�([SUHVV, 28. 3. 2013. KWWS���DUFKLYH�LQGLDQH[SUHVV�FRP�QHZV�FLF�WR�VXSUHPH�FRXUW�
explain-reasons-behind-your-logo/1093191/��*837$, Sonal: Supreme Court of India changed 
its motto? No, viral claim is false. 7KH�4XLQW, 24. 8. 2020. www.thequint.com/news/webqoof/
VXSUHPH�FRXUW�RI�LQGLD�FKDQJHG�LWV�PRWWR�QR�YLUDO�FODLP�LV�IDOVH

���NÃS��$]�LQGLDL�/HJIHOVèEE�%ÇUÍV»J�ORJÍMD*
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�����$]�RURV]O»Q�PLQW�ÇWÃONH]ÃVL�MHONÃS

$]�RURV]O»Q�YDJ\�RURV]O»QIHM�D�NÐ]ÃSNRUWÍO�NH]GèGèHQ�HJ\IHOèO�D�OHJIèEE�ÇWÃO-
NH]è�IÍUXP�V]LPEÍOXPDNÃQW�LVPHUW�10�H]ÃUW�D�OHJIèEE�EÇUÍV»JRN�EÇU»LW�J\DNUDQ�
»EU»]ROW»N�O»EDLNQ»O�IHNYè�RURV]O»QQDO��P»VIHOèO�MHOÐOKHWWH�D�EÇU»VNRG»V��LOOHW-
ve a büntetés-végrehajtás helyét. Bonn belvárosában mind a mai napig látható 
D]�D�IHOWHKHWèOHJ�UÍPDL�NRUL�RV]ORS��UDMWD�HJ\�RURV]O»QQDO��DPHO\�D�KDJ\RP»Q\�
szerint a választófejedelmek egyikének, a kölni érseknek az igazságszolgáltató 
hatalmát jelképezte.11

Rómában az eredetileg a Szenátusi Palota (Palazzo Senatorio) loggiája alatt 
felállított szoborcsoport, amely egy ló felett diadalmaskodó oroszlánt ábrázol, 
HJ\IHOèO�D]�HOOHQVÃJHV�7LYROL�IHOHWWL�J\è]HOPHW�MHONÃSH]WH�12�P»VIHOèO�D�JRQRV]-
WHYèN�NÐ]V]HPOÃUH�»OOÇW»V»QDN�ÃV�D�KDO»ORV� ÇWÃOHWHN�NLKLUGHWÃVÃQHN�V]ÇQKHO\H�
volt.13�$�V]HQ»WXVW�V]LPEROL]»OÍ�RURV]O»Q�GLDGDOD�D�S»SDL�dFDEDOOXVp�IHOHWW�HJ\-
ÔWWDO�D�YLO»JL�ÃV�D]�HJ\K»]L� LJD]V»JV]ROJ»OWDW»V�HJ\P»VKR]�YDOÍ�YLV]RQ\»UD�LV�
utalt.14�$�&DSLWROLXPRQ�O»WKDWÍ�RURV]O»QIHMHN��D�MRJ�ÃV�D]�LJD]V»JRVV»J�èU]èLNÃQW�
D�V]HQ»WXV�»OWDO�J\DNRUROW�OHJIèEE�LJD]V»JV]ROJ»OWDWÍ�KDWDOPDW�MHOHQÇWHWWÃN�PHJ�

Az ítélkezés helyszínéül szolgálhattak a templomok oroszlánokkal szegélye-
zett árkádjai is.15�(J\������EèO�V]»UPD]Í�IHOMHJ\]ÃV�V]HULQW�UHQGV]HUHVHQ�WDUWRW-
tak bírósági tárgyalásokat a ferrarai székesegyház déli kapujánál, „az oroszlánok 
NÐ]ÐWWp�16

10  +8+1, Vital: Löwe und Hund als Symbol des Rechts. Mainfränkisches Jahrbuch für Ge-
schichte und Kunst.�%G�����6RQGHUGUXFN��:ÖU]EXUJ��������)UHXQGH�0DLQIU¾QNLVFKHU�.XQVW�XQG�
Geschichte E. V. 62. p.

11  Bonner Stadtgeschichte. www.bonn.de/themen-entdecken/bildung-lernen/bonner-stadt-
geschichte.php 

12  12(+/(6, Karl: Die Kunst der Cosmaten und die Idee der Renovatio Romae. Sonderdruck 
aus ),(16&+, Günther – ,0'$+/��0D[��KUVJ����)HVWVFKULIW�:HUQHU�+DJHU�]XP�����*HEXUWVWDJ� 
Recklinghausen, 1966. Verlag Aurel Bongers, 21. p.

13  A szoborcsoport �/HRQH�FKH�D]]DQQD�LO�FDYDOOR��PD�D�&DSLWROLXPL�0Ô]HXPRNEDQ�(Musei 
&DSLWROLQL� látható.

14  6&+8/=(, Ulrich: Triumph und Apokalypse. Anfänge venezianischer Herrschafts- und Rechts-
ikonographie. Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft, Bd. 22. 1989. 188. p.

15  Az árkádok alatti bíráskodás átmenetet jelentett a szabad ég alatt, illetve a zárt térben (város-
K»]D��EÇUÍV»JL�W»UJ\DOÍWHUPHN��WDUWRWW�ÇWÃONH]ÃV�NÐ]ÐWW��XJ\DQDNNRU�YÃGHOPHW�Q\ÔMWRWW�D]�LGèM»U»V�
viszontagságaival szemben. A félig nyitott helyen zajló tárgyalások a nyilvánosságot is szolgálták. Vö. 
0(*<(5,�3�/)), Zoltán: Bírósági épületek Magyarországon és külföldön. In 7$.�&6 Péter (szerk.): 
$�MRJ�PHJMHOHQÇWÃVH��ÃSÇWHWW�NÐUQ\H]HWH�ÃV�V]LPEÍOXPDL��$�MRJL�NXOWÔUD�O»WKDWÍ�YLO»JD� Budapest, 
������*RQGRODW�.LDGÍ�����r�����S���0(*<(5,�3�/)), Zoltán: A közigazgatási szervek épületei 
Magyarországon és külföldön. In 7$.�&6 Péter (szerk.): A jog megjelenítése, épített környezete és 
szimbólumai. Budapest, 2020, Gondolat Kiadó, 560–603. p.

16  '(�$332/21,$, Giovanna: Justice and judgement in the Romanesque column-bearing lions 
of Northern Italy. ,NRQ, Vol. 2. 2019. 168. p.



130� $�-2*��%5�=2/�6�1$.�/(+(7ç6£*(,

Az oroszlán utalt a jó bíróra is, akinek a per lefolytatása során mindvégig 
EÐOFVQHN�ÃV�HUèVQHN�NHOO�PDUDGQLD��DNLW�VHP�IHQ\HJHWÃVHN��VHP�NÐQ\ÐUJÃVHN�
nem ingathatnak meg és nem befolyásolhatnak döntéshozatalában.

���NÃS��$�3»UL]VL�3DUODPHQWEHQ�ÇWÃONH]è�9��.»URO\�������*

Gyakran ábrázolták Justitiát, illetve a bírót oroszlánon ülve, keresztbe vetett 
O»EDNNDO��(]W�D�WHVWWDUW»VW�NÐYHWHOWÃN�PHJ�WèOH�XJ\DQLV�D�NÐ]ÃSNRUL�MRJNÐQ\-
vekbe foglalt rendelkezések. Az 1350. évi Soester Gerichtsordnung szerint 
D�EÇUÍQDN�dÔJ\�NHOO�ÖOQLH�D�EÇUÍL�V]ÃNEHQ��PLQW�HJ\�NRPRU�WHNLQWHWê�RURV]O»Q��
MREE�O»E»W�»WYHWYÃQ�D�EDO�IHOHWWp�17 Buda város jogkönyve – a német mintát kö-
YHWYH�r�KDVRQOÍDQ�V]DE»O\R]WD�D�EÇUÍ�WHVWWDUW»V»W��dHJ\LN�O»E»W�D�P»VLNUD�YHWYÃQp�
NHOOHWW�ÖOQLH��DPL�D�IHOHOèVVÃJWHOMHV�EÇUÍL�KLYDW»VKR]�HOHQJHGKHWHWOHQ�Q\XJDOPDW��

*  A Párizsi Parlament (Parlement de Paris)�D�)UDQFLD�.LU»O\V»J�OHJIèEE�ÇWÃONH]è�IÍUXPD�YROW�
ZZZ�HQOXPLQXUHV�FXOWXUH�IU�:DYH�VDYLPDJH�HQOXPLQH�LUKW��,5+7B�������S�MSJ

17  %5¶11(&.��:LOKHOP�YRQ��=XP�9HUVW¾QGQLV�GHV�7LWHO���GHU�6RHVWHU�*HULFKWVRUGQXQJ��=HLWVFK-
ULIW�GHU�6DYLJQ\�6WLIWXQJ�IÖU�5HFKWVJHVFKLFKWH, 1911. Bd. 32. 332. p. KWWS���GOLE�]V�PSLHU�PSJ�GH�
pdf/2085091/32/1911/20850913219110340.pdf

'H�D�EÇUÍWÍO�HOY»UW�PHJIHOHOè�WHVWWDUW»VW�QHPFVDN�D�Y»URVL�MRJNÐQ\YHN�ÇUW»N�OH�UÃV]OHWHVHQ��KD-
QHP�D]RN�KÇM»Q�NRUW»UV�NÃS]èPêYÃV]HWL�DONRW»VRNRQ�LV�MÍO�PHJILJ\HOKHWè��0$8(5, Georg Ludwig: 
Geschichte des altgermanischen und namentlich altbairischen offentlich-muendlichen Gerichts-
YHUIDKUHQV��GHVVHQ�9RUWKHLOH��1DFKWKHLOH�XQG�8QWHUJDQJ�LQ�'HXWVFKODQG�XHEHUKDXSW�XQG�LQ�%DLHUQ�
insbesondere. Heidelberg, 1824. Akademische Buchhandlung von J. C. B. Mohr, 120. p.
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komolyságot és elmélyültséget 
szimbolizálta.

Albrecht Dürer Sol iustitiae 
�$]�,JD]V»J�QDSMD��FÇPê�������
körül készült rézmetszetén 
Krisztust, a világ bíráját ábrázol-
ta az isteni igazságot megteste-
VÇWè�RURV]O»QRQ�ÖOYH��D]�,JD]V»J�
LVWHQQèMÃQHN� MHOOHJ]HWHV� DWWUL-
EÔWXPDLYDO��D�NDUGGDO�ÃV�D�PÃU-
leggel. A képet egyrészt a bíró-
UÍO��dD]�LJD]V»JWHYèUèOp�DONRWRWW�
középkori illusztrációk ihlették, 
másrészt egy Velencében látott 
szobor, a Dózse- palota boly-
gókat bemutató oszlopfejezete 
[ahol a Nap (Sol) saját állatövi 
jegyén, az oroszlánon ül].18

:ROIJDQJ�6FKLOG��DNLQHN�YÃ-
leményével magunk is egyetér-
tünk, nyilvánvaló párhuzamot 
O»W�'ÖUHU�ÇWÃONH]è�.ULV]WXVD�ÃV�
a soesti jogkönyvben leírt bíró 
között. Krisztus maga a komor 
WHNLQWHWê�RURV]O»Q��DNL�D�EêQÐVW�PHJEÖQWHWL��DNL�HOèWW�QHP�PDUDG�WLWRNEDQ�
egyetlen gaztett sem, aki mindent lát és mindent tud. Krisztus, ahogy Salamon 
LV��D�EÐOFV�ÃV�LJD]V»JRV�EÇUÍ�PHJWHVWHVÇWèMH�19

$�9HOHQFHL�.Ð]W»UVDV»JEDQ������WèO��D�3LHWUR�*UDGHQLJR�GÍ]VH�HOPR]GÇW»-
V»UD�LU»Q\XOÍ�VLNHUWHOHQ�%DLDPRQWH�7LHSROR�ÐVV]HHVNÖYÃVW�NÐYHWèHQ�NH]GWÃN�HO�
Velencében és más városokban20 is elhelyezni azokat a levelesládákat, amelyek-
EH�E»UNL�EHGREKDWWD�WLWNRV�IHOMHOHQWÃVÃW��DPHO\�DODSM»Q�r�PHJDODSR]RWW�J\DQÔ�

*  Albrecht Dürer – Sol Iustitiae (Sun of Righteousness) (NGA 1943.3.3484) KWWSV���XSORDG�
wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/24_Sol_Justitiae.jpg 

18  3$12)6.<, Erwin: Dürer és a klasszikus kor. In 8ç: $�MHOHQWÃV�D�YL]X»OLV�PêYÃV]HWHNEHQ��
Tanulmányok. Ford. 7(//£5�*\XOD��%XGDSHVW��������(/7(�%7.�0êYÃV]HWWÐUWÃQHWL�,QWÃ]HW��
46–47. p.

19  6&+,/'��:ROIJDQJ��'HU�JULHVJULPPLJH�/ÐZH�DOV�9RU�%LOG�GHV�5LFKWHUV��0HGLXP�$HYXP�
4XRWLGLDQXP 27. 1992. 28. p.

20  Példaként említhetjük Treviso vagy Bergamo városát. )$&&+,1(77,� Alessandra: Le bocche 
delle denunce a Bergamo e qualche luogo comune da sfatare. 2019. KWWSV���ZZZ�EHUJDPRGD-
scoprire.it/2019/01/02/le-bocche-delle-denunce-a-bergamo-e-qualche-luogo-comune-da-sfatare 

���NÃS��Albrecht Dürer: Sol iustitiae*
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esetén – vádemelésre kerülhetett sor. Velence minden kerületében (sestiere)21 
legalább egy levelesládát helyeztek el valamelyik bíróság vagy templom, illetve 
a Hercegi Palota falába illesztve. Az igazságszolgáltatás és az oroszlán szoros 
NDSFVRODW»W�PXWDWMD��KRJ\�H]HNQHN�D�I»EÍO��PDMG�IÃPEèO�NÃV]ÖOW�OHYHOHVO»G»N-
QDN�D�MÍ�UÃV]H�NèEèO�IDUDJRWW�RURV]O»QIHMHW��YDJ\�HJ\�»ODUF�DO»�UHMWHWW�DUFRW��
mintázott, amelynek a szájába kellett bedobni a feljelentést. Innen a ládák 
HOQHYH]ÃVH��dD]�RURV]O»Q�V]»MDp�(bocca di leone).
$�OHYHOHVO»G»N�NXOFVDLW�D�Y»URVL�PDJLV]WU»WXV�WDJMDL�èUL]WÃN��ÃV�FVDN�D�NHUÖ-

OHWHN�YH]HWèL�(capo di sestiere) nyithatták ki. Ügycsoportok szerint minden 
IèEÇUÍQDN�PHJYROW�D�VDM»W�OHYHOHVO»G»MD��DN»U�D�Y»URVL�EÃNH�IHQQWDUW»V»ÃUW�IH-
OHOW��DN»U�EÖQWHWèÖJ\HNEHQ�KR]RWW�ÇWÃOHWHW��DN»U�D�SÃQ]ÖJ\L�NÐ]LJD]JDW»V�WHUÃQ�
PêNÐGÐWW�22

Az eredeti elképzelés szerint a városi polgárok névtelen segítsége, azaz 
D�WLWNRV�IHOMHOHQWÃVHN�VHJÇWKHWWHN�D]�ÐVV]HHVNÖYÃVHN�ÃV�P»V�EêQFVHOHNPÃQ\HN�
�IèNÃQW�J\LONRVV»J��UDEO»V��LVWHQN»URPO»V��FVHPSÃV]HW��DGÍIL]HWÃVL�NÐWHOH]HWWVÃJ�
HOPXODV]W»VD��HJÃV]VÃJÖJ\L�HOèÇU»VRN�PHJV]HJÃVH��OHOHSOH]ÃVÃEHQ��$�QÃYWHOHQ-
VÃJ�D]RQEDQ�WHUHW�HQJHGHWW�D]�LULJ\VÃJQHN��D�KDUDJQDN�ÃV�D�ERVV]ÔQDN�LV��(QQHN�
gátat szabva a Nagytanács �0DJJLRU�&RQVLJOLR��������P»MXV���ÃQ�ÔJ\�KDW»UR-
]RWW��KRJ\�D]�DO»�QHP�ÇUW�IHOMHOHQWÃVHNHW�HJ\WèO�HJ\LJ�HO�NHOO�ÃJHWQL��������RN-
tóber 30-tól ez a rendelkezés annyiban változott, hogy a magánszemélyek 
ellen irányuló név nélkül tett feljelentéseket továbbra is meg kellett semmisí-
WHQL��YLV]RQW�D]RNDW��DPHO\HN�D�9HOHQFHL�.Ð]W»UVDV»J�HOOHQL�EêQFVHOHNPÃQ\UèO�
YDJ\�D]�»OODPQDN�VÔO\RV�N»URNDW�RNR]Í�ÐVV]HHVNÖYÃVUèO�V]ÍOWDN��»W�NHOOHWW�DGQL�
az ügyekben eljáró és ítéletet hozó Tízek Tanácsának �&RQVLJOLR�GHL�'LHFL��23 
1542. augusztus 30-án elrendelték, hogy istenkáromlás esetén a névtelen fel-
MHOHQWÃVW�D�WDQ»FVQDN�FVDN�DNNRU�NHOO�YL]VJ»OQLD��KD�D�EêQFVHOHNPÃQ\�J\DQÔM»W�
K»URP�r�D�IHOWÃWHOH]HWW�EêQFVHOHNPÃQ\�HONÐYHWÃVÃQÃO�MHOHQ�YROW�r�WDQÔ�LV�LJD-
]ROMD��DNLN�NÐ]ÖO�D]�HJ\LN�OHKHWHWW�PDJD�D�IHOMHOHQWè�24

d$]�RURV]O»Q�V]»MDp�WHK»W�HOVèGOHJHVHQ�D�Y»URVL�EÃNH�IHQQWDUW»V»W�FÃOR]WD��
$�UHQGV]HU�LGèUèO�LGèUH�PÍGRVÇWRWW�V]DE»O\RNNDO�HJÃV]HQ�D�NÐ]W»UVDV»J�YÃJÃLJ��
1797-ig megmaradt, és bár a levelesládák nagy részét megsemmisítették, né-
hány még mindig látható Velence utcáit járva.25

21  Velencét más itáliai városokhoz (például Genova, Milánó, Rappallo) hasonlóan hat területi 
egységre, kerületre (sestiere)�RV]WRWW»N�IHO�D]�LGè�W»MW�

22  &255(5, Giovanni – 6$*5('2, Agostino – )5,8/,, Nicoló – 3$6,1,, Lodovico – Carrer, Luigi: Ve-
nezia e le sue lagune. Volume primo. Venezia, 1847. Nell’ I. R. privil. Stabilimento Antonelli, 152. p.

23  A &RQVLJLOLR�GHL�'LHFLW�������MÔOLXV����ÃQ��D�%DLDPRQWH�7LHSROR�ÐVV]HHVNÖYÃVW�NÐYHWèHQ�»O-
OÇWRWW»N�IHO��$]�HUHGHWL�IXQNFLÍM»W�WHNLQWYH�NLYÃWHOHV�KDW»VNÐUê�EÇUÍV»J�VRNNDO�LQN»EE�YDODPLIÃOH�»O-
lambiztonsági szervként vált hírhedtté Velencében, és még a dózse megfigyelésére is jogosult volt.

24  35(72, Paolo: ,�VHUYL]L�VHJUHWL�GL�9HQH]LD��6SLRQDJJLR�H�FRQWURVSLRQDJJLR�DL�WHPSL�GHOOD�6H-
renissima. Milano, 2010. Il Saggiatore, 168–169. p.

25  7262�)(,, Alberto: 8Q�JLRUQR�D�9HQH]LD�FRQ�L�GRJL��,Q�JLUR�SHU�OD�6HUHQLVVLPD�DFFRPSDJQDWL�
dagli uomini che la resero grande. Roma, 2017. Newton Compton Editori.
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���NÃS��%RFFD�GL�OHRQH Velencében*

$�GÃO�RODV]RUV]»JL�%DUL�HJ\LN�Iè�QHYH]HWHVVÃJH�ÃV�PD�P»U�D�Y»URV�V]LPEÍOXPD�
az a különleges szégyenoszlop, amely az óváros piacterén (piazza Mercan-
tile) áll, és ugyancsak kiváló bizonyítéka az oroszlán és az ítélkezés szoros 

*  Le Boche de Leon a Venezia. KWWSV���YHQH]LD�P\EORJ�LW�PHGLD������������������MSJ 
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kapcsolatának. Az igazságosság oszlopa (colonna di giustizia) fehér márványból 
készült, amelynek lábánál egy oroszlán fekszik, mellkasán a &XVWRV�,XVWLFLDH, 
D]D]�D]�LJD]V»J�èU]èMH�IHOLUDWWDO�
$�V]ÃJ\HQRV]ORS�WÐUWÃQHWH�D�����V]»]DGUD�Q\ÔOLN�YLVV]D��$UPDQGR�3HURWWL�

(1865–1924) helytörténeti kutatásai alapján arra a megállapításra jutott, hogy 
a spanyol Don Pedro Álvarez de Toledo nápolyi alkirály (1532–1553) állíttatta 
fel 1546 körül.26�$�SHOOHQJÃUW�D�IL]HWÃVNÃSWHOHQ�DGÍVRN�ÃV�D�FVèGEH�MXWRWW�V]H-
mélyek nyilvános megszégyenítésére alkalmazták. Giulio Petroni leírása szerint 
D�EÖQWHWÃV�YÃJUHKDMW»VD�ÔJ\�WÐUWÃQW��KRJ\�D�JRQRV]WHYèW�D]�RURV]O»Q�K»W»UD�
ültették, és nyakánál fogva egy lánccal az oszlophoz kötözték.27

0DJD�D]�RURV]O»QV]RERU�D]RQEDQ�P»U�MÍYDO�D]HOèWW�OÃWH]HWW��HUHGHWLOHJ�HJ\�
UÍPDL�NRUL�VÇU�GÇV]H�ÃV�èU]èMH�YROW��ÃV�FVDN�XWÍEE�NHUÖOW�D�SLDFWÃUUH�D�V]ÃJ\HQ-
oszlop mellé. A 11–12. században, a normann hódítások idején, a város baj-
HOK»UÇWÍ�YÃGHOPH]èMÃQHN�WDUWRWW»N�

���NÃS��&RORQQD�GL�JLXVWL]LD (Bari)*

*  Colonna della Giustizia. KWWS���UHWH�FRPXQL�LWDOLDQL�LW�IRWR�FRQWHVW�������YLHZ
26  3(5277,, Armando: Il leone di piazza Mercantile. &RUULHUH�GHOOH�3XJOLH, 14. 12. 1919.
27  3(7521,, Giulio: 'HOOD�VWRULD�GL�%DUL�GDJOL�DQWLFKL�WHPSL�VLQR�DOOnDQQR������ Libri tre. Volume 

primo. Napoli, 1857. Stamperia e Cartiere del Fibreno, 111–112. p.
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.ÃS]èPêYÃV]HWL� DONRW»VRN�
szintén utalnak az oroszlán 
és az igazságszolgáltatás kö-
WHOÃNÃUH��$OEHUW�:ROII������r
1892) német szobrász a köly-
keit az óriáskígyóval szemben 
YÃGHOPH]è�RURV]O»QW�»EU»]ROÍ�
szoborcsoportját (Löwe, seine 
Jungen gegen eine Schlange 
YHUWHLGLJHQG�� D� PêYÃV]� KD-
O»OD� XW»Q�� ����� MÔQLXV»EDQ28 
állították fel Berlin Moabit 
városrészében az akkori bün-
WHWèWÐUYÃQ\V]ÃN��Kriminalge-
richt, ma Amtsgericht Tier-
garten�� ÃSÖOHWH�HOèWWL� WÃUHQ��
A szoborcsoportra Hermann 
0ÖOOHU�%RKQ�%HUOLQ�PêHP-
OÃNHLUèO�ÇUW�NÐQ\YÃEHQ��������
PLQW�D]�RURV]O»Q�NÃSÃEHQ�PHJMHOHQè�LJD]V»J�J\è]WHV�KDUF»QDN�V]LPEÍOXP»UD�
WHNLQWHWW�D�NÇJ\ÍDODNRW�PDJ»UD�ÐOWè�KD]XJV»J��LJD]V»JWDODQV»J�IHOHWW�29

(OGRQ�*DUQHW�NDQDGDL�V]REU»V]��ÃV�IRWÍPêYÃV]������r��Equal before the law 
�(J\HQOè�D�WÐUYÃQ\�HOèWW��FÇPê�DONRW»VD�7RURQWÍEDQ��D�0F0XUWU\�*DUGHQV�RI�
Justice szoborparkban áll.
$�V]RERU�HJ\�PÃUOHJHW�»EU»]RO��DPHO\QHN�HJ\LN�YÃJÃQ�HJ\�ÃOHWQDJ\V»JÔ�E»-

U»Q\��PÇJ�D�P»VLNRQ�HJ\�V]LQWÃQ�ÃOHWQDJ\V»JÔ�RURV]O»Q�ÖO�WHOMHV�Q\XJDORPEDQ��
%»U�D]�HJ\LN�»OODW�NLFVL��D�P»VLN�QDJ\��D]�HJ\LN�J\HQJH��D�P»VLN�SHGLJ�HUèV��
D�PÃUOHJ�HJ\HQVÔO\EDQ�PDUDG��V]LPEÍOXPDNÃQW�DQQDN��KRJ\�D]�LJD]V»JRVV»J�
PÃUOHJÃQ�PLQGHQNLW�HJ\IRUP»Q�NHOO�dPHJP»]V»OQLp�30

*  $OEHUW�:ROII�r�/ÐZH�VHLQH�-XQJHQ�JHJHQ�HLQH�6FKODQJH�YHUWHLGLJHQG��������www.reddit.
FRP�U�6FXOSWXUH3RUQ�FRPPHQWV�FGYG[[�DOEHUWBZROIIBOÐZHBVHLQHBMXQJHQBJHJHQBHLQH�

28  $OEHUW�:ROII�D�NLVPÃUHWê��JLSV]EèO�NÃV]ÖOW�V]RERUFVRSRUWRW������EDQ�PXWDWWD�EH�%HUOLQEHQ�
D�.LU»O\L�0êYÃV]HWL�$NDGÃPLD�(Königliche Akademie der Künste zu Berlin) kiállításán. Halála 
XW»Q�D]�»OODP�r�YÃOKHWèHQ�D�PêYÃV]�GÐQWÃVKR]Í�NÐUÐNEHQ�YDOÍ�QÃSV]HUêVÃJÃQHN�ÃV�D�3RURV]�2U-
V]»JRV�0êYÃV]HWL�%L]RWWV»JEDQ�(Preußische Landeskunstkommision)�KRVV]Ô�LGèQ�»W�YÃJ]HWW�OHONL-
LVPHUHWHV�PXQN»M»QDN�NÐV]ÐQKHWèHQ�r�H]W�D�JLSV]PRGHOOW�PHJY»V»UROWD��ÃV�D�PLQWD�DODSM»Q�NÃV]ÖOW�
el a ma is látható bronzszobor. 0$$=��%HUQKDUG��:LOKHOP�:ROII������r�������GHU�HUVWH�%HUOLQHU�
Tierbildhauer. )RUVFKXQJHQ�XQG�%HULFKWH, Bd. 29. 1990. 310. p. www.jstor.org/stable/3881075 

29  Bildhauerei in Berlin. Löwengruppe. Löwe mit Jungen schlägt Schlange. KWWSV���ELOGKDXHUHL�
in-berlin.de/bildwerk/loewengruppe-2/ 

30  McMurtry Gardens of Justice. Virtual Tour. Equal before the Law, by Eldon Garnet. KWWS���
artandthecourts.ca/en/garden/equal-before-the-law/ 

���NÃS��$OEHUW�:ROII�V]RERUFVRSRUWMD��%HUOLQ�*



136� $�-2*��%5�=2/�6�1$.�/(+(7ç6£*(,

���NÃS��Eldon Garnet: Equal before the Law*

*  Equal Before the Law by Eldon Garnet. Photo: Mark Stegel. KWWSV���PFPXUWU\JDUGHQVRIMXV-
tice.com/sites/default/files/sculptures/equal-before-law-400.jpg 
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$�E»U»Q\�D�V]HOÇGVÃJ��D]�»UWDWODQV»J��D�WLV]WDV»J�ÃV�D�EêQWHOHQVÃJ�V]LPEÍOXPD��
$]�LJD]V»JV]ROJ»OWDW»VEDQ�D�MÍ�EÇUÍW�PHJWHVWHVÇWè�RURV]O»Q�D]�HUè��D�E»WRUV»J�
és a hatalom jelképe is. A bárány és az oroszlán együttes megjelenítése Ézsaiás 
próféta jövendölését idézi (Ézs 11,6): „Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, 
D�S»UGXF�D�JÐGÐO\ÃYHO�KHYHU��D�ERUMÔ��D]�RURV]O»Q�ÃV�D�KÇ]RWW�PDUKD�HJ\ÖWW�OHV]-
QHN�>e@�p�'H�9HUJLOLXV�Q\RP»Q�D�NÐ]ÃSNRUL�LNRQRJU»IL»EDQ�D]�HJ\ÖWW�KHYHUè�
E»U»Q\�ÃV�RURV]O»Q��DPHO\HN�dWHUPÃV]HWWèO�IRJYD�NÖOÐQEÐ]QHN�HUNÐOFVHLNEHQp��
PHJWHVWHVÇWLN�D�EÃNÃW��dD�VRNIÃOH�DNDUDW�HJ\HWÃUWÃVÃWp�LV�31

Garnet alkotásán a mérleget tartó oszlopon angol és francia nyelven olvasha-
tó a Jogok és Szabadságok Kanadai Chartájának �&DQDGLDQ�&KDUWHU�RI�5LJKWV�
DQG�)UHHGRPV������V]DNDV]D��DPHO\�NLPRQGMD��KRJ\�D�WÐUYÃQ\�HOèWW�PLQGHQNL�
HJ\HQOè��$]�ÇWÃONH]ÃV�VRU»Q�PLQGHQNLW�XJ\DQD]RQ�E»Q»VPÍG�ÃV�XJ\DQD]RQ�
MRJRN�LOOHWQHN�PHJ��IDMWÍO��QHPWèO��YDOO»VWÍO��W»UVDGDOPL�UDQJWÍO��W»UVDGDOPL�»O-
lástól függetlenül.32

$�V]REU»V]PêYÃV]�D�IL]LND�WÐUYÃQ\HLQHN�ÃV�D�JHRPHWULD�V]DE»O\DLQDN�ÐWYÐ]Ã-
VÃYHO�ÃUWH�HO�D�WÐNÃOHWHV�DU»Q\RN��D]�HJ\HQVÔO\�PHJWHUHPWÃVÃW��+D�DODSRVDEEDQ�
szemügyre vesszük, látható, hogy az oroszlán a középponthoz közelebb, míg 
D�E»U»Q\�DWWÍO�MÍYDO�W»YRODEE�KHO\H]NHGLN�HO��0LQGH]�D�WÐUYÃQ\�HOèWWL�HJ\HQOèW-
lenségek kiküszöbölésének elengedhetetlen követelményére utal. A mérleget 
tartó oszlop bonyolult formája a jog és az igazságszolgáltatás jelképe, hiszen 
D�SHUEHQ�»OOÍ�IHOHN�HJ\HQOè�MRJDLQDN�EL]WRVÇW»VD�D�J\DNRUODWEDQ�IRO\DPDWRV�
PÃUOHJHOÃVW�ÃV�ÃUWÃNHOÃVW�LJÃQ\Oè��QHKÃ]�ÃV�ÐVV]HWHWW�PXQND�

���$�JDOO�NDNDV

$�NDNDV�D�QDS�ÃV�D�OÃOHN�ÔMM»V]ÖOHWÃVÃW��LOOHWYH�D�EÖV]NHVÃJHW�ÃV�D�E»WRUV»JRW�
MHOHQÇWL�PHJ�D�OHJWÐEE�NXOWÔU»EDQ��D�NHUHV]WÃQ\�WHPSORPRN�V]ÃONDNDVDL�D�JR-
nosz elleni éberség szimbólumai.

A párizsi Igazságügyi Palota (Palais de Justice)�ÃSÖOHWÃEHQ�D]�HOèFVDUQRNEÍO�
a Galerie Marchande�IRO\RVÍUD�YH]HWè�EHM»UDW�RURP]DW»W�D]�LJD]V»JRW�ÃV�D�MRJRW�
PHJWHVWHVÇWè�WÐUYÃQ\NÐQ\Y�EDOM»Q�� LOOHWYH�MREEM»Q�ÖOè�+HUPÃV]��ÃV�+HV]WLD�
»EU»]RO»V�GÇV]ÇWL��D]� LVWHQQè�O»E»Q»O�SHGLJ�D�IÃQ\W��ÃV�H]]HO�D�EÇUÍ�LJD]V»JRW�
WHUHPWè��LJD]V»JRW�WHYè�KDWDOP»UD�XWDOÍ�NDNDV�LV�KHO\HW�NDSRWW�33

A franciák jelképe, a gall kakas (gallus gallicus)�D�UHQHV]»QV]�PêYHOWVÃJ�
elterjedésével született meg. Már a rómaiak összefüggésbe hozták a gallus 

31  5,3$ 1997. 450. p.
32  -XVWLFH� LQ�D�)DOOHQ�:RUOG��Public Art of Toronto. KWWSV���SXEOLFDUWRIWRURQWR�ZRUGSUHVV�

com/2016/11/21/justice-in-a-fallen-world 
33  Histoire du Palais. Visite illustrée du Palais de Justice de Paris. www.cours-appel.justice.fr/

paris/histoire-du-palais 
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dNDNDVp�ÃV�D�Gallus�dJDOOp�V]DYDNDW��)UDQFLDRUV]»JRW�D�����V]»]DG�YÃJÃQ�NH]G-
WÃN�D]RQRVÇWDQL�D�NDNDVVDO��DPLNRU�D�WÐUWÃQÃV]HN�IHOIHGH]WÃN�JDOO�èVHLNHW��ÃV�
kiderült, hogy az ókorban Jupiter és Mercurius szent madaraként tisztelték 
az állatot. Az 1490-es években jelent meg egy VIII. Károly francia királynak 
ajánlott kötet Itáliában,34 amelynek egyik illusztrációján fehér kakasok tiporják 
OH�D�)UDQFLDRUV]»J�HOOHQVÃJHLW�PHJWHVWHVÇWè�RURV]O»QW�ÃV�UÍN»W��$]������EHQ�
WUÍQUD�OÃSè�,��)HUHQF�V]HSWHPEHU����ÃQ��YDJ\LV�D]�DV]WUROÍJLD�V]HULQW�D]�HPHO-
NHGè�0HUNÔU�MHJ\ÃEHQ�V]ÖOHWHWW��ÇJ\�PDJ»WÍO�ÃUWHWèGÐWW��KRJ\�0HUFXULXV�V]HQW�
»OODWD��D�IÃQ\�ÃV�D�J\è]HOHP�PHJWHVWHVÇWèMH�OHV]�D�MHONÃSH�35 A 16. század kö-
]HSÃUH�D�NÖOÐQEÐ]è�KDJ\RP»Q\RN�ÐVV]HROYDGWDN��D�WHPSORPRN�WHWHMÃW�GÇV]ÇWè�
PDG»U�D�E»WRUV»J��D�IÃQ\�ÃV�D�J\è]HOHP�V]LPEÍOXPDNÃQW�D]RQRVXOW�D�IUDQFLD�
NLU»OO\DO��D�GLQDV]WLNXV�»OODPPDO��PDMG�D�NLDODNXOÍEDQ�OÃYè�QHP]HWWHO�36 A fran-
cia forradalom hadijelvényül választotta a kakast, ebben a francia nemzetet 
NLIHMH]è��KDUFRV��YDODPLQW�D�VÐWÃWVÃJHW�NXNRUÃNRO»V»YDO�HOê]è�MHOHQWÃV�HJ\HVÖO��
A kakasszimbólum terjesztéséhez Franciaország ellenfelei is hozzájárultak. 
Az 1544. évi crépyi békét egy olyan metszettel ünnepelték, amelyen az V. Ká-
URO\�QÃPHW�UÍPDL�FV»V]»UW�MHONÃSH]è�VDVRN�OHJ\è]LN�D�NDNDVW��$�NDNDV�NÃVèEE�
PHJMHOHQW�SÃQ]ÃUPHNHQ��PDMG�NÐ]ÃSÖOHWHN�EHM»UDWDLQ��HPOÃNPêYHNHQ��EÃO\H-
geken, 1951-ben a polgármesterek hivatalos jelvényén.37

A Palais de Justice�ÃSÖOHWÃEHQ�PêNÐGLN�D�S»UL]VL�)HOOHEEYLWHOL�%ÇUÍV»J�
�&RXU�Gn$SSHO�GH�3DULV��LV��DPHO\QHN�EÖQWHWèWDQ»FVDL��LOOHWYH�W»UJ\DOÍWHUPHL�
NÃW�V]LQWHQ�KHO\H]NHGQHN�HO��$�V]LQWHNHW�ÐVV]HNÐWè�OÃSFVèVRUW�NDNDVRN�GÇV]ÇWLN��
/»EDLNQ»O�EèUV]ÇMDNNDO�»WNÐWÐWW�YHVV]èQ\DO»E�O»WKDWÍ��NÐ]ÃSHQ�HJ\�E»UGGDO��
$�YHVV]èQ\DO»E��D�EHQQH�DONDORPV]HUêHQ�HOKHO\H]HWW�NÃWÃOê�E»UGGDO�D�UÍPDL�
OHJIèEE�PDJLVWUDWXVRN�KLYDWDOL�ÃV�EÖQWHWè�KDWDOP»QDN�MHONÃSH�YROW��$�KDO»O-
EÖQWHWÃVW�D�YHVV]èQ\DO»ERW�KRUGR]Í�V]DEDG��»P�WLV]WVÃJÖNHW�IL]HWÃVÃUW�HOO»WÍ�
hivatalszolgák, a lictorok hajtották végre.38

$�NÐ]HOPÔOW�IUDQFLD�LJD]V»JV]ROJ»OWDW»V»QDN�HJ\�NÖOÐQÐV�MRJHVHWH�HJ\�0DX-
ULFH�QÃYUH�KDOOJDWÍ�NDNDVKR]�ÃV�6DLQW�3LHUUH�Gn2OÃURQ�NÐ]VÃJKH]�NÐWèGLN��
0DXULFH�D]]DO�Y»OW�QHYH]HWHVVÃ�ÃV�NHUÖOW�EH�D�KÇUHNEH������MÔOLXV»EDQ��KRJ\�
a szomszédok zajártalomra hivatkozva, mondván, hajnali kukorékolásával fo-
lyamatosan zavarja a környék nyugalmát, pert indítottak a kakas, illetve tu-
lajdonosa ellen. Az ügyet tárgyaló bíróság (tribunal de grand instance de Ro-
chefort) a szomszédok keresetét elutasította, és kimondta, hogy Maurice 

34  /(*21,66$, Johannes Angelus de: 2SXV�FKULVWLDQLVVLPXP��VHX�'DYLGLFXPe 1497.
35  +$+1(5 Péter: ´MDEE�����WÐUWÃQHOPL�WÃYKLW�DYDJ\�DPLW�EL]WRVDQ�WXGV]�D�WÐUWÃQHOHPUèO�r�ÃV�

PLQG�URVV]XO�WXGRGe Budapest, 2011. Animus Kiadó, 19. p.
36  +$+1(5 Péter: )UDQFLDRUV]»J�WÐUWÃQHWH��%XGDSHVW��������0êV]DNL�.LDGÍ������S�
37  +$+1(5 2011. 19. p.
38  6=/�9,.�*»ERU���OODPKDWDORP�ÃV�MHOYÃQ\HL�5ÍP»EDQ��7ÍJD��WXQLND��YHVV]èQ\DO»E��+LVWÍULD, 

2003. 5–6. sz. 2003. 27. p.
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szabadon folytathatja „az ének-
OÃVWp��6èW�D�SDQDV]RVRNQDN�PÃJ�
1000 euró kártérítést is fizet-
niük kellett Corinne Fesseau-
nak, a kakas tulajdonosának.39

$]� HVHW� dD� EHQQV]ÖOÐWWHNp�
ÃV�D]�ÔMRQQDQ��YDODPHO\�YLGÃ-
NL�WHOHSÖOÃVUH�NÐOWÐ]èN�NÐ]ÐWWL�
konfliktusok szimbólumává is 
vált, mivel számos kereset alap-
jául éppen a vidék jellegzetes 
hangjai és illatai szolgálnak. 
$�QHP]HWNÐ]L�VDMWÍ�ÃUGHNOèGÃ-
VÃW� LV� IHONHOWè�SROÃPLD�ÃSSHQ�
HJ\�LGèEHQ�]DMORWW�D]]DO�D�PÃ-
diakampánnyal, amelynek kö-
zéppontjában a vidék zajainak 
és szagainak megóvása állt. En-
nek nyomán 2020. január 29-én 
D�IUDQFLD�1HP]HWJ\êOÃV�PHJ-
szavazta azt a törvényjavasla-
tot, amely a jellegzetes vidéki 
KDQJRN�ÃV�V]DJRN�PHJèU]ÃVÃW�
FÃO]Í� ÃV� NLIHMH]è� „patrimoi-
QH��VHQVRULHOp fogalmát kívánta 
meghonosítani a francia jog-
ban.40 A javaslatot 2021. január 21-én megtárgyalta és – módosítás nélkül – 
megszavazta a Szenátus is.41�$�IUDQFLD�YLGÃN�ÃUWÃNHLQHN�YÃGHOPÃUèO�V]ÍOÍ�
törvényt (Loi no���������GX����MDQYLHU������YLVDQW�º�GÃILQLU�HW�SURWÃJHU�OH�
patrimoine sensoriel des campagnes françaises) 2021. január 30-án hirdették 
ki a hivatalos lapban �-RXUQDO�2IILFLHO�GH�OD�5ÃSXEOLTXH�)UDQÁDLVH��

*  La cour d’appel de Paris. www.cours-appel.justice.fr/paris 
39  Mayer, Claire: Au procès du coq Maurice et de sa propriétaire. „Tout le monde rit, mais 

GHUULÂUH�� QRXV� DYRQV� XQ� VXMHW� VÃULHX[�p�Le Monde, 5. 7. 2019. www.lemonde.fr/societe/ar-
ticle/2019/07/04/au-proces-du-coq-maurice-et-de-sa-proprietaire-tout-le-monde-rit-mais-der-
ULHUH�QRXV�DYRQV�XQ�VXMHW�VHULHX[B�������B�����KWPO 

l., Ph.: Ile d’Oléron: le coq Maurice va pouvoir continuer à chanter. Le Parisien, 5. 9. 
2019. ZZZ�OHSDULVLHQ�IU�VRFLHWH�LOH�G�ROHURQ�OH�FRT�PDXULFH�YD�SRXYRLU�FRQWLQXHU�D�FKDQ-
ter-05-09-2019-8145924.php 

40  Proposition de loi visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes fran-
çaises. ZZZ�OHJLIUDQFH�JRXY�IU�GRVVLHUOHJLVODWLI�-25)'2/(������������� 

41  Senat.fr. Un Site au Service des Citoyens. www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl19-286.html 

���NÃS��Kakas a párizsi Palais de Justice  
(Cour d’Appel) épületében*
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$�PD�D�.ÔUL»QDN�� D�/HJ-
IèEE� ¶J\ÃV]VÃJQHN� ÃV�
D� )èY»URVL� §WÃOèW»EO»QDN�
otthont adó, Fellner Sán-
GRU�PêÃSÇWÃV]������r������
tervei alapján, eredetileg az 
Igazságügyminisztérium 
számára 1913 és 1918 kö-
zött emelt „klasszicizáló 
DUFKLWHNWÔU»MÔ� KDWDOPDV�
SDORWDp42� IèKRPORN]DW»-
QDN� HJ\LN� GÇV]ÇWèHOHPH�
D]�HJ\LSWRPL�0DDW�LVWHQQè�

Maat az igazság, a jog, 
a törvények és a tökéletes 
HJ\HQVÔO\� PHJWHVWHVÇWè-
je,43 akinek jellegzetes att-
ULEÔWXPD�D�VWUXFFWROOD]DW�44 
amely fejdíszében vagy 
szárnyak formájában jele-
nik meg az ábrázolásokon. 
Pierioni Valeriano (1477–
1558) +LHURJO\SKLFDe 
FÇPê�PXQN»M»EDQ45 pedig 
azt írja, hogy „a struccma-
G»U�HYH]èNKÐ]�KDVRQODWRV�
tollai, miként a tökéletes 
LJD]V»J��HJ\IRUPD�KRVV]Ô-
V»JJDO�EÇUQDNp�46

*  Giorgio Vasari: Allegoria della Giustizia. www.culturaitalia.it/
42  Az épület a Lipótvárosban, a Markó utca 16. szám alatt áll.
43  63,1(72, Natale: Szimbólumok az emberiség történetében. Budapest, 2003. Officina ’96 Ki-

adó, 49. p.
44  .�.26< László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája. Budapest, 1998. Osiris Kiadó, 352. p.
45  9$/(5,$12�%2/=$1,, Giovanni Pierio: +LHURJO\SKLFD��VLYH��'H�VDFULV�$HJ\SWLRUYP�OLWHULV�

commentarii. Basileae, 1556. 178. p. KWWSV���DUFKLYH�RUJ�GHWDLOV�GHVDFULVDHJ\SWLR��YDOH�SDJH�Q��
mode/2up 

46  De párhuzam vonható a fejét a homokba dugó strucc és a hanyag, elfogult bíró között is. 
/»VG�HUUèO�UÃV]OHWHVHQ�*22'5,&+, Peter: ,PDJR�'HFLGHQGL��2Q�WKH�&RPPRQ�/DZ�RI�,PDJHV. Lei-
den–Boston, 2017. Brill, 52–53. p.

����NÃS��Giorgio Vasari: Allegoria della Giustizia  
(Museo e Real Bosco di Capodimonte)*
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$�NÐ]ÃSNRUL�DOOHJRULNXV�NÃS]èPêYÃV]HWL�DONRW»VRNRQ�D]�LJD]V»JRVV»JRW�MHO-
NÃSH]è�IHKÃU�UXK»ED�ÐOWÐ]ÐWW�QèDODN�ROGDO»Q�V]LQWÃQ�IHOEXNNDQ�D�VWUXFF��DPL�
arra utal, hogy bármilyen bonyolultak legyenek is az igazságszolgáltatás elé 
NHUÖOè�ÖJ\HN��HOHJHQGè�LGèW�ÃV�I»UDGV»JRW�NHOO�IRUGÇWDQL�dNLERJR]»VXNUDp��DKRJ\�
dD�VWUXFF�LV�PHJHPÃV]WL�D�YDVDWp�47

Giorgio Vasari (1511–1574) Alessandro Farnese bíboros megbízásából ké-
szült Allegoria della Giustizia�FÇPê�IHVWPÃQ\ÃQ��������-XVWLWLD�MREE�NDUMD�HJ\�
struccon48�Q\XJV]LN��+RVV]Ô�Q\DND�ÃV� ODVVÔ�HPÃV]WÃVH�UÃYÃQ�D�VWUXFF�D]W� LV�
jelképezi, hogy az embernek, így a bírónak kiváltképp, minden kihívással tü-
relemmel kell szembenéznie.49

47  5,3$ 1997. 238. p.
A struccra mint az igazság jelképére id. Plinius is utal A természet históriája �+LVWRULD�1DWXUDOLV� 

FÇPê�PêYÃEHQ��$]�RWW�OHÇUWDNDW�5LSD�LV�LGÃ]L��/»VG�3/,1,86, Caius Secundus: +LVWRULD�1DWXUDOLV. 
L. 10. C. 1.

$�dWHYHPDG»Up�»OOÇWÍODJRV�YDVDW�PHJHPÃV]Wè�NÃSHVVÃJÃUH�YH]HWKHWè�YLVV]D�D�SDWNÍW�KDUDSÍ�VWUXFF�
címereken és pecséteken, valamint a középkori kovácscéhek jelvényein való feltüntetése. A legenda 
HJÃV]HQ�D�QXPÇGLDL�K»ERUÔN�LGHMÃUH�Q\ÔOLN�YLVV]D��DPLNRU�D]�DIULNDL�KDGV]ÇQWÃUHQ�-XJXUWKD�NLU»O\�
dV]HUHFVHQ\HNEèOp�»OOÍ��VWUXFFUD�Q\HUJHOW�NÐQQ\ê�FVDSDWDL�YHUHVÃJHW�PÃUWHN�D�VLYDWDJ�KRPRNM»Q�
nehezen mozgó római lovasságra. A rómaiak a hatalmas futómadarak mágikus erejének tulajdoní-
WRWW»N�D�OHJ\è]HWÃVW��(QQHN�Q\RP»Q�DODNXOW�NL�NÃVèEE�D�OÍ�ÃV�D�VWUXFF�KDUF»QDN�PÇWRV]D��PLV]HULQW�
D�VWUXFF�OHQ\HOL�D]�HOOHQVÃJHV�ORYDW��ÃV�FVèUÃEHQ�P»U�FVDN�D�SDWNÍ�PDUDG��%(57£1<, Iván – )(,6=7 
György: Vas megye címerei és zászlai. In )(,6=7 György (szerk.): Magyarország önigazgatási jel-
NÃSHLW�EHPXWDWÍ�NÃ]LNÐQ\YHN��,��NÐWHW� Kemendollár, 2004. Akvirál ’96 Kft. 34–35. p.

48  -XVWLWLD�DWWULEÔWXPDLQDN�PHJMHOHQÇWÃVHNRU�9DVDUL�Q\LOY»QYDOÍDQ�XWDO�HJ\�NRU»EEL�-XVWLWLD�»EU»-
]RO»VUD��MHOHVÖO�5DIIDHOOR�r�IHOWHKHWèHQ�HJ\LN�XWROVÍ��������r�DONRW»V»UD��DPHO\�D�9DWLN»QL�0Ô]HX-
mokban �0XVHL�9DWLFDQL��6DOD�GL�&RVWDQWLQR��O»WKDWÍ�HUHGHWL�SRPS»M»EDQ��$�IUHVNÍUÃV]OHWHW�KRVV]Ô�
ideig Giulio Romanónak (1499–1546) vagy Giovanfrancesco Penninek (1488–1528) tulajdonítot-
W»N��DNLN�PLQGNHWWHQ�5DIIDHOOR�WDQÇWY»Q\DL�YROWDN��»P������MÔQLXV»EDQ�RODV]�UHVWDXU»WRURN�WHOMHV�
bizonyosággal megállapították, hogy a ,XVWLWLD�5DIIDHOOR�PêYH��$PLFL]LD�H�*LXVWL]LD��LO�5DIIDHOOR�
ritrovato. Vatican Magazine�����JLXJQR�������ZZZ�YDWLFDQQHZV�YD�LW�YDWLFDQR�QHZV���������
PXVHL�YDWLFDQL�UDIIDHOOR�VDOD�FRVWDQWLQR�UHVWDXUR�DUWH�����KWPO), jóllehet már maga Vasari Le 
YLWH�GHn�SLÓ�HFFHOOHQWL�SLWWRUL��VFXOWRUL�H�DUFKLWHWWRUL�FÇPê�PXQN»M»EDQ�D�PHVWHU�DONRW»VDNÃQW�HPOÇ-
WHWWH��£V�XJ\DQH]W�»OOÇWRWWD�D�����V]»]DG�HOHMÃQ�D�IUDQFLD�ÃSÇWÃV]��UÃJÃV]�ÃV�PêNULWLNXV�4XDWUHPÂUH�
de Quincy is (lásd 48,1&<, Quatremère de: ,VWRULD�GHOOD�YLWD�H�GHOOH�RSHUH�GL�5DIIDHOOR�6DQ]LR�GD�
Urbino. Ed. /21*+(1$, Francesco di. Milano, 1829. Francesco Sonzogno, 393–394. p.).

49  Vasari allegorikus Justitia-ábrázolásán a jobb kezében tartott jogar végén megjelenik egy 
víziló is, amely Valeriano +LHURJO\SKLF»ja szerint „felnövekedvén megkívánja saját anyját, s ezért 
PLQGHQ�HOOHQ»OO»VD�HOOHQÃUH�PHJÐOL�WXODMGRQ�QHP]èMÃWp��9DVDUL�D�YÇ]LORYDW�D]�HOIRJXODWODQ�EÇUÍYDO�
társítja, aki nem kegyelmez még a hozzá legközelebb állóknak sem. $112, James P.: „L’Allegoria 
GHOOD�*LXVWL]LDp�GL�*LRUJLR�9DVDUL� Osserva il dipinto nei dettagli. KWWSV���DUWVDQGFXOWXUH�JRRJ-
OH�FRP�H[KLELW�O�DOOHJRULD�GHOOD�JLXVWL]LD�GL�JLRUJLR�YDVDUL�PXVHR�H�UHDO�ERVFR�GL�FDSRGLPRQWH�
]4,&�(W�Y$R1/J"KO LW 

Az egész alkotás kifinomult jelképrendszerének megjelenítésében a történettudományban 
jártas prelátus, Paolo Giovio (1483–1542) tanácsaira és iránymutatására támaszkodott Vasari. 
�����MDQX»UM»EDQ�HJ\�KRVV]Ô�OHYHOHW�LQWÃ]HWW�)DUQHVH�EÇERURVKR]��DPHO\EHQ�D�IHVWPÃQ\�V]LPER-
likáját részletezte.
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Az igazságszolgáltatással kapcsolatos jelképek között megtalálható a különbö-
]è�NXOWÔU»NEDQ�V]»PRV�ÃV�VRNV]RU�HJ\P»VQDN�HOOHQWPRQGÍ�MHOHQWÃVWDUWDOPDW�
KRUGR]Í�NÇJ\Í��9LVV]DWÃUè�PRWÇYXPD�D�PÇWRV]RNQDN��D�PêYÃV]HWHNQHN�ÃV�D�YDO-
O»VRNQDN��HJ\DU»QW�MHONÃSH]L�D]�ÃOHWHW��D�KDO»OW��D]�ÔMM»ÃOHGÃVW��D�V]HQW�WXG»VW�
ÃV�D�WÔOYLO»JL�ÃOHWHW�

Cesare Ripa ,FRQRORJL»M»EDQ�D�PÃOWÍV»JWHOMHV�ÐOWÐ]ÃNEHQ�ÖOè�EÇUÍ�MREE�NH-
]ÃEHQ�S»OF»W�WDUW��DPHO\�NÐUÃ�D�KDWDORPPDO�IHOUXK»]RWW�HPEHUHNWèO�HOY»UKDWÍ�
RNRVV»JUD�XWDOÍ�NÇJ\Í�WHNHUHGLN��$]�´MV]ÐYHWVÃJEHQ�0»WÃ�HYDQJÃOLXPD�V]HULQW�
�0W��������dOHJ\HWHN�WHK»W�RNRVDN��PLQW�D�NÇJ\ÍNp��$]�ÇWÃONH]ÃVVHO50 is társított 
3DOODV]�$WKÃQÃ��0LQHUYD��»OODWDNÃQW�D�EÐOFVHVVÃJ��D]�ÃV]�ÃV�D]�HUè�V]ÐYHWVÃJÃW�
szimbolizálja.51��P�-»QRV�HYDQJÃOLXP»EDQ��-Q�������D]�ÐUGÐJÐW�PHJWHVWHVÇWè�
NÇJ\Í�dD�KD]XJV»J�DW\MDNÃQWp�HOHYHQHGLN�PHJ�

És egy modern példa, amely kiválóan illusztrálja hagyomány és jelen találko-
zását. 2014. október 26-án adták át a nyugat-ausztráliai Kununurra városának 
ÔM�EÇUÍV»JL�ÃSÖOHWÃW��$]�ÃSÇWÃV]HN�D�KHO\L�èVODNRVRNNDO�HJ\ÖWWPêNÐGYH�WHUYH]-
ték az épületet, a tervrajz nyilvános konzultációkon formálódott. A 2000 m2 
DODSWHUÖOHWê��NÃWV]LQWHV�OÃWHVÇWPÃQ\W�ÔJ\�DODNÇWRWW»N�NL��KRJ\�D]�WÐNÃOHWHVHQ�LO-
OHV]NHGMHQ�D]�D]W�NÐUÖOYHYè�WHUPÃV]HWL�NÐUQ\H]HWKH]��YDODPLQW�D�EHQQV]ÖOÐWWHN�
YLO»JV]HPOÃOHWÃKH]��(]W�D�WÐUHNYÃVW�HUèVÇWLN�D]�ÃSÇWNH]ÃVKH]�KDV]Q»OW�IDDQ\DJRN��
NèEXUNRODWRN�ÃV�V]ÇQHN��D�UR]VGDEDUQD�NÖOÐQEÐ]è�»UQ\DODWDL��D�WHUPÃV]HWHV�IÃQ\�
ÃV�D�S»UDWODQ�NLO»W»V�NLKDV]Q»O»VD��$]�ÃSÖOHW�EHOVè�WHUHLW�WÐEE�PLQW�KÔV]�KHO\L�
(Miriwoong)�PêYÃV]�DONRW»VDL�GÇV]ÇWLN��$]�HJ\LN�OÃSFVèVRU�O»E»Q»O�D�EHQQV]ÖOÐWW�
ÃV�D]�DXV]WU»O�NXOWÔUD�WÐUYÃQ\HLQHN�ÃV�V]RN»VDLQDN�HJ\ÖWWÃOÃVÃW�NÃW�HJ\P»VVDO�
összefonódó kígyó szimbolizálja.52

50  3DOODV]�$WKÃQÃUèO��0LQHUY»UÍO��ÔJ\�WDUWRWW»N��KRJ\�K»URP�IHMH�YDQ��D]�HJ\LNNHO�WDQ»FVRW�DG��
D�P»VLNNDO�PDJD�ÇWÃO��D�KDUPDGLNNDO�HUÃQ\HVHQ�FVHOHNV]LN��-HOOHJ]HWHV�DWWULEÔWXPD�PÃJ�D�NRFVLM»W�
KÔ]Í�IÖOHVEDJRO\�ÃV�JRUJÍIèYHO�GÇV]ÇWHWW�SDM]VD��5,3$ 1997. 524. p.

51  3�/�József – ´-9�5, Edit (szerk.): 6]LPEÍOXPW»U��-HONÃSHN��PRWÇYXPRN��WÃP»N�D]�HJ\HWHPHV�
és a magyar kultúrából. Budapest, 1997. Balassi Kiadó, 260. p.

52  $17+21<, Thalia r�*5$17, Elizabeth: Courthouse Design Principles to Dignify Spaces for 
Indigenous Users: Preliminary Observations. ,QWHUQDWLRQDO�-RXUQDO�IRU�&RXUW�$GPLQLVWUDWLRQ, 
Vol. 8. No. 1. 2016. 53. p.
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����NÃS��3HOWD�JRUJÍIèYHO�ÃV�RURV]O»QRNNDO� 
a francia Cour de Cassation nagytermében*

*  Pelta Grandchambre. ZZZ�FRXUGHFDVVDWLRQ�IU�,0*�3HOWD���*UDQGFKDPEUH�SGI 



6WHIDQ�+X\JHEDHUW*

$�+266=´�����6=�=$'�$�'°17ç�
$/.270�1<26�3,//$1$7��'$3��
1<20�%$1

���%HYH]HWÃV

$]�DONRWP»Q\�r�OÃYÃQ�HJ\�QHP]HW�MRJ»QDN�DODSYHWè�ÃV�OHJHOHPLEE�UÃV]H�r�PHJ-
IHOHOè�PêNÐGÃVÃKH]�V]ÖNVÃJHV��KRJ\�WHOMHV�PÃUWÃNEHQ�PHJLVPHUKHWè�OHJ\HQ�
az állampolgárok számára.1 Ennek érdekében „az alkotmányoknak szimbo-
likus ábrázolási formákra kell támaszkodniuk, amelyek érvényességet, azaz 
HOIRJDG»VW�ÃV�HOLVPHUÃVW�NÐOFVÐQÐ]QHN�V]»PXNUDp�r�ÇUMD�D�SROLWROÍJXV��+DQV�
Vorländer egy 2012-ben megjelent 0L�D]�DONRWP»Q\RV�NXOWÔUD"�FÇPê�HVV]Ã-
jében.2 Vorländer mind a közbeszédre, mind az „alkotmány megvalósításának 
H[SUHVV]ÇY��QDUUDWÇY��SHUIRUPDWÇY�ÃV�ULWX»OLV�IRUP»LUDp�KLYDWNR]LN�3 Idetartozik 

*  +X\JHEDHUW��6WHIDQ�PêYÃV]HWWÐUWÃQÃV]��*HQWL�(J\HWHP�0êYÃV]HWWÐUWÃQHWL��=HQH��ÃV�6]ÇQK»]-
tudományi Tanszék (Universiteit Gent Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen). 
ORCID ID: 0000-0001-8665-0204

1  A tanulmány egy korábbi verziója angolul már megjelent. Vö. +8<*(%$(57, Stefan: The Quest 
for the Decisive Constitutional Moment. In +8<*(%$(57, Stefan – &21'(//2, Angela – 0$586(., 
Sarah – $17$.,, Mark (szerk.): 6HQVLQJ�WKH�1DWLRQnV�/DZ��+LVWRULFDO�,QTXLULHV�LQWR�WKH�$HVWKHWLFV�
RI�'HPRFUDWLF�/HJLWLPDF\��&KDP��������6SULQJHU����r����S��$�V]HU]è�NÐV]ÐQHWHW�PRQG�D]�HUHGHWL�
NÐWHW�V]HUNHV]WèW»UVDLQDN�ÃV�NÐ]UHPêNÐGèLQHN��YDODPLQW�-XGLW�%HNH�0DUWRV��%UXQR�'HEDHQVW��
7KLMV�'HNHXNHOHLUH��/HDK�)DLELVRII��'LUN�+HLUEDXW��)HOL[�-¾JHU��*HRUJHV�0DUW\Q��.HQDQ�9DQ�
'H�0LHURRS��7RRQ�0RRQHQ��0DUMDQ�6WHUFN[��<DQQLV�6WR\DV��%UXQR�'H�:HYHU�ÃV�-DQD�:LMQVRXZ�
kollégáknak is. Magyarra fordította Mrázik Rebeka.

2  925/�1'(5��+DQV��:KDW� LV�o&RQVWLWXWLRQDO�&XOWXUHp"�,Q�+(16(/, Silcke – %2&., Ulrike – 
',5&.6(1, Katrin – 7+$0(5, Hans-Ulrich (ed.):�&RQVWLWXWLRQDO�&XOWXUHV��2Q�WKH�&RQFHSW�DQG�
5HSUHVHQWDWLRQ�RI�&RQVWLWXWLRQV�LQ�WKH�$WODQWLF�:RUOG� Newcastle upon Tyne, 2012, Cambridge 
6FKRODUV�3XEOLVKLQJ������S��/»VG�PÃJ�7KRPDV�:ÖUWHQEHUJHU�MDYDVODW»W��PLV]HULQW�D]�DONRWP»Q\-
történet-írás eszköztárába érdemes felvenni a vizuális elemzést. :¶57(1%(5*(5, Thomas: Symbole 
GHU�)UHLKHLW��=X�GHQ�:XU]HOQ�ZHVWOLFKHU�SROLWLVFKHU�.XOWXU��9LHQQDr&RORJQHr:HLPDU��������%ÐK-
lau Verlag, 470–471. p. Lásd még Stollberg-Rilinger feltevését: 672//%(5*�5,/,1*(5, Barbara: The 
(PSHURUnV�ROG�FORWKHV��FRQVWLWXWLRQDO�KLVWRU\�DQG�WKH�V\PEROLF�ODQJXDJH�RI�WKH�+RO\�5RPDQ�(PSLUH, 
Spektrum publications of the German Studies Association. New York, 2015, Berghahn Books

3  925/�1'(5 2012, 28. p.
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D�NÐ]WÃUL�PêYÃV]HW�LV��$�NÃS]èPêYÃV]HNHW�D]]DO�D�QHKÃ]�IHODGDWWDO�EÇ]W»N�PHJ��
hogy vizuálisan jelenítsék meg az alkotmányt annak érdekében, hogy jobban 
ÃU]ÃNHOKHWèYÃ tegyék azt a népesség számára. Az alkotmány absztrakt jelle-
ge és az ikonográfiai hagyomány hiánya azonban megnehezíti ezt a feladatot.4 
Az egyik megoldás a szimbólumok használatában rejlik, amint az Jean-Jacques 
Francois Le Barbier híres festményén látható, amely az Emberi és polgári 
jogok nyilatkozatát ábrázolja (1789, Paris, Carnavalet Museum). Ezen a fest-
ményen a számos szimbólum között a törvény táblái nemcsak az 1789. évi 
Q\LODWNR]DW�V]DNU»OLV�WLV]WHOHWÃW�V]LPEROL]»OM»N��KDQHP�D�EHQQH�OHÇUW�DODSYHWè�
jogok örök és megváltoztathatatlan jellegét is.5

(EEHQ�D�WDQXOP»Q\EDQ�D]�DONRWP»Q\�»EU»]RO»V»KR]�HJ\��D�PêYÃV]HN�»O-
WDO�DONDOPD]RWW�P»VLN�PHJROG»VVDO�IRJODONR]XQN��3RQWRVDEEDQ�HJ\�PêYÃV]L�
HV]NÐ]W�YL]VJ»OXQN��DPHO\HW�'ÐQWè�$ONRWP»Q\RV�3LOODQDWQDN��D]D]�'$3�QDN�
nevezünk.6�$�WDQXOP»Q\XQNEDQ�DONDOPD]RWW�dHV]NÐ]p�NLIHMH]ÃV�D�PêYÃV]HW-
WÐUWÃQÃV]��)UDQFLV�+��'RZOH\�����V]»]DGL�V]REU»V]DWUÍO�V]ÍOÍ�HOHP]ÃVÃEèO�
V]»UPD]LN��DPHO\EHQ�EHQQH�IRJODOWDWLN�D]�ÔJ\QHYH]HWW�dMHOHQWèV�SLOODQDWp��D]D]�
amikor a megjelenített témát a lényegi életrajzi pillanatban ábrázolják.7 A szob-
U»V]DWL�dMHOHQWèV�SLOODQDWp�HV]NÐ]H�D]�HPEHU�EHOVè�WHUPÃV]HWÃQHN�ÃV�WÐUWÃQHOPL�
hozzájárulásának lényegét mutatja be. Hasonlóképpen, a DAP mint eszköz 
az alkotmány lényegének és a nemzethez való hozzájárulásának bemutatására 
V]ROJ»O��$]�dHV]NÐ]Wp�H]ÃUW�D�dUHSUH]HQW»FLÍV�HV]NÐ]p�YDJ\�D�dPêYÃV]L�J\DNRUODWp�
szinonimájaként kell értelmezni, hasonlóan az elvont fogalmak megszemélye-
VÇWÃVHNNHO�YDOÍ�»EU»]RO»V»KR]��LOOHWèOHJ�D�K»URPQHJ\HGHV�QÃ]HW�DONDOPD]»V»KR]�
az arcképfestészet esetében.
%»U�D�'$3�KDV]Q»ODW»QDN�V]»PRV�SÃOG»MD�PHJWDO»OKDWÍ�D�YL]VJ»OW� LGèV]DN�

HOèWW�ÃV�XW»Q��H]�D�WDQXOP»Q\�FVDN�D�KRVV]Ô�����V]»]DGEDQ��D�IRUUDGDORP�ÃV�
D]�DONRWP»Q\RN�NRU»EDQ�OÃWUHMÐWW�PêDONRW»VRN�NDSFV»Q�IRJODONR]LN�D�'$3�YHO��
(]�D�NRU�YROW�D]�LV��DPLNRU�D�PêYÃV]HWWÐUWÃQHWEHQ�ÔM�LGLÍPD�NHUÖOW�EHYH]HWÃVUH��

4  0¶//(5, Marion C.: Verfassung. In )/(&.1(5, Uwe – :$51.(��Martin – =,(*/(5, Hendrik 
(Hrsg.):�+DQGEXFK�GHU�SROLWLVFKHQ�,NRQRJUDSKLH��0ÖQFKHQ��������&��+��%HFN�����r�����S���*5((1�
)5<', Vivien: Representing the Constitution in the US Capitol Building: Justice, Freedom and 
Slavery. In +(16(/, Silcke – %2&., Ulrike – ',5&.6(1, Katrin – 7+$0(5, Hans-Ulrich (ed.):�&RQ-
VWLWXWLRQDO�&XOWXUHV��2Q�WKH�&RQFHSW�DQG�5HSUHVHQWDWLRQ�RI�&RQVWLWXWLRQV�LQ�WKH�$WODQWLF�:RUOG� 
Newcastle upon Tyne, 2012, Cambridge Scholars Publishing, 228–229, 244. p.

5  5(,&+$5'7, Rolf: L’imaginaire de la Constitution de 1789 à 1830: symbolique d’union ou 
de division politique? In 6&+2/=, Natalie – 6&+5°(5��Christina – 7+$0(5, Hans-Ulrich (ed.): Le 
FRPEDW�DXWRXU�GH�OD�5HSUÃVHQWDWLRQ��SROLWLTXH�V\PEROLTXH�HQ�)UDQFH������r����� Rennes, 2007, 
Presses de l’Université de Bretagne, 101–115. p.

6  $�NÐYHWNH]HWHVVÃJ�NHGYÃÃUW�D�WRY»EELDNEDQ�D�d'$3p�UÐYLGÇWÃVW�KDV]Q»OMXN�D�PêYÃV]L�HV]-
NÐ]UH�XWDOYD��PÇJ�D�dGÐQWè�DONRWP»Q\RV�SLOODQDWp�NLIHMH]ÃVW�D�WÃQ\OHJHV��WÐUWÃQHOPL�PRPHQWXPUD�
vonatkoztatva.

7  '2:/(<, Francis H.: D’Angiviller’s Grands Hommes and the Significant Moment. The Art 
Bulletin, Vol. 39. 1957. No. 4. 259–277. p.
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$]�RO\DQ�����V]»]DG�YÃJL�IHVWèN��PLQW�SÃOG»XO�%HQMDPLQ�:HVW�ÃV�-RKQ�6LQJOHWRQ�
&RSOH\�r�DNLQHN�PXQN»VV»J»W�(GJDUG�:LQG�PêYÃV]HWWÐUWÃQÃV]�D�dWÐUWÃQHOPL�
IHVWÃV]HW�IRUUDGDOP»QDNp�QHYH]WH8 – néhány elszigetelt példája után ez a ki-
IHMH]ÃVPÍG�D�IUDQFLD�IRUUDGDORP�LGHMÃQ�MÐWW�LJD]»Q�GLYDWED��DPLNRU�D�PêYÃ-
V]HN�DNDGÃPLNXV�VWÇOXVEDQ�NH]GWÃN�HO�»EU»]ROQL�D�V]HPWDQÔN�EHV]»PROÍLW�9 
(]�D]�LGLÍPD�ÃUKHWè�WHWWHQ�D�IHVWè��-DFTXHV�/RXLV�'DYLG������HV�V]DYDLEDQ��
dQHP�NHOO�>e@�WÐEEÃ�D]�ÍNRUL�HPEHUHN�WÐUWÃQHWHLEHQ�WÃP»NDW�WDO»OQL�IHVWPÃ-
Q\HLQN�V]»P»UDp�10�$�WÐUWÃQHOPL�SRQWRVV»J�ÃU]HWÃQHN�ÃV�D�PDJDV�PêYÃV]L�PLQè-
VÃJQHN�D�NRPELQ»FLÍM»W�KRVV]Ô�LGHLJ�D�FVDWD»EU»]RO»VRN�YDJ\�D�EÃNHW»UJ\DO»VRN�
megjelenítése számára tartották fenn, illetve kisebb mértékben a koronázási 
V]HUWDUW»VRN�ÃV�HVNÖYè»EU»]RO»VRN�UÃV]ÃUH��0RVW�NRUW»UV�HVHPÃQ\HNKH]��YDOD-
PLQW�D]�HPEHUHNHW�YDJ\�D]�»OODPSROJ»URNDW�LV�ÃULQWè�HVHPÃQ\HN�»EU»]RO»V»KR]�
is felhasználták.11�$]�ÔM�LGLÍPD�WHNLQWHWÃEHQ�HV]ÖQNEH�MXWKDW�VRN�RO\DQ�PHWV]HW��
DPHO\HN�GÐQWè�IRQWRVV»JÔ�NRUDEHOL�HVHPÃQ\HNHW�PXWDWQDN�EH��PLQW�D�%DVWLOOH�
EHYÃWHOH�YDJ\�;9,��/DMRV�NLYÃJ]ÃVH�
(J\�P»VLN�NÃS��DPHO\�D]RQQDO�HV]ÖQNEH�MXW��DPLNRU�D�KRVV]Ô�����V]»]DGRW�

D�IRUUDGDORP��D]�DONRWP»Q\�ÃV�HQQHN�D]�ÔM�LGLÍP»QDN�D�IÖJJYÃQ\ÃEHQ�MHOOHPH]-
zük David Labdaházi eskü�FÇPê�PêYH�����NÃS���(]�D�Pê�YLWDWKDWDWODQXO�D�'$3�
HOVè�SÃOG»MD��$�EHIHMH]HWOHQ�IHVWPÃQ\KH]�NÃV]ÖOW�WDQXOP»Q\W�D]������HV�S»UL]VL�
6]DORQRQ��D]�DNNRUL�OHJMHOHQWèVHEE�PêYÃV]HWL�NL»OOÇW»VRQ�PXWDWW»N�EH�12 David 
RO\DQ�HVHPÃQ\W�ÃV�SLOODQDWRW�PXWDW�EH�LWW��DPHO\HW�D�WÐUWÃQHWÇU»V�GÐQWè�IRQWRV-
V»JÔQDN�WHNLQW�PLQG�D�IUDQFLD�IRUUDGDORP��PLQG�DQQDN�HOVè�DONRWP»Q\D�V]HP-
SRQWM»EÍO��DPHO\HW�������V]HSWHPEHU���»Q�KLUGHWWHN�NL��'DYLG�D]�������MÔQLXV�
���L�HVNÖWÃWHOW�»EU»]ROMD��DKRO�D�5HQGL�*\êOÃV�NÃSYLVHOèL�OHWHV]LN�D]�HVNÖW��KRJ\�
DGGLJ�QHP�KDJ\M»N�HO�D�1HP]HWJ\êOÃVW��DPÇJ�D]�DONRWP»Q\W�PHJ�QHP�DONRWM»N�13

8  :,1', Edgar: The Revolution of History Painting. -RXUQDO�RI�WKH�:DUEXUJ�,QVWLWXWH� Vol. 2. 
1938. No. 2. 116–127. p.

9  %»U�D�WÐUWÃQHOPL�IHVWÃV]HW�IRUUDGDOPD�ÃV�'DYLG�PêDONRW»VDL�HJ\ÃUWHOPê�HOKDW»URO»VL�SRQWRN��
D�PêDONRW»VRN�D�WÐUWÃQHOHP�VRU»Q�PLQGLJ�NÐ]HOPÔOWEHOL�YDJ\�WÐUWÃQHOPL�HVHPÃQ\HNHW�»EU»]ROWDN��D�
PH]RSRW»PLDL�1DU»P�6]ÇQ�V]WÃOÃMÃWèO�NH]GYH��.U��H������r������3»UL]V�0XVÃH�GX�/RXYUH��r�DPL�
D]�HJ\LN�HOVè�PêDONRW»V��DKRO�V]»QGÃNRVDQ�WÐUWÃQHOPL�NÃSHW�KR]WDN�OÃWUH�r�D�*LDPERORJQD�ILUHQ]HL�
ORYDV�V]REU»QDN�WDODS]DW»Q�OÃYè�GRPERUPêYHNHQ�»W��(UUèO�UÃV]OHWHVHEEHQ�O»VG�%$+5$1,, Zainab: 
7KH�,QILQLWH�,PDJH��$UW��7LPH�DQG�WKH�$HVWKHWLF�'LPHQVLRQ�LQ�$QWLTXLW\� London, 2014, Reaktion/
University of Chicago Press, 177–178. p.

10  Idézet -2+1621, Dorothy: -DFTXHV�/RXLV�'DYLG��1HZ�3HUVSHFWLYHV. Newark, 2006, University 
of Delaware Press, 111. p. alapján.

11  $%5$06��$QQ�8KU\��3ROLWLFV��3ULQWV��DQG�-RKQ�6LQJOHWRQ�&RSOH\nV�:DWVRQ�DQG�WKH�6KDUN��The 
Art Bulletin, 9RO������������1R��������r�����S���5(<1$(576 2008, 88–90. p.

12  $17$.,, Mark – /(�*8(55,(5, Catherine: Moment, Portrait, Tableau: Making Sense of and 
with Jacques-Louis David’s Tennis Court Oath. In +8<*(%$(57, Stefan – &21'(//2, Angela – 
0$586(., Sarah – $17$.,, Mark (szerk.): 6HQVLQJ�WKH�1DWLRQnV�/DZ��+LVWRULFDO�,QTXLULHV�LQWR�WKH�
$HVWKHWLFV�RI�'HPRFUDWLF�/HJLWLPDF\� Cham, 2018, Springer, 45–84. p.

13  %2,0(, Albert: $UW�LQ�WKH�$JH�RI�5HYROXWLRQ�����r����. Vol. 1. $�6RFLDO�+LVWRU\�RI�0RG-
ern Art��&KLFDJRr/RQGRQ��������7KH�8QLYHUVLW\�RI�&KLFDJR�3UHVV�����r�����S��%»U�ÔJ\�YÃOMÖN��
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���NÃS��Jacques-Louis David: Labdaházi eskü, 1789. június 20.  
(Serment du Jeu de Paume, 20 juin 1789)*

Az alábbiakban meghatározzuk a DAP mint eszközt a címben megadott a 
V]DYDNUD�r�'ÐQWè��$ONRWP»Q\RV�ÃV�3LOODQDW�r�ÐVV]SRQWRVÇWYD��)RQWRV��KRJ\�
D�dGÐQWè�SLOODQDWp�ÃV�D]�dDONRWP»Q\RV�SLOODQDWp�HJ\DU»QW�P»U�OÃWH]è�IRJDORP��
$]�HOèEELW�+HQUL�&DUWLHU�%UHVVRQ�IUDQFLD�IRWÍPêYÃV]��D]�XWÍEELW�SHGLJ�%UXFH�
Ackerman amerikai jogtudós alkotta meg. Bár a fejezet mindkét fogalomra és 
GHILQÇFLÍUD�W»PDV]NRGLN��WRY»EEUD�LV�IRQWRV��KRJ\�V]HP�HOèWW�WDUWVXN�D]�»OWDOXQN�
megalkotott eszközre való alkalmazásuk korlátait. E két fogalom megvitatása 
XW»Q�HJ\�SLOODQDW�NÃS]èPêYÃV]HWL�»EU»]RO»V»QDN�NÃUGÃVÃW�W»UMXN�IHO��PLHOèWW�
végül megadjuk a DAP definícióját.
$����IHMH]HW�EHPXWDWMD�D�'$3�KDV]Q»ODW»W�D�NÖOÐQEÐ]è�PÃGLXPRNEDQ��ÃV�

KRJ\�H]HNQHN�D�NÖOÐQEÐ]è�PÃGLXPRNQDN�YDQQDN�H�VDM»W�NRUO»WDL��$�YL]VJ»OW�PÃ-
GLXPRN�D�NÐYHWNH]èN��D�IHVWÃV]HW�ÃV�DQQDN�WDUWÍV�QÃSV]HUêVÃJH�D�IÃQ\NÃSH]ÃV�

YDOÍV]ÇQêOHJ�'DYLG�YROW�D]�HOVè��DNL�ÔJ\�GÐQWÐWW��KRJ\�NLKDV]Q»OMD�D�'$3�DGWD�OHKHWèVÃJHNHW��D]�
�����ÃV������NÐ]ÐWWL�LGèV]DNEDQ�V]»PRV�P»VLN�PêYÃV]�LV�KDVRQOÍDQ�UDM]ROWD�YDJ\�IHVWHWWH�OH�H]W�
a jelenetet. David saját tanítványa, Auguste Couder ugyanazt a drámai pillanatot örökítette meg 
1848-ban (Vizille, Musée de la Révolution française, inv. no. MFR D 1995-1).

*  ������WROO��EDUQD�ÃV�IHKÃU�WLQWD��SDSÇU�����±�����FP��9HUVDLOOHV��0XVÃH�QDWLRQDO�GHV�FK¼WHDX[�
de Versailles et de Trianon, inv. no. 26182. KWWSV���XSORDG�ZLNLPHGLD�RUJ�ZLNLSHGLD�FRPPRQV����G�
Le_Serment_du_Jeu_de_paume.jpg
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WÃUQ\HUÃVH�XW»Q�LV��D]�ÃUPHN��DPHO\HN�D�PÔOW�PHJY»OWR]WDWKDWDWODQ�IRUU»VDLNÃQW�
VDM»WRV�DXU»YDO�UHQGHONH]QHN��ÃV�D�V]REU»V]DW��SRQWRVDEEDQ�HJ\�RO\DQ�V]RERUWÇ-
SXV��DKRO�D]�HPOÃNNÃQW�»OOÇWRWW�V]HPÃO\�DODNMD�NLHJÃV]ÖO�D�WDODS]DWRQ�PHJMHOHQè�
HJ\�YDJ\�WÐEE�QDUUDWÇY��ÃOHWUDM]L�MHOHQHWHNNHO�HOO»WRWW�GRPERUPêYHO�
(]�D�IHMH]HW�D]�DONRWP»Q\�NHWWèV�PHJKDW»UR]»V»W�DONDOPD]]D�+DQQD�)HQLFKHO�

Pitkin nyomán. Az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának 1987–1988-as 
kétszázadik évfordulóján, a megemlékezés pillanatában Pitkin éles különbséget 
tesz a materiális, arisztotelészi constitutio,�DYDJ\�D�QÃS�DODSYHWè�ÐVV]HWÃWHOH�ÃV�
D�IRUP»OLV��ÇURWW�DONRWP»Q\�NÐ]ÐWW��DPL�D�dYDODPL��DPLW�WHV]ÖQNp��D�dNRQVWLWÔ-
FLÍp�NÐYHWNH]PÃQ\H�14�$�dWHQQLp�ÃV�D]�dDONRWQLp�LJÃN�FVHOHNYÃVW��FVHOHNHGHWHN�
VRUR]DW»W��HYROÔFLÍW��HOEHV]ÃOÃVW�ÃV�IHMOèGè�WÐUWÃQHWHW�MHOHQWHQHN�D]�HJ\VÃJHV��
ÇU»VRV�GRNXPHQWXP�OÃWUHKR]»VD�VRU»Q��DPHO\EèO�D�IRUP»OLV�DONRWP»Q\�OHV]��
$PLNRU�HJ\�PêYÃV]�HJ\�WÐUWÃQHOPL�SLOODQDWRW�Y»ODV]W�D�'$3�RQ�EHOÖO��HO�NHOO�
GÐQWHQLH��KRJ\�D�WÐUWÃQHW�PHO\LN�HSL]ÍGMD�YDJ\�HVHPÃQ\H�D�GÐQWè�IRQWRVV»JÔ��
vagy pontosabban, mikortól létezik egy alkotmány, mikor történik az alkot-
mányozás, vagy mikor alkotjuk vagy alkottuk meg azt. Ezt a konkrét epizódot 
YDJ\�HVHPÃQ\W�QHYH]KHWMÖN�dDONRWP»Q\RV�.DLURV]QDNp��XWDOYD�D]�ÍNRUL�JÐUÐJ�
PHJIHOHOè��KHO\HV��DONDOPDV�SLOODQDW�IRJDOP»UD�ÃV�SHUV]RQLILN»FLÍM»UD�15

���$�'$3�PHJKDW»UR]»VD

�����'ÐQWè��$�&DUWLHU�%UHVVRQ�IÃOH�GÐQWè�SLOODQDW

Henri Cartier-Bresson, a francia fotográfus és a Magnum fotóügynökség társ-
alapítója, ,PDJHV�º�OD�VDXYHWWH�FÇPê�NÐQ\YH�DQJROXO�D�7KH�'HFLVLYH�0RPHQW 
címmel jelent meg (mind az eredeti, mind a fordítás 1952-ben látott napvilá-
got), ami magyarul annyi tesz: $�GÐQWè�SLOODQDW.16 Cartier-Bresson a kifejezést 
állítólag a 17. századi francia politikus, Cardinal de Retz (1623–1679) emlék-
LUDWDLEÍO�NÐOFVÐQÐ]WH��d1LQFV�RO\DQ�GRORJ�D�YLO»JRQ��PHO\QHN�QH�OHQQH�GÐQWè�
SLOODQDWD�p17�5HW]�EÇERURV�GÐQWè�SLOODQDWDL�WÐUWÃQHOPL�HVHPÃQ\HNUH�XWDOQDN��

14  3,7.,1, Hanna Fenichel: The Idea of a Constitution. Journal of Legal Education, Vol. 37. 
1987. No. 2. 167–169. p.

15  BaerT, Barbara: .DLURV�RU�RFFDVLRQ�DV�SDUDGLJP�LQ�WKH�YLVXDO�PHGLXP��1DFKOHEHQ��LFRQRJ-
raphy, hermeneutics. Leuven, 2016, Peeters

16  &$57,(5�%5(6621, Henri: ,PDJHV�º�OD�VDXYHWWH��3DULV��������(GLWLRQV�9HUYH��&$57,(5�%5(6621, 
Henri: 7KH�'HFLVLYH�0RPHQW��3KRWRJUDSKV�E\�+HQUL�&DUWLHU�%UHVVRQ. Paris, 1952, Editions Verve

17  d,,�Qn\�D�ULHQ�GDQV�FH�PRQGH�TXL�QnDLW�XQ�PRPHQW�GÃFLVLIp .(/6(<, Robin: Of Fish, Birds, Cats, 
Mice, Spiders, Flies, Pigs, and Chimpanzees: How Chance Casts the Historic Action Photograph 
into Doubt. +LVWRU\�DQG�7KHRU\� Vol. 48. 2009. No. 4. 71. p.
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DPLNQHN�D�OHIRUJ»VD�WÐEE�KÃWWèO�DN»U�HJ\HWOHQ�IRQWRV�ÐVV]HWDO»ONR]»V�LGHMÃLJ�
WHUMHGQHN��&DUWLHU�%UHVVRQ�HJ\HWOHQ�SLOODQDWLJ�WDUWÍ�HVHPÃQ\HNHW�ÃUWHWW�GÐQWè�
pillanaton.18

„Fényképezni annyi, mint egyetlen pillanatban, másodperctöredékben rá-
látni a jelenségre, annak egész bonyolult rendszerére, s fölsimerni azt a formát, 
DPHO\�H�MHOHQVÃJHW�NÃSLOHJ�NLIHMH]Lp�r�ÇUMD�&DUWLHU�%UHVVRQ�19 Megállapíthatjuk 
&DUWLHU�%UHVVRQ�Q\RP»Q��KRJ\�D�'$3�NXOFVIRQWRVV»JÔ�HOHPHL�NÐ]Ã�WDUWR]LN�
PLQG�D�PêYÃV]�ULSRUWHU�WHYÃNHQ\VÃJH��PLQG�D]�HVHPÃQ\�SLOODQDWV]HUêVÃJH�
1ÃPL�NRFN»]DWWDO�M»U�HJ\�D�����V]»]DGL�IRWÍPêYÃV]HWEHQ�DONDOPD]RWW�NLIHMH-

zést felhasználni egy 19. századi médium és eszköz értelmezéséhez. A fény-
képezés ott képes rögzíteni a másodperc töredékét – amikor egy pillanat ki-
bontakozik –, ahol más médiumok, mint például a festészet vagy a szobrászat 
QHP��+DVRQOÍNÃSSHQ��D]�LJD]V»J�ÃV�D�V]HPWDQÔV»J�HOHPH��DPHO\�RO\DQQ\LUD�
MHOOHP]è�D�IÃQ\NÃSÃV]HW�DXU»M»UD�ÃV�dLQGH[LNDOLW»V»UDp��V]LQWÃQ�KL»Q\]LN�D]�RO\DQ�
hagyományos médiumokból, mint a festészet vagy a szobrászat. Ezt a különbö-
]èVÃJHW�$ODQ�:RRGV�'HDWK�DQG�WKH�,QVWDPDWLF�FÇPê�HVV]ÃMÃEHQ�WDO»OÍDQ�PHJ-
IRJDOPD]WD��d(J\�IHVWPÃQ\��KD�DNDUMD��ÔMUDIRJDOPD]]D�D�YDOÍV»JRW��HJ\�IÃQ\NÃS�
D]�»OWDOD�OHÇUW�HVHPÃQ\KH]�WDUWR]LN��>e@�1HP�D�IHOWDUWÍ]WDWRWW�LGè�ÃUWHOPÃEHQ�
r�D�IHVWPÃQ\HN�QHP�IDJ\DV]WM»N�EH�D]�LGèW�r��KDQHP�LGè��DEEDQ�D]�ÃUWHOHPEHQ��
amelyet megtagadnak, aminek határait meghaladják (mint egy ikon vagy egy 
DOOHJÍULD�HVHWÃEHQ��YDJ\�NLIHMH]QHN��DKRJ\�D�WÐUWÃQHOPL�IHVWÃV]HW�DONRW»VDLQ��p20

(]ÃUW�NÖOÐQEÐ]WHWL�PHJ�(UQVW�*RPEULFK�PêYÃV]HWWÐUWÃQÃV]�D�IÃQ\NÃSÃ-
V]HWL�SLOODQDWRW�D�PêYÃV]L�PRPHQWXPWÍO��$]�HOèEEL�HJ\�HVHPÃQ\QHN�D�WDQÔMD�
�D�GRNXPHQWDULVWD�IRWRJU»ILD�HVHWÃEHQ���D]�XWÍEEL�UHNRQVWUX»OMD�ÃV�ÔMUD�IHO-
találja azt.21�0LQG�D�dWHUPÃNHQ\p��PLQG�D�dMHOHQWèVp�NLIHMH]ÃV�PHJIHOHOèEE�
D�IÃQ\NÃSÃV]HWHW�PHJHOè]è�PÃGLXPRN�HOHP]ÃVÃKH]��DPLQW�D]�DO»EELDN�VRU»Q�
világgossá fog válni. Ebben a tanulmányban Cartier-Bresson fogalmában talál-
KDWÍ�PHOOÃNQÃY�NÐOFVÐQ]ÃVÃYHO�V]HUHWQÃQN�KDQJVÔO\R]QL�D�PêYÃV]LOHJ�»EU»]ROW�
DONRWP»Q\RV�SLOODQDWRN�YDJ\�HVHPÃQ\HN�SLOODQDWQ\L�YROW»W�ÃV�D]�HEEèO�IDNDGÍ�
drámai jellegét.

18  .(/6(< 2009, 71. p. 28. jegyzet
19  &$57,(5�%5(6621, Henri: 7KH�0LQGnV�(\H��:ULWLQJV�RQ�3KRWRJUDSK\�DQG�3KRWRJUDSKHUV. 

New York, 1999, Aperture, 42. p. (Idézet: Henri Cartier-Bresson: Retrospektív kiállítás 2002. 
március–május. /XGZLJ�0XVHXP�,VPHUWHWè� 2002, 38. p. alapján – a ford.)

20  :22'6, Alan: Death and the Instamatic. 7KH�&DPEULGJH�4XDUWHUO\� Vol. 13. 1984. No. 2. 
149, 159. p.

21  *20%5,&+, Ernst Hans: Moment and Movement in Art. In *20%5,&+, Ernst Hans (ed.): The 
,PDJH�DQG�WKH�(\H��2[IRUG��������3KDLGRQ����r����S�
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�����$ONRWP»Q\RV���
$]�$FNHUPDQ�IÃOH�DONRWP»Q\RV�SLOODQDW

$]�DPHULNDL� MRJWXGÍV��%UXFH�$FNHUPDQ������r��DONRWWD�PHJ�D�QDJ\�KDW»VÔ�
dDONRWP»Q\RV�SLOODQDWp�IRJDOP»W, DPHO\HW�ÔJ\�KDW»UR]�PHJ��PLQW�D�QÃS�NRQ-
szenzusának rendkívüli pillanatát, amely az alkotmánymódosítás szokásos 
módján kívüli alkotmánymódosításhoz vezet (mint az amerikai alkotmány 
5.  cikkében).22 Ackerman elmélete dualista, amennyiben különbséget tesz a 
hétköznapi, rendes jogi körülmények között lefolyt törvényhozás, és aközött, 
DPLNRU�dDONRWP»Q\RV�SROLWLNDp��FRQWLWXWLRQDO�SROLWLFV��LGHMÃQ�D]�HPEHUHN�PLQW�
mozgósított és elkötelezett állampolgárok törvénybe iktatják az alkotmány-
jogot.23�$FNHUPDQ�D]������HV�6WRUUV�HOèDG»VDLEDQ��PDMG�NÃVèEE�D]������EHQ�
PHJMHOHQè�:H�WKH�3HRSOH��)RXQGDWLRQV�FÇPê�NÐQ\YÃEHQ�LV��D]�DPHULNDL�WÐU-
ténelem három óriási alkotmányos pillanatát különbözteti meg, amikre ere-
GHWLOHJ�ÔJ\�KLYDWNR]LN��PLQW�dK»URP�NLHPHONHGè�MHOHQWèVÃJê�FVÔFV��PHO\HN�
NÖOÐQÐV�MHOHQWèVÃJê�YÐOJ\HN�IHOHWW�WRUQ\RVXOQDNp�24 Ezek a rendkívüli, „izgatott 
PR]JÍVÇW»VVDO�ÃV�V]HQYHGÃO\HV�»OGR]DWRNNDO�M»UÍ�SLOODQDWRNp�D�IHOVèEE�WÐUYÃQ\-
KR]»VEDQ�YDJ\�D�dVWDWXV�TXR�DODSYHWè�»WDODNÇW»V»EDQp�FVÔFVRVRGQDN�NL�25 Acker-
PDQ�KDQJVÔO\R]]D�D�NRUO»WR]RWW�OHKHWèVÃJHNHW�D�IHOIRNR]RWW�SROLWLNDL�WXGDWRVV»J�
H]HQ�ULWND�LGèV]DNDLEDQ��HJ\�RO\DQ�IRUUDGDORP�DODWW�ÃV�UÐYLGGHO�D]XW»Q��DPHO\-
EHQ�HJ\�DONRWP»Q\R]Í�QHP]HWJ\êOÃV�PêNÐGKHW��0»V�V]ÍYDO�D]�DONRWP»Q\RV�
SLOODQDW�DONRWP»Q\RV�PR]]DQDWW»�Y»OLN��6RN�PÔOLN�D]�HPEHUHN�UÐYLG�LGHLJ�WDUWÍ�
NÐ]SROLWLND�LU»QWL�HONÐWHOH]HWWVÃJÃQ��YDODPLQW�D]�HEEèO�D]�HONÐWHOH]HWWVÃJEèO��
D�WHQQL�DNDU»VEÍO�ÃV�D�NÐ]PHJHJ\H]ÃVEèO�IDNDGÍ�ÃV�»OWDOXN�JHQHU»OW�OHJLWLP»FLÍ�
és normatív érték mértékén.26 Az Amerikai Egyesült Államok történetében 
D]�D�K»URP�NLHPHONHGè�SLOODQDW��PHO\HNHW�$FNHUPDQ�PHJNÖOÐQEÐ]WHW��D�NÐ-
YHWNH]èN�����D]�$ONRWP»Q\�ÃV�D�Jognyilatkozat (Bill of Rights) megalapítása és 
PHJÇU»VD�����D�UHNRQVWUXNFLÍ�NRUV]DND�D�SROJ»UK»ERUÔ�XW»Q�����ÃV�D�1HZ�'HDO�

Ackerman elméletének három eleme alkalmatlanná teheti a fejezetben 
WDJODOW�IRJDORP�»OWDO�NLMHOÐOW�IHODGDW�WHOMHV�NÐUê�EHWÐOWÃVÃW��(OèV]ÐU�LV��D�V]HU-
]è�D�IHOVèEE�WÐUYÃQ\KR]»V�NLYÃWHOHV�SLOODQDWDLUÍO�V]ÍOÍ�HOPÃOHWÃW�NLIHMH]HWWHQ�
az amerikai helyzet értelmezéséhez fejlesztette ki. Másodszor, Ackerman 

22  $&.(50$1, Bruce: :H��WKH�3HRSOH��)RXQGDWLRQV. Cambridge, 1991, Harvard University Press
23  :(,//, Rivka: Evolution vs. Revolution: Dueling Models of Dualism. The American Journal 

RI�&RPSDUDWLYH�/DZ� Vol. 54. 2006. No. 2. 429–479. p.
24  $&.(50$1, Bruce: Storrs Lectures: Discovering the Constitution. )DFXOW\�6FKRODUVKLS�6HULHV� 

Paper 149. 1984. 1051. p.
25  $&.(50$1 1991, 22., 31. p.
26  786+1(7, Mark: Comparative constitutional law. In 5(,0$11��Mathias – =,00(50$1, Re-

inhard (ed.):�7KH�2[IRUG�+DQGERRN�RI�&RPSDUDWLYH�/DZ��1HZ�<RUN��������2[IRUG�8QLYHUVLW\�
Press, 1235. p.



67()$1�+8<*(%$(57��$�+266=´�����6=�=$'e� 151

óva int attól, hogy az alkotmányos pillanatokra ténylegesen pillanatnyi ese-
ményekként gondoljunk, így értelmezésében visszacseng a Retz bíboros-féle 
WÐUWÃQHOPL�HVHPÃQ\HNKH]�NDSFVROÍGÍ�GÐQWè�SLOODQDW�PHJKDW»UR]»VD��£SS�
HOOHQNH]èOHJ��$FNHUPDQ�V]HULQW�D]�DONRWP»Q\RV�SLOODQDWRNQDN�OHJDO»EE�HJ\�
ÃYWL]HGUH�YDQ�V]ÖNVÃJÖN�DKKR]��KRJ\�NHOOè�PÃUWÃNEHQ�W»PRJDWRWWV»JUD�WDO»O-
janak.27�+DUPDGV]RU��$FNHUPDQ�D]�DONRWP»Q\RV�SLOODQDWRNDW�r�PLQW�D�PÔOWWDO�
YDOÍ�V]DNÇW»VW�r�D]�DONRWP»Q\PÍGRVÇW»V�HVHWHLUH�V]êNÇWL�28 Alternatívája lehetne 
D]�DPHULNDL�SROLWLNDL�WHRUHWLNXV��-DVRQ�)UDQN�dDONRWÍ�SLOODQDWp�IRJDOPD��(]W�D�
FÇPHW�YLVHOè�NÐQ\YÃEHQ�)UDQN�D]W�»OOÇWMD��KRJ\�D]�dHPEHUHNp�KRP»O\RV��V]LQ-
WH�PHWDIL]LNXV��E»U�HUèWHOMHV�SROLWLNDL�»OOÇW»VRN��DNLNQHN�KDWDOPD�D�IRUUDGDOPL�
NRUV]DNEÍO�PHJPDUDGW�DONRWP»Q\RV�WÐEEOHWEèO�V]»UPD]LN��$]�DONRWÍ�SLOODQDWRN�
abban különböznek az Ackerman-féle alkotmányos pillanatoktól, hogy nem 
az alkotmányjogra és a hivatalos politikai alkotmányokra összpontosítanak. 
Frank a könyvében inkább azt demonstrálja, hogy a korábban említett állítás 
PLNÃQW�KDQJ]LN�HO�ÔMUD�ÃV�ÔMUD�D�GHPRNUDWLNXV��PLQGHQQDSL�SROLWLND�VRU»Q��QHP�
csak kivételes történelmi változások és radikális szakítások idején.29

Az Ackerman-féle fogalomból, az alkotmányos pillanatból jelen értekezé-
sünk számára megtartjuk a rendkívüli jelleget és a konszenzusosságot, ami 
az alkotmányváltozást legitimálja.

�����3LOODQDW��HJ\�WÐUWÃQHW�ÃV�HJ\�SLOODQDW��
YL]X»OLV�HOEHV]ÃOÃVH

Fontos felismerni egy történet vagy a történelem vizuális elbeszélésének ne-
KÃ]VÃJHLW��YDODPLQW�D�PêYÃV]�»OWDOL�»EU»]RO»V�ÃV�D]�»EU»]ROW�WÐUWÃQHOPL�SLOODQDW�
NÐ]ÐWWL�ÐVV]HWHWW�NDSFVRODWRW��$]�HOVè�IHOWHYÃVW�LOOHWèHQ�HJ\�ÃV�XJ\DQD]RQ�WÐU-
ténet két változatának összehasonlítása némi magyarázattal szolgálhat a szá-
PXQNUD��(�IHMH]HW�NHGYÃÃUW�HOHJHQGè�HJ\�exemplum iustitiae.30 A vizsgálat 
W»UJ\D�6LVDPQÃV��HJ\�NRUUXSW�EÇUÍ�WÐUWÃQHWH��9DOHULXV�0D[LPXV�ÇUMD�)DFWRUXP�
HW�GLFWRUXP�PHPRUDELOLXP�OLEUL�,;�(Emlékezetre méltó tettek és mondások 
kilenc könyve) FÇPê�PêYÃEHQ��KRJ\�6LVPDQÃV�EÇUÍW�PLXW»Q�PHJYHV]WHJHWWÃN��

27  $&.(50$1, Bruce: 7KH�'HFOLQH�DQG�)DOO�RI�WKH�$PHULFDQ�5HSXEOLF. Cambridge, 2010, Harvard 
University Press, 70–71. p.

28  :(,// 2006, 463–464. p.
29  )5$1., Jason: &RQVWLWXHQW�PRPHQWV��(QDFWLQJ�WKH�3HRSOH�LQ�3RVWUHYROXWLRQDU\�$PHULFD. 

Durham–London, 2010, Duke University Press, 3–4, 31–33, 250–251. p.
30  Az exempla iustitiae�MHOHQWÃVÃUèO�ÃV�WÐUWÃQHWÃUèO�O»VG�0$57<1��*HRUJHV��([HPSOD�,XVWLWDH��

,QVSLULQJ�([DPSOHV��,Q�+8<*(%$(57, Stefan – 0$57<1, Georges – 3$80(1, Vanessa – 9$1�328&.(��
Tielt (ed.)�7KH�$UW�RI�/DZ��7KUHH�&HQWXULHV�RI�-XVWLFH�'HSLFWHG��(kiáll. kat., Bruges: Groeninge-
museum, Musea Brugge), Lannoo, 2016, 39–53. p.
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,,��.DPE\VÃV��SHU]VD�XUDONRGÍ�SDUDQFV»UD�OHWDUWÍ]WDWW»N�ÃV�HOHYHQHQ�PHJQ\Ô]-
ták.31�9ÃJÖO�6LVDPQÃV�XWÍGMD�ILD��2WDQÃV�OHWW��DNLQHN�D]�DSMD�EèUÃYHO�EHYRQW�
EÇUÍL�V]ÃNHQ�NHOOHWW�ÖOQLH�LJD]V»JRV]W»V�NÐ]EHQ��$�NÃVè�NÐ]ÃSNRUL�IHVWè��*HUDUG�
'DYLG�������N�r������GLSWLFKRQRQ�ÐUÐNÇWHWWH�PHJ�H]W�D�WÐUWÃQHWHW�D]�ÔJ\QHYH-
zett folyamatos narráció módszerével (2. kép). A két táblaképen összesen négy 
MHOHQHW�NDS�KHO\HW��PÃJSHGLJ�ÔJ\��KRJ\�D�WÐUWÃQHW�V]HUHSOèL�WÐEEV]ÐU�LV�PHJ-
jelennek ugyanazon a táblán. Balról jobbra halad az elbeszélés, ahogy a bírót 
megvesztegetik, letartóztatják, megbüntetik, és végül a fia nyomdokaiba lép 
apja hivatásának. Pieter Paul Rubens 17. századi változata (az eredeti elveszett, 
3. kép) jellegzetes barokk stílusban a legdrámaibb pillanatra összpontosít, 
DPHO\�D]�HJÃV]�WÐUWÃQHWHW�ÐVV]HIRJODOMD��YDJ\LV�dHVV]HQFL»OMDp��5XEHQV�D�*HUDUG�
'DYLG�»OWDO�XWROM»UD�PHJÐUÐNÇWHWW�HSL]ÍGRW�»EU»]ROWD��DKRO�2WDQÃV�ÇWÃOèV]ÃNÃUH�
DSMD�PHJQ\Ô]RWW�EèUÃW�WHUÇWLN��H]]HO�IRJODOYD�ÐVV]H�D�WÐUWÃQHW�HJÃV]ÃW�32

���NÃS��Gerard David: Kambysés ítélete (1498)*

*  Gerard David: Kambysés ítélete. Olaj, fatábla, 182,3 × 318,6 cm, Bruges, Groeningemuseum, 
LQY��QR�������*52�����,������,��)RWÍ��/XNDV�r�$UW�LQ�)ODQGHUV�9=:��KWWSV���FRPPRQV�ZLNLPHGLD�
org/wiki/File:Gerard_David_-_The_Judgment_of_Cambyses,_panel_1_-_The_capture_of_the_cor-
UXSWBMXGJHB6LVDPQHV�MSJ��KWWSV���FRPPRQV�ZLNLPHGLD�RUJ�ZLNL�)LOH�*HUDUGB'DYLGB�B7KHB-XGJ-
ment_of_Cambyses,_panel_2_-_The_shedding_of_the_corrupt_judge_Sisamnes.jpg

31  3$80(1, Vanessa: The Skin of the Judge: the Judgement of Cambyses. In +8<*(%$(57, 
Stefan – 0$57<1, Georges – 3$80(1, Vanessa – 9$1�328&.(, Tielt (ed.)�7KH�$UW�RI�/DZ��7KUHH�
&HQWXULHV�RI�-XVWLFH�'HSLFWHG��(kiáll. kat., Bruges: Groeningemuseum, Musea Brugge), Lannoo, 
2016a, 81–90. p. 3$80(1, Vanessa: The Popularity of the Father’s Skin: Cambyses after Gerard 
David. In +8<*(%$(57, Stefan – 0$57<1, Georges – Paumen, Vanessa – 9$1�328&.(, Tielt (ed.) 
7KH�$UW�RI�/DZ��7KUHH�&HQWXULHV�RI�-XVWLFH�'HSLFWHG�� (kiáll. kat., Bruges: Groeningemuseum, 
Musea Brugge), Lannoo, 2016b, 97–102. p.

32  3$80(1 2016b, 102. p.
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���NÃS��Remoldus Eynhoudt Pieter-Paul Rubens nyomán: Kambysés ítélete*

Hasonlóképpen, az alkotmány történetének vizuális elbeszélése történhet 
az alkotó folyamat több epizódjának bemutatásával vagy egyetlen drámai pil-
lanatra való összpontosítással. A vizuális történetmesélés e két módja közti 
különbségeket olyan 18. századi írók gondolták és fejlesztették tovább, mint 

*  Remoldus Eynhoudt Pieter-Paul Rubens nyomán: Kambysés ítélete. Rézmetszet, 17. század. 
Rijksmuseum, Amsterdam. https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/RP-P-OB-50.508
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Lord Shaftesburry és Gotthold Ephraim Lessing. Az említett írok a Rubens 
által is használt változatról elmélkedtek sokat. Ahogy Lessing fogalmazott 
D�/DRNRÍQUÍO�V]ÍOÍ�KÇUHV�ÃUWHNH]ÃVÃEHQ��d(J\�IHVWPÃQ\QHN�>e@�D]�DGRWW�FVH-
OHNPÃQ\EèO�D]W�D�WHUPÃNHQ\�SLOODQDWRW�NHOO�PHJUDJDGQLD��DPHO\�DONDOPDV�DUUD��
KRJ\�PLQG�D]�HOèWWH�OH]DMOÍ�WÐUWÃQÃVW��PLQG�D]�XW»QD�NÐYHWNH]è�HVHPÃQ\HNHW�
VHMWHVVH��ÃU]ÃNHOWHVVH�p33

$�dWHUPÃNHQ\p�SLOODQDW��D�IHVWè�»OWDO�Y»ODV]WRWW�GU»PDL�SLOODQDW�PHJYLWDW»-
sa a legrelevánsabb a DAP-hoz kapcsolódó pillanatok szempontjából. Míg 
6KDIWHV�EXUU\�ÃV�/HVVLQJ�D�GU»P»W�PHJHOè]è�SLOODQDWRW�UÃV]HVÇWHWWH�HOèQ\EHQ�
(azaz magát a termékeny pillanatot), addig az olyan barokk és neoklasszikus, 
YDJ\�URPDQWLNXV�PêYÃV]HN��PLQW�5XEHQV�ÃV�-DFTXHV�/RXLV�'DYLG�D�WHWèSRQW-
UD�K»JÍ��GU»PDL�SLOODQDWRNDW�SUHIHU»OW»N�PêYHLN�WÃP»M»W�WHNLQWYH��7RY»EEUD�
LV��H]�HJ\�dPêYÃV]L�PRPHQWXPp��YDJ\�punctum temporis, azaz pillanatkép, 
DPHO\HW�D�PêYÃV]�Y»ODV]WRWW�NL�ÃV�DONRWRWW�PHJ��D�NRPSR]ÇFLÍV�OHOHPÃQ\HNNHO�
HJ\ÖWW��/HVVLQJ�/DRNRÍQUÍO�V]ÍOÍ�NÐQ\YÃUèO�HJ\������EèO��D�URPDQWLNXV�WÐUWÃ-
QHOPL�IHVWÃV]HW�IÃQ\NRU»EÍO�V]»UPD]Í�DPHULNDL�LVPHUWHWè�D]W�ÇUMD��KRJ\�dQDJ\�
WÐUWÃQHOPL�NRPSR]ÇFLÍN�HVHWÃQ�D�SLOODQDW�NLVVÃ�HOKÔ]ÍGKDWp��GH�PLQW�dOHOH-
PÃQ\p�H]�dPHJHQJHGKHWèp�34�(UQVW�*RPEULFK�PêYÃV]HWWÐUWÃQÃV]�H]ÃUW�KDQJ-
VÔO\R]WD��KRJ\�D�IÃQ\NÃSH]ÃV�H[SR]ÇFLÍV�LGHMÃQHN�GUDV]WLNXV�OHUÐYLGÇWÃVH�WHWWH�
OHKHWèYÃ�D�SLOODQDW�PHJÐUÐNÇWÃVÃW��DPL�D�&DUWLHU�%UHVVRQ�IÃOH�GÐQWè�SLOODQDW�
V]HPSRQWM»EÍO�OÃWIRQWRVV»JÔ��(QQÃOIRJYD�D]�HPEHUHN�KDMODPRVDN�HOIHOHMWHQL�
D�PêYÃV]L�PRPHQWXP�J\DNUDQ�PHJNRPSRQ»OW�MHOOHJÃW�SÃOG»XO�D�IHVWÃV]HWEHQ��
deD]�D�SLOODQDW��DPLUèO�D]�HOPÃOHWL�V]DNHPEHUHN�EHV]ÃOQHN��D�PRPHQWXP��
DPLNRU�D]�LGè�PHJ»OO��HJ\�WLOWRWW�H[WUDSRO»FLÍ��DQQDN�D�WHWV]HWèV�SODX]DELOLW»V�
HOOHQÃUH��DPLW�D�SLOODQDWIHOYÃWHO�DGRWW�HQQHN�D�UÃJL�ÐWOHWQHN�p35

$�'$3�EHQ�PHJMHOHQè�dSLOODQDWRWp�MÍUÃV]W�URNRQ�ÃUWHOPê�V]ÍNÃQW�WHNLQWHP�
Alain Badiou filozófus esemény fogalmával összhangban, ami olyan esetet vagy 
pillanatot jelent, ami szakít az ismert vagy normatív helyzettel.36�´J\�WêQLN��
Ackerman is ebben az értelemben használta a pillanat szót az „alkotmányos 
SLOODQDWp�IRJDOP»EDQ��$�NÐYHWNH]HWHVVÃJ�ÃV�D]�HOHP]ÃV�ÃUGHNÃEHQ�HOèV]ÐU�QÃJ\�
kronológiai kapcsolatot különböztetünk meg és vezetünk be a tényleges, tör-
ténelmi alkotmányos esemény vagy pillanat és az ábrázolás pillanata között, 
PLHOèWW�PHJDGQ»QN�D�'$3�YÃJOHJHV�PHJKDW»UR]»V»W��$�NDSFVRODW�V]Í�LWW�D�V]Í�
szoros értelmében véve arra utal, ahogyan az egyik viszonyul a másikhoz. 
(]�D�QÃJ\�LGèUHQGL�NDSFVRODW�r�YDJ\�dPHJHQJHGHWW�OHOHPÃQ\p�r�D�UHNRQVWUX»O»V��

33  Idézet *20%5,&+, Ernst Hans: Moment and Movement in Art. In *20%5,&+, Ernst Hans 
(ed.)�7KH�,PDJH�DQG�WKH�(\H��2[IRUG��������3KDLGRQ������S��DODSM»Q�

34  *��:��3���/HVVLQJnV�o/DRFRRQp��Bulletin of the American Art-Union, 1850. No. 5. 74. p.
35  *20%5,&+ 1982, 53. p.
36  Zainab Bahrani Alain definícióját használja a Narám-Szín sztéléjének jellemzésében, mint 

D]�HJ\LN�HOVè�PêDONRW»V��DPHO\�WÐUWÃQHOPL�NÃSHW�»EU»]RO��%$+5$1, 2014, 179, 250. p. (6 jegyzet)
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a felvétel, a színre vitel és a találmány. E négy kapcsolat mindegyike bizonyos 
IRNLJ�MHOHQ�YDQ�E»UPLO\HQ�WÐUWÃQHOPL�SLOODQDW�PêYÃV]L�»EU»]RO»V»EDQ��EHOHÃUWYH�
D]�DONRWP»Q\WÐUWÃQHWEèO�NÐOFVÐQ]ÐWWHW�LV��7HK»W�QHP�V]LJRUÔ�NDWHJÍUL»NNÃQW�
NHOO�èNHW�ÃUWHOPH]QL��KDQHP�LQN»EE�NÐQQ\HQ�PHJY»OWR]WDWKDWÍ�DVSHNWXVRNNÃQW��
amelyek egymáshoz kapcsolódnak.
(OèV]ÐU� LV��D�dUHNRQVWUXNFLÍp�NLIHMH]ÃV�DUUD�D�WÃQ\UH�HPOÃNH]WHW��KRJ\�D�

19. századi médiumok gyakran ábrázoltak olyan alkotmányos pillanatokat, amik 
akár napokkal, hónapokkal vagy akár évekkel korábban lezajlottak. Ezek az 
»EU»]RO»VRN�PHJY»OWR]RWW�YDOÍV»JRNRQ�EHOÖO�PêNÐGWHN��PLQW�SÃOG»XO�D�IRU-
radalmi hangulat kezdetén, az ellenségeskedések hevében letett labdaházi 
eskü esetében is. Példának okáért David képén jelen van Mirabeau, bár ké-
VèEE�5REHVSLHUUH�GÃPRQL]»OWD�èW��ÇJ\�WÃYH�'DYLG�V]»P»UD�OHKHWHWOHQQÃ��KRJ\�
r�0DUN�$QWDNL�ÃV�&DWKÃULQH�/H�*XHUULHU�V]DYDLYDO�ÃOYH�r�dOÃSÃVW�WDUWVRQ�>e@�
D�IRUUDGDORPPDOp�37

0LQW�D]W�NRU»EEDQ�HPOÇWHWWÖN��HJ\�RO\DQ�IHVWè��PLQW�'DYLG�V]»P»UD�OHKHWHW-
OHQ�YROW�IÃQ\NÃSHV�IHOYÃWHOW�NÃV]ÇWHQL��YDJ\�DKRJ\�:RRGV�IRJDOPD]RWW��D]�dHVH-
PÃQ\KH]�WDUWR]QLp��$]RQEDQ�VRN�PêYÃV]�D�'$3�W�DONDOPD]YD�VHPOHJHV�IHO-
YÃWHONÃQW�LJ\HNV]LN�KLWHOHVÇWHQL�D]�»OWDOD�»EU»]ROW�SLOODQDWRW��SÃOG»XO�ÔJ\��KRJ\�
D�PêYÃV]�VDM»W�PDJ»W�V]HPWDQÔNÃQW�HOKHO\H]L�D�NÃSEHQ��(]�D�IDMWD�dIHOYÃWHOp�
MHOHQLN�PHJ�'DYLG�P»VLN�KÇUHV�UHPHNPêYÃQ��,��1DSÍOHRQ�FV»V]»U�IHOV]HQWHOÃ-
VH�ÃV�-R]HILQD�FV»V]»UQÃ�NRURQ»]»VD�D�S»UL]VL�1RWUH�'DPH�V]ÃNHVHJ\K»]EDQ�
1804. december 2-án��0XVÃH�GX�/RXYUH��3DULV���������DKRO�D�IHVWè�VDM»W�PDJ»W�
LV�PHJÐUÐNÇWHWWH�D�K»WWÃUEHQ�»OOÍ�NÐ]ÐQVÃJ�EDO�IHOVè�VDUN»EDQ�38

$�GÐQWè�DONRWP»Q\RV�SLOODQDWRN�J\DNUDQ�RO\DQ�V]HUWDUW»VRV�HVHPÃQ\HNHW�IRJ-
lalnak magukba, mint például az aláírások, az eskütételek vagy a koronázások. 
(]HQ�HVHPÃQ\HN�V]HUHSOèL�D�MÐYèUH�YDOÍ�WHNLQWHWWHO�V]HP�HOèWW�WDUWM»N�D�KRVV]Ô�
W»YUD�V]ÍOÍ�»EU»]RO»VRNDW��(J\�RO\DQ�PêYÃV]��PLQW�'DYLG�PHJKÇY»VD�D�QRWUH�
GDPH�L�V]HUWDUW»VUD��V]HPOÃOWHWL�H]HQ�»EU»]RO»VRN�MHOHQWèVÃJÃW��+D�»OWDO»QR-
VDEEDQ�DNDUQ»QN�IRJDOPD]QL��PRQGKDWQ»QN��KRJ\�JRQGROMXQN�D�PDL�YH]HWèN�
hosszan tartó kézfogásaira és szavazási gesztusaira az urnáknál, vagy azokra 
D]�LGèEHQ�HOQ\ÔMWRWW�SLOODQDWRNUD��DPLN�EL]WRVÇWM»N��KRJ\�D�IRWÍJU»IXVRNQDN�
OHJ\HQ�LGHMÖN�IHOLVPHUQL�ÃV�PHJÐUÐNÇWHQL�D]RNDW��(]HNHW�D]�HOèUH�HOWHUYH]HWW�
PHJHPOÃNH]ÃVHNHW�QHYH]]ÖN�dV]ÇQUH�YLWHOQHNp�

Végül pedig, ábrázoláskor az alkotmányos pillanatok (részben) találmányok. 
Bizonyos esetekben ezek a pillanatok soha nem történtek meg. I. Lipót belga 
király állítólagos lemondása az 1848-as forradalmi hullám idején egész biztosan 

37  $17$., – le *8(55,(5 2018.
38  0HJ�NHOO�MHJ\H]QL��KRJ\�D�'$3�W��YDJ\�E»UPL�P»V�PêYÃV]L�HV]NÐ]W�DONDOPD]Í�NÃS]èPêYÃV]-

QHN�DKKR]��KRJ\�D�YDOÍV�HOUHQGH]ÃVW��LGèW�ÃV�HVHPÃQ\W�PHJKDW»UR]]D��»OWDO»EDQ�KRVV]Ô�FÇPHNUH�
van szüksége. 



156� $�-2*��%5�=2/�6�1$.�/(+(7ç6£*(,

nem a családja, a katonaság és a bírói testület jelenlétében történt meg, aho-
gyan azt kitalálták és nyomtatásban bemutatták.39 Más esetekben az esemény-
KH]�NÐWKHWè�IRQWRV�HOHPHNHW�PHJY»OWR]WDWM»N�YDJ\�KR]]»DGM»N��'DYLG�D]�,��1D-
póleon császár felszentelését ábrázoló képre ráfestette Napóleon édesanyját és 
a fivérét, akik valójában nem vettek részt a koronázási szertartáson, azonban, 
KRJ\�1DSÍOHRQ�FV»V]»UL�WÐUHNYÃVHLW�D�PêYÃV]�VHJÇWVH�OHJLWLP»OQL��D�OHJNÐ]HOHEEL�
FVDO»GWDJMDLW�LV�V]HUHSHOWHWWH�D�IHVWPÃQ\HQ��0LQGHQHNHOèWW�D�NRUW»UV�SLOODQD-
WRN�ÃV�HVHPÃQ\HN�PêYÃV]L�PHJMHOHQÇWÃVHL�WDO»OP»Q\RN�PDUDGQDN��D�punctum 
temporis konstruktív természete miatt), és szinte mindig tartalmaznak allego-
rikus vagy intuitív hivatkozásokat híres képekre, mint ahogy Copley 1778-as 
dSURWRWÇSXV»EDQp��D�Watson és a cápa�FÇPê�IHVWPÃQ\ÃQ��:DVKLQJWRQ�'��&���
National Gallery of Art) vagy mint például David villámlás motívuma esetében 
a Labdaházi eskü�FÇPê�PêYÐQ�40

A határok e négy kategória között természetesen képlékenyek. Példának 
RN»ÃUW��D�PêYÃV]L�PÃGLXPRN�NRUO»WDL�PLDWW�PLQGHQ�IHOYÃWHO�HJ\EHQ�UHNRQVW-
UXNFLÍ� LV��PLNÐ]EHQ�PLQGHQ�UHNRQVWUXNFLÍ�HJ\V]HUUH�WDO»OP»Q\�LV��D�NHOOè�
PHQQ\LVÃJê�GU»PD�EL]WRVÇW»V»QDN�ÃUGHNÃEHQ�D�'$3�EHQ�NLY»ODV]WRWW�NXO-
mináló fordulóponton. Hasonlóképpen, a színre vitt pillanatok a felvétellel 
ÃV�D�UHNRQVWUXNFLÍYDO�»OOQDN�V]RURV�NDSFVRODWEDQ��ÃV�VRN�GÐQWè�DONRWP»Q\RV�
pillanatnak van színpadias, szertartásos jellege.

�����$�'$3�GHILQÇFLÍMD

Ezek az elméleti elemek és meglátások egyesülnek a DAP meghatározásában. 
$�'$3�RO\DQ�PêYÃV]L�HV]NÐ]��DPHOO\HO�D]�DONRWP»Q\WÐUWÃQHWEèO�HJ\�VDM»WRV��
SLOODQDWQ\L�ÃV�NXOPLQ»OÍ�IRUGXOÍSRQWRW�Y»ODV]WDQDN�NL��ÃV�PêYÃV]LOHJ�»EU»]RO-
nak, rögzítenek, rekonstruálnak, színre visznek és/vagy kitalálnak annak ér-
GHNÃEHQ��KRJ\�PHJÐUÐNÇWVÃN��PHJHPOÃNH]]HQHN�ÃV�YÃJVè�VRURQ�OHJLWLP»OM»N�
D]�DONRWP»Q\W�PLQW�DODSYHWè�WÐUYÃQ\W�D]»OWDO��KRJ\�NÐ]YHWOHQÖO�YDJ\�NÐ]YHWYH�
NLKDQJVÔO\R]]»N�D]�DONRWP»Q\�NRQV]HQ]XVRQ�DODSXOÍ�HUHGHWÃW��$�'$3�EHWêV]Í�
WHK»W�QHP�D]�»EU»]ROW�NRQNUÃW�SLOODQDWUD��D�GÐQWè�DONRWP»Q\RV�SLOODQDWUD��XWDO��

39  H. Borremans A. Spol után: +D�%HOJLXP�EROGRJV»JD�PHJNÐYHWHOL��KDMODQGÍ�YDJ\RN�IHO»OGR]QL�
NRURQ»PDW�ÃV�GLQDV]WL»PDW��6L�OH�%RQKHXU�GH�OD�%HOJLTXH�OnH[LJH��MH�VXLV�SUÄW�º�OXL�IDLUH�OH�VDFULILFH�
de ma couronne et de ma dynastie), 1849, litográfia, Brussels, KBR, Print Room, inv. no. S.II 
12.680.

40  :,1'�������$%5$06�������)8+50(,67(5, Christian: „Eripuit Caelo Fulmen Sceptrumque 
7\UDQQLVp��7KH�3ROLWLFDO�,FRQRJUDSK\�RI�/LJKWQLQJ�LQ�(XURSH�DQG�1RUWK�$PHULFD������r������
Transactions of the American Philosophical Society (Playing with Fire. Histories of the Lightning 
Rod), Vol. 99. 2009. No. 5. 144–163. p.
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hanem az adott pillanat ábrázolására. A DAP-ben való ábrázolása révén válik 
D�GÐQWè�DONRWP»Q\RV�SLOODQDW�IXQNFLRQ»OLVV»�YDJ\�HV]NÐ]]Ã�
$�'$3�KDV]Q»ODW»YDO�NÃV]ÖOW�PêDONRW»VRNDW�HPOÃNH]HWKHO\HNQHN�QHYH]-

hetjük. Az emlékezet ezen megtestesülései Pierre Nora szerint „a történelem 
IRO\DP»EÍO�NLV]DNÇWRWW�WÐUWÃQHOPL�SLOODQDWRNp�41 Nora azt is kijelenti, hogy 
dPLQGHQ�DONRWP»Q\�>e@�OLHX�GH�PÃPRLUHp�42 Nora emlékezethelyek megha-
W»UR]»V»QDN�»WIRJDOPD]»VD�DODSM»Q�D�GÐQWè�DONRWP»Q\RV�SLOODQDWRN�D]�DONRW-
mánytörténet folyamából kiszakított alkotmánytörténeti pillanatok. Ahogy 
Cartier-Bresson írta: „A mozgáson belül van egy pillanat, amikor a mozgásban 
OÃYè�HOHPHN�HJ\HQVÔO\EDQ�YDQQDN��$�IÃQ\NÃSH]ÃVQHN�PHJ�NHOO�UDJDGQLD�H]W�
D�SLOODQDWRW��ÃV�PR]GXODWODQV»JEDQ�PHJÐUÐNÇWHQL�H]W�D]�HJ\HQVÔO\W�p43 A kol-
OHNWÇY�WÐUWÃQHOPL�HPOÃNH]HW�FVDN�NLVV]»PÔ�GÐQWè�SLOODQDWRW�HQJHG�PHJ��$QQDN�
D�����V]»]DGL�IHVWèQHN��DNLW�D]]DO�EÇ]WDN�PHJ��KRJ\�D]�DONRWP»Q\WÐUWÃQHWHW�»EU»-
zolja, szembesülnie kellett azzal a nehéz feladattal, hogy az alkotmánytörténet 
ÐVV]HV�SLOODQDWD�NÐ]ÖO�HOGÐQWVH��PHO\LN�OHJ\HQ�D�GÐQWè�SLOODQDW��$]�LGH»OLV�SLO-
lanat ezen kiválasztási folyamata az eszköz szerves része.

���$�PÃGLXP�PHJDONRWMD�D]�Ö]HQHWHW

������0RQXPHQW»OLV��IHVWÃV]HW��PHWV]HWHN��
ÃV�IÃQ\NÃSÃV]HW

$�IHVWÃV]HW�OHKHWèVÃJHLQHN�ÃV�DXU»M»QDN�EHPXWDW»V»QDN�D�OHJMREE�PÍGMD�D]��
ha abban a korban vizsgáljuk meg használatát, amikor már a fényképészet mint 
alternatíva adott volt. A festészetet gyakran preferálták a fényképészettel szem-
ben, különösen, ha emlékezetes, hivatalos ünnepi alkalmak ábrázolásáról volt 
V]Í��$]�HOèEELW�PDJDVDEE�PêYÃV]L�IRUP»QDN�WDUWRWW»N��PÇJ�D]�XWÍEELW�SXV]WD�
PÃGLXPQDN��(]�D]�HVHW�»OOW�HOè������EHQ�D]�HOVè�DXV]WU»O�V]ÐYHWVÃJL�SDUODPHQW�
ülésszakának megnyitásakor is a melbourne-i Királyi Kiállítási Épületben. Bár 
D]�ÖQQHSVÃJUèO�NÃV]ÖOWHN�IÃQ\NÃSHN�LV��D]�$XV]WU»O�0êYÃV]HWL�6]ÐYHWVÃJ�7RP�
Robertset bízta meg egy hatalmas, több mint háromszor öt méteres festmény 
HONÃV]ÇWÃVÃYHO��DPHO\�WÐEE�PLQW�����IHOLVPHUKHWè�SRUWÃW�WDUWDOPD]��Az Ausztrál 
1HP]HWNÐ]ÐVVÃJ�HOVè�SDUODPHQWMÃW�PHJQ\LWMD�èIHOVÃJH�&RUQZDOO�ÃV�<RUN�KHU-
FHJH�>D�NÃVèEEL�9��*\ÐUJ\�NLU»O\@�������P»MXV����»Q��1903, 4. kép). Roberts 
D]�ÖQQHSVÃJHQ�MHOHQ�OÃYè�WÇ]H]HU�HPEHU�HJ\LNH�YROW��ÃV�D]�HVHPÃQ\�XW»Q�PÃJ�

41  125$��3LHUUH��%HWZHHQ�0HPRU\�DQG�+LVWRU\��OHV�/LHX[�GH�0ÃPRLUH��Representations, 1989. 
No. 26. (Special Issue: Memory and Counter-Memory) 7. p.

42  125$ 1989, 21. p.
43  &$57,(5�%5(6621 1999, 33. p.
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D�PêWHUPÃW�LV�D�NL»OOÇW»VL�ÃSÖOHWEH�NÐOWÐ]WHWWH��$�IHVWÃV]HW�OHKHWèYÃ�WHWWH�5R-
EHUWV�V]»P»UD��KRJ\�IHOLVPHUKHWèHQ�»EU»]ROMD�D� MHOHQOÃYèNHW�� ÇJ\�JDUDQW»OYD�
D�PHWV]HWHN�HODG»V»W�D]�D]RQ�»EU»]ROW�QèN�ÃV�IÃUILDN�V]»P»UD�r�H]�YROW�D�KHO\]HW�
%HQMDPLQ�:HVW�Wolfe tábornok halála�FÇPê�PêYÃYHO��2WWDZD��1DWLRQDO�*DO-
lery of Canada, 1771), és ez volt David szándéka a Labdaházi eskü esetében 
LV��(]�D�PÃGLXP�NLVHEE�LQYHQFLÍNDW�LV� OHKHWèYÃ�WHWW��PLQW�SÃOG»XO�D]�DUFRN�
elforgatását és az egymást kitakaró fejek elkerülését. Bonyolultabb invenciót 
D]RQEDQ�D�Pê�EDO�IHOVè�UÃV]ÃQ�WDO»OKDWXQN��DPL�D]�HVHPÃQ\UèO�NÃV]ÖOW�IÃQ\-
NÃSHNNHO�YDOÍ�ÐVV]HKDVRQOÇW»VNRU�D�OHJQ\LOY»QYDOÍEE��$�IÃQ\NÃSHQ�HJ\ÃUWHOPê��
hogy a zászlók alatt – amelyek önmagukban is kiegészítések – a falon Justitiát 
ábrázoló festmény lógott. Roberts festményén Justitia alakját elhagyta, és 
a helyére megalkotta Henry Parkes (1815–1896) portréját, akit gyakran a „fö-
GHU»FLÍ�DW\M»QDNp�QHYH]QHN��3DUNHV������EDQ�HOKXQ\W��ÇJ\�QHP�OHKHWHWW�MHOHQ�
az 1901-es megnyitón. Így Roberts Parkes portréjának invenciója a föderáció 
GÐQWè�SLOODQDW»QDN�OHJLWLP»FLÍMDNÃQW�V]ROJ»O��7RY»EE»�5REHUWV�DQDNURQLV]WL-
NXV�RODMIHVWÃN�KDV]Q»ODWD�D�dKDWDORP�V]LPEROL]»O»V»QDN�ÐUÐNÐV�HV]NÐ]Hp�YROW�44 
$�WÐUWÃQHOPL�IHVWÃV]HW�QDJ\�PêIDM»QDN�DXU»M»UD�W»PDV]NRGYD�H]�D]�LQYHQFLÍ�
VHJÇWHWW�PHJUDJDGQL�$XV]WU»OLD�GÐQWè�DONRWP»Q\RV�SLOODQDW»W�HJ\�RO\DQ�IHVW-
PÃQ\HQ��DPHO\HW�V]ÐUQ\HQ�KRVV]Ô�FÇPH�PLDWW�PLQGHQNL�UÐYLGHQ�FVDN�A nagy 
képként ismer.

Az amerikai alkotmány elfogadásának és ratifikálásának 1937–1938-as 
150. évfordulójának esete ugyanennek az aura- és invenció-együttállásnak 
a demonstrációja.45 Erre az alkalomra Franklin Delano Roosevelt (1882–1945) 
amerikai elnök személyesen elrendelte a poughkeepsie-i postahivatal fal-
festmény-kompozíciójának megváltoztatását. 1787-ben ez a New York me-
gyei város a New York államot ratifikáló konvenció helyszínéül szolgált, ahol 
)UDQNOLQ�'��5RRVHYHOW�HJ\LN�èVH��,VDDF�5RRVHYHOW������r������D�IÐGHUDOLVWD�
tábor politikusa volt. A postahivatal eredeti falfestményén, amit Gerald Fos-
WHU������r������NÃV]ÇWHWW��D�UDWLILN»O»V�MHOHQHWÃEèO�D]�DONRWP»Q\�DO»ÇU»VD�V]H-
repelt. Franklin D. Roosevelt ezt a jelenetet változtatta meg a föderalisták 
és az antiföderalisták közötti kompromisszum pillanatára, amikor is a két fél 
megállapodott abban, hogy a Jognyilatkozat is kerüljön bele az alkotmányba. 
Ez a kompromisszum megenyhítette az antiföderalistákat, akik féltek egy eset-
leges despotikus szövetségi kormánytól. Franklin D. Roosevelt elnökségét szol-
gálta az, hogy ez a pillanat a saját államában legyen megörökítve. A festmény 
készülésének ideje alatt a demokratikus elnököt élesen kritizálták New Deal 

44  63$7(��9LUJLQLD��:KHUH�WKH�6XQ�QHYHU�6HW��7RP�5REHUWV�DQG�WKH�%ULWLVK�(PSLUH��,Q�5$')25', 
Ron (ed.): Tom Roberts.�$GHODLGH��������$UW�*DOOHU\�RI�6RXWK�$XVWUDOLD�DQG�$UW�([KLELWLRQV������S�

45  5+2$'6��:LOOLDP�%��7KH�3UHVLGHQW�DQG�WKH�6HVTXLFHQWHQQLDO�RI�WKH�&RQVWLWXWLRQ��)UDQNOLQ�
Roosevelt’s Monument in Poughkeepsie. 1HZ�<RUN�+LVWRU\� Vol. 71. 1990. No. 3. 308–321. p.
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���NÃS��Tom Roberts: $]�$XV]WU»O�1HP]HWNÐ]ÐVVÃJ�HOVè�SDUODPHQWMÃW�PHJQ\LWMD� 
èIHOVÃJH�&RUQZDOO�ÃV�<RUN�KHUFHJH��D�NÃVèEEL�9��*\ÐUJ\�NLU»O\��������P»MXV���»Q*

SURJUDPMD�PLDWW��,WW�QHYH]HWHVHQ�D]�$FNHUPDQ�»OWDO�NLMHOÐOW�HOVè�DONRWP»Q\RV�
pillanat (az alapítás) rekonstrukcióját látjuk a szintén általa meghatározott har-
madik alkotmányos pillanat, a New Deal során. A falfestmény tehát, amelyet 
egy olyan elnök rendelt meg, aki saját politikájának alkotmányosságát kívánta 
KDQJVÔO\R]QL��HJ\�RO\DQ�NRPSURPLVV]XP�WÐUWÃQHWÃUH�XWDO�YLVV]D��DPHO\EHQ�
saját személyes története is benne foglaltatik. A poughkeepsie-i falfestmény 
DODSRV�HOHP]ÃVH�VRU»Q�D�V]HU]è�PDJ»W�)UDQNOLQ�'��5RRVHYHOWHW�LGÃ]L�D]�ÖJ\�
NDSFV»Q��d$]�ÃOHW�YDJ\�D�NRUP»Q\]»V�PêYÃV]HWÃEHQ�QLQFV�RO\DQ�GRORJ��PLQW�
D]�»OODQGÍV»J�UHPHNH��GH�DPLNRU�HJ\�QDJ\V]HUê�NÃSHW�PHJIHVWHQHN��PDMG�
kissé kijavítják, átalakítják, akkor végtére is a civilizációhoz járultak hozzá 
PLQGÐUÐNNÃ�p46

$]�HPOÇWHWW�NÃW�SÃOGD�EHPXWDWMD��KRJ\�D�IHVWÃV]HWEHQ�UHMOè�LQYHQFLÍ�PLNÃQW�
WHV]L�OHKHWèYÃ�D]W��KRJ\�HJ\��PRQXPHQW»OLV��IHVWPÃQ\�OHJLWLP»OMD�ÃV�ÃUYÃQ\H-
sítse az alkotmányt, miközben a megbízó kormány napirendjének sajátos ér-
WHOPH]ÃVÃW�ÃV�SROLWLN»M»W�LV�HUèVÇWVH�

*  Tom Roberts: $]�$XV]WU»O�1HP]HWNÐ]ÐVVÃJ�HOVè�SDUODPHQWMÃW�PHJQ\LWMD�èIHOVÃJH�&RUQZDOO�
ÃV�<RUN�KHUFHJH��D�NÃVèEEL�9��*\ÐUJ\�NLU»O\��������P»MXV���»Q. 1903. Olaj és vászon, 305 × 
����FP��&DQEHUUD��%ULWLVK�5R\DO�&ROOHFWLRQ�r�KRVV]Ô�W»YÔ�NÐOFVÐQEHQ�D]�DXV]WU»O�SDUODPHQWEHQ��
Fotó: Parliament House Art Collection honlapja. https://www.aph.gov.au/Visit_Parliament/Art/
Top_5_Treasures/Tom_Roberts_Big_Picture 

46  5+2$'6 1990, 321. p.
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�����£UPHN

A történelmi tények megörökítésével kapcsolatban kevés média olyan haté-
NRQ\��PLQW�D]�ÃUPHN��$�IÃPHW�UÃJÍWD�D�PÔOW�PHJP»VÇWKDWDWODQ�ÃV�PHJY»OWR]-
tathatatlan forrásának tekintik, szemben a módosítható szövegekkel. Az ér-
PHN�UHQGHONH]QHN�D]]DO�D]�HOèQQ\HO��KRJ\�KRUGR]KDWÍN��ÃV�QDJ\�PÃUWÃNEHQ�
UHSURGXN»OKDWÍN��$]�DQWLN�PêYÃV]L�ÃUHPPêIDM�UHQHV]»QV]»W�QDJ\PÃUWÃNEHQ�
D�TXDWWURFHQWR�PêYÃV]ÃQHN��3LVDQHOOR�PXQN»VV»J»QDN�NÐV]ÐQKHWWH�47 Akár-
FVDN�D�NRUW»UV�HVHPÃQ\HNHW�EHPXWDWÍ�PêDONRW»VRN�HVHWÃEHQ��LWW�LV�D�IUDQFLD�
IRUUDGDORP�Y»OWRWWD�NL�D�PHJÔMXOW�ÃUGHNOèGÃVW�D]�ÃUHP�PLQW�PÃGLXP�LU»QW��
(OèV]ÐU� LV��)UDQFLDRUV]»JEDQ�YHUVHQ\W�KLUGHWWHN�ÔM�ÃUPÃN�J\»UW»V»UD�D�UÃJL�
PRQHW»ULV�LJD]JDW»V�������MDQX»U����L�PHJV]ÖQWHWÃVÃW�NÐYHWèHQ��$]������HV�
HPOÇWHWW�IHOV]»PRO»V�NH]GHPÃQ\H]èMH��$XJXVWLQ�'XSUÃ�PHJQ\HUWH�D�YHUVHQ\W��
és kinevezték mint a francia pénzverde *UDYHXU�JÃQÃUDOja. Dupré pozícióját 
EHWÐOWYH��ÃUHPPêYÃV]NÃQW�P»U�D]�HOVè�PXQN»L�D]�DONRWP»Q\QDN�»OOÇWRWWDN�
emléket, habár a francia forradalom allegorikus vizuális nyelvét alkalmazta, 
nem pedig egy DAP-t.48�'XSUÃ������HV�ÃUPÃMÃQ�����NÃS��D�d7ÐUYÃQ\�XUDOPDp�
�d5ÂJQH�GH�OD�/RLp� felirat alatt a Francia Királyság szárnyas géniusza látható,49 
DNL�D�WÐUYÃQ\�W»EO»LUD�D]�d$ONRWP»Q\p�V]ÍW�ÇUMD��$�MHOHQHW�;9,��/DMRV�UÐYLG�ÃOH-
Wê�DONRWP»Q\RV�PRQDUFKL»M»UD�XWDO��ÇJ\�D]�ÃUPH�K»WROGDO»Q�D]�è�IHMH�GÇV]HOHJ��
DPLNRU�D]�PÃJ�PLQGLJ�D�Q\DN»Q�YROW��;9,��/DMRV�NLU»O\�V]ROJ»O�D]�ÔM��»WPHQHWL�
SROLWLNDL�K»URPV»J�KDUPDGLN�HOHPHNÃQW��DPLUH�D]�ÃUPH�V]ÃOÃQ�OÃYè�EHWêN�XWDO-
QDN��d$�QHP]HW��D�WÐUYÃQ\�ÃV�D�NLU»O\�p50

1792. október 26-án David felszólalt a Nemzeti Konvent ülésén, és kifejez-
te azon kívánságát, hogy – a görög és a római példák nyomán – a köztársaság 
PLQGHQ�GLFVè�HVHPÃQ\H�DONDOP»EÍO�YHUHVVHQHN�HPOÃNÃUPHNHW��DPLN�QHP�
rendelkeznek névértékkel, ellentétben a pénzérmékkel).51

47  &8//(1, Lucy – ),6+(5��:HQG\�r�+$01(77, Melissa – 75867('��0$-25,(: Medals and 
Plaquettes. In 75867(', Majorie (ed.): 7KH�0DNLQJ�RI�6FXOSWXUH��7KH�0DWHULDOV�DQG�7HFKQLTXHV�
of European Sculpture. London, 2007, Victoria and Albert Museum, 75–91. p.

48  Dupré érme felváltotta a Lajos-aranyak évszázados hagyományát. Ezért technikailag nem 
érem, hanem pénzérme, névértékkel rendelkezik.

49  $]�ÃUPH�K»WROGDO»UÍO�V]ÍOÍ�WDQXOP»Q\W�3»UL]VEDQ�èU]LN��0XVÃH�&DUQDYDOHW��LQY��QR��'�����%,6�
50  dOD�QDWLRQ��OD�ORL��HW�OH�URL�p�Réimpression de l’ancien moniteur. Vol. 8. Constituante. Paris, 

������+HQUL�3ORQ������S���%$%(/21, Jean: La médaille et les médailleurs, &ROOHFWLRQ�On$UW�HW�OH�*RÕW. 
Paris, 1927, Payot, 197–200. p.

51  %$%(/21, Ernest (ed.): Les Médailles historiques du règne de Napoléon le Grand, empéreur 
HW�URL��SXEOLÃHV�VRXV�OHV�DXVSLFHV�GH�OD�6RFLÃWÃ�GH�1XPLVPDWLTXH�GH�1HZ�<RUN��3DULV��������/HURX[��
%$%(/21����������r�����S���*5,)),7+6, Anthony: The Design and Production of Napoleon’s 
Histoire métallique. The Medal, 1990a. No. 16. 17–18. p.
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���NÃS��Augustin Dupré:�;9,��/DMRV�NLU»O\ (/RXLV�;9,�5RL�GHV�)UDQÁRLV��������HOèODS�� 
– $�WÐUYÃQ\�XUDOPD�r�$�V]DEDGV»J�QHJ\HGLN�ÃYH� 

(Règne de la Loi – L’An 4 de la Liberté) (hátoldal), 1792.*

$]�ÃUPHN�PHJWHUYH]ÃVH�ÃV�YHUHWÃVH�LU»QWL�PHJÔMXOW� OHONHVHGÃV�PHOOHWW�S»U-
KX]DPRVDQ�QXPL]PDWLNDL�ÃUGHNOèGÃV�LV�MHOHQWNH]HWW��DPL�»OWDO�H]HNUH�D�Pê-
DONRW»VRNUD�GÐQWè�WÐUWÃQHOPL�IRUU»VRNNÃQW�WHNLQWHWWHN��)LJ\HOHPEH�YÃYH�D]W��
KRJ\�J\DNRUODWLODJ�PLQGHQ�GÐQWè�SROLWLNDL��WÐUYÃQ\KR]»VL��DONRWP»Q\RV�YDJ\�
katonai pillanat végül egy érem oldalán kötött ki, lehetségessé vált egy ország 
WÐUWÃQHOPÃW�ÔJ\�PHJÇUQL��KRJ\�HJ\V]HUêHQ�FVDN�D]�ÃUPHNHW�PÃUIÐOGNÐYHQNÃQW��
LGèUHQGEHQ�HJ\P»V�XW»Q�VRUED�WHWWÃN�52

(J\�ÃUGHNHV��NRUDL�SÃOGD�D]�DQWZHUSHQL�V]ÖOHWÃVê�QXPL]PDWLNXV��-DFTXHV�
GH�%LH������RV�NLDG»VÔ�$�IUDQFLD�ÃUHPPêYÃV]HW��/D�)UDQFH�PÃWDOOLTXH��FÇPê�
könyve. De Bie szándéka az volt, hogy az érmeken keresztül nyomon kövesse 
D�IUDQFLD�WÐUWÃQHOPHW�dÔM�5ÍPDNÃQWp�HJÃV]HQ�1DJ\�.»URO\�NRU»LJ��$�Y»OODONR-
]»V�DEEÍO�D�V]HPSRQWEÍO�SUREOÃP»VQDN�WHNLQWKHWè��KRJ\�D�YL]VJ»OW�WÐUWÃQHOPL�
LGèV]DN�QDJ\�UÃV]ÃEHQ�QHP�OÃWH]WHN�LO\HQ�ÃUPHN��'H�%LH�����V]»]DGL�IHOIRJ»VD�
D�WÐUWÃQHOPL�KLWHOHVVÃJUèO�LJHQ�W»YRO�»OO�D�NÃUGÃV�PDL��PRGHUQ�QÃ]èSRQWM»WÍO��
'H�%LH�V]»QGÃND�D]�YROW��KRJ\�D�VRN�dWDO»OWp�ÃUPHW�HJ\V]HUêHQ�LGèUHQGEH�»OOÇWVD��
DPL�NLDGY»Q\»W�dUHNRQVWUXNFLÍY»p�WHWWH��DQQDN�HOOHQÃUH��KRJ\�PDJXN�D]�ÃUPHN�
D�NRUDEHOL�SLOODQDWRN�IHOYÃWHOHLNÃQW�NHUÖOWHN�EHPXWDW»VUD��0LYHO�D]�LGèUHQGEèO�

*  Augustin Dupré:�;9,��/DMRV�NLU»O\ (/RXLV�;9,�5RL�GHV�)UDQÁRLV��������HOèODS��r�$�WÐUYÃQ\�
XUDOPD�r�$�V]DEDGV»J�QHJ\HGLN�ÃYH��5ÂJQH�GH�OD�/RL�r�/n$Q���GH�OD�/LEHUWÃ� (hátoldal), 1792. 
Ezüstérme (6 livre), 38 mm, National Numismatic Collection, National Museum of American 
History, Smithsonian Institution. https://en.wikipedia.org/wiki/Augustin_Dupré#/media/File:F-
rance_1792-A_Half_Ecu_(Louis16).jpg

52  &8//(1 et al. 2007, 86–87. p.
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számos érem hiányzott, így ezeket a hézagokat de Bie-nek kellett kipótolnia 
ÃUPHNNHO��DPLQHN�NÐV]ÐQKHWèHQ�dIHOWDO»OÍY»p�Y»OW��'H�%LH�modus operandija 
PDJ»EDQ�IRJODOWD�RO\DQ�PHWV]HWHN�EHPXWDW»V»W�ÃUPHNUèO��DPHO\HN�DQ\DJL�ÃUWH-
lemben soha nem léteztek, így tehát közvetve visszaélt a kézzelfogható érmek 
hitelességének aurájával. Máshogy fogalmazva, de Bie forrásokként mutatott 
be rekonstrukciókat és kitalációkat.53

Elnevezésében hasonló, de koncepciójában teljesen más A Nagy Napóleon 
ÃUHPPêYÃV]HWÃQHN�WÐUWÃQHWH (Histoire métallique de Napoléon le Grand) FÇPê�
Pê��DPLW������EDQ�PDJD�1DSÍOHRQ�DGDWRWW�NL�r�YDOÍV]ÇQêOHJ�PLQWHJ\�Y»ODV]-
ként David felvetésére. A Napóleon-féle £UHPPêYÃV]HW�WÐUWÃQHWÃnek ötletét 
D]�DGWD��KRJ\������WÍO�NH]GèGèHQ�D�NÖOÐQEÐ]è��GH�IèOHJ�NDWRQDL�SLOODQDWRNDW�
ÃUPHN�VHJÇWVÃJÃYHO�ÐUÐNÇWVÃN�PHJ��$]�»EU»]RO»VRN�V]HUHSH�YÃJVè�VRURQ�D]�OHWW�
volna, hogy Napóleon helyzetét császárként legitimálják.54 Az események gyors 
HJ\P»VXW»QMD�ÃV�D]�ÃUPHN�ÐQWÃVÃQHN�LGèLJÃQ\HV�Y»OODONR]»VD�PLDWW�D]RQEDQ�D�
projekt soha nem haladta meg a tervezési szakaszt (egy érem kivételével, ami 
D]�������RNWÍEHU����L�J\è]WHV�MÃQDL�FVDW»QDN�»OOÇW�HPOÃNHW���(]HQNÇYÖO�SUREOÃ-
más volt az a körülmény is, hogy Napóleon követelte, hogy minden tervet saját 
maga hagyjon jóvá. Jóllehet Napóleon történetét nagyrészt katonai események 
WHWWÃN�NL�r�WHOH�GÐQWè�KDUFL�SLOODQDWRNNDO�r��D� MRJL� LQWÃ]NHGÃVHL�YDOÍV]ÇQêOHJ�
szintén az £UHPPêYÃV]HW�WÐUWÃQHWÃnek szerves részét képezték volna. A leg-
utolsó, 1814. február 18-i ülésen a bizottság megvitatta az érem típusát, és azt, 
KRJ\�PLO\HQ�OHJHQG»NKR]�Q\ÔOMRQ�YLVV]D�D�EÖQWHWè�WÐUYÃQ\NÐQ\YQHN��&RGH�3Ã-
nal) emléket állító érem. Mivel ezt a napóleoni törvénykönyvet 1810-ben hir-
dették ki, az éremnek a törvényhozás pillanatát kellett volna rekonstruálnia.55

$�IRUUDGDOPDN�ÃV�D]�DONRWP»Q\RN�NÐ]ÐWWL�V]RURV�NDSFVRODW�r�OÃYÃQ�D]�HOVè�
V]ÃOHV�NÐUê�HOIRJDG»VW�EL]WRVÇW�D�P»VRGLN�V]»P»UD�r�HJ\�YDODPLYHO�NÃVèEEL�
ÃUHPPêYÃV]HWL�Y»OODONR]»VW�XJ\DQLO\HQ�OHQ\êJÐ]èYÃ�WHV]��-DFTXHV�/ÃRQ�*XLRWK�
(1793–1877) belga numizmatikus 1844-ben publikálta a Belga forradalom 
numizmatikai története��+LVWRLUH�QXPLVPDWLTXH�GH�OD�UÃYROXWLRQ�EHOJH��FÇPê�

53  -21(6 1990, 53–64. p.
54  &8//(1 et al. 2007, 86–87. p.
55  %$%(/21����������r�����S��$�dEH�QHP�IHMH]HWWp�£UHPPêYÃV]HW�WÐUWÃQHWH mellett, amit az ,Q� 

VWLWXW�,PSÃULDO’s &ODVVH�Gn+LVWRLUH�HW�GH�OD�/LWWÃUDWXUH�$QFLHQQH�rendezett, egy másik érem projekt, 
amit Denon vezetett, nagy számban kivitelezett érmeket. *5,)),7+ 1990a, 17–18. p. Az elkészült 
'HQRQ�IÃOH�SURMHNWUèO�O»VG�*5,)),7+6 1990a. *5,)),7+6, Anthony: The Origins of Napoleon’s His-
toire métallique. The Medal, 1990b. No. 17. 28–38. p. *5,)),7+6, Anthony: The End of Napoleon’s 
Histoire métallique. The Medal, 1991. No. 18. 39–49. p.
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könyvét, majd 1851-ben a második kötetet is.56 Guioth célja az volt, hogy be-
mutassa „a kapcsolatot a tények között, amik arra lettek hivatva, hogy örökül 
KDJ\M»N�D]RNDW�D�YÃVè�VHJÇWVÃJÃYHOp�57 Így Guioth szinte átfogalmazta antwer-
SHQL�HOèGMÃQHN��GH�%LH�QHN�D�V]DYDLW��DNL�D]������RV�$�IUDQFLD�ÃUHPPêYÃV]HW 
FÇPê�NÐQ\YÃQHN�EHYH]HWÃVÃEHQ�D]W�»OOÇWRWWD��KRJ\�D�NÖOÐQIÃOH�NDELQHWHNEHQ�
dWDO»OWp�ÃUPHNHW�FVXS»Q�NURQRORJLNXVDQ�UHQGH]WH�58 Guioth azonban nagyobb 
tisztelettel viseltetett a történelmi tényekkel szemben, munkáját teljes egé-
V]ÃEHQ�D�P»U�OÃWH]è��WÐUWÃQHOPL�ÃUPHNUH�DODSR]WD��PLQW�D�PÔOW�SLOODQDWDLQDN�
feljegyzéseire. Guioth rekonstrukciójának módszere a felsorolás volt – mint 
DN»UPHO\LN�WÐUWÃQÃV]��UHQGV]HUH]WH�D�PÔOWDW�

Guioth esete azért érdekes, mert a DAP két aspektusát mutatja be az érem 
PÃGLXP»Q�NHUHV]WÖO��(OèV]ÐU�LV��D]�ÃUHP�NRUO»WR]RWW�IHOÖOHWH�QHP�WHWWH�OHKH-
WèYÃ�HJ\�SLOODQDW�YDJ\�HJ\�DQHNGRWD�QDUUDWÇY�»EU»]RO»V»W��.HYÃV�D�*XLRWK�»OWDO�
felsorolt érmek közül az olyan, amelynek a felületén valódi jelenetek lennének. 
Visszatekintve Belgium modern érmetörténetére, Babelon, a belga numizma-
WLNXV������EHQ�D]W�ÇUWD��KRJ\�D]�ÃUHPNÃV]ÇWè�PHVWHUHN�D]�XQDOPDV�SRQWRVV»J�
hibáját kockáztatták azzal, hogy az eseményeket aprólékosan leírták, miközben 
a szimbólumok segítségével sikeresebben érzékeltethetnék azokat.59 Másod-
V]RU��DPLNRU�D]�ÃUPHNHW�LGèUHQGEHQ�VRUROW»N�IHO��D�OHJIRQWRVDEE�NÃUGÃV�D]�YROW��
KRO�OHJ\HQ�D�NH]GèSRQW��%»UPHO\LN�ÃUHPEH�YÃVHWW�PRPHQWXP�V]HUHSHOW�HO-
VèNÃQW�D�IRUUDGDORP�WÐUWÃQHWÃEHQ��D]�DXWRPDWLNXVDQ�IHOYHWL�D�NÃUGÃVW��KRJ\�
pontosan melyik esemény váltotta ki a forradalmi pillanatot. Bevezetésében 
Guioth azt írta, hogy az érmekben megörökített tények azért fontosak, mert 
Belgium függetlenségét eredményezték. De, más szavakkal megfogalmazva, 
PL�YROW�D�GÐQWè�IRUUDGDOPL�SLOODQDW��ÃV�PLO\HQ�PHVV]LUH�DNDUW�*XLRWK�YLVV]D-
menni? $E�RYR��dD�WRM»VWÍO�NH]GYHp��D]�RUV]»J�J\ÐNHUÃLJ�YDJ\�YDODKRO�in medias 
res��dD�GROJRN�NÐ]HSÃEH�Y»JYDp��DPLNRU�,��9LOPRV�NLU»O\�XUDOP»YDO�V]HPEHQ�
felállt az ellenzék? Egy gyakran ismételt narratíva szerint a belga forradalom 
NLUREEDQ»VD�D�EUÖVV]HOL�RSHUDK»]�HJ\LN�EHPXWDWÍM»UD�HVLN��»P�*XLRWK�ÔJ\�GÐQ-
tött, hogy ezt az operát, A portici némát csak a kilencedik érmén ábrázolja. 
7HK»W�MÍYDO�NRU»EEUD�KHO\H]L�D�GÐQWè�SLOODQDWRW�

56  *8,27+, J. L.: +LVWRLUH�QXPLVPDWLTXH�GH�OD�UÃYROXWLRQ�EHOJH��RX�'HVFULSWLRQ�UDLVRQQÃH�GHV�
médailles, des jetons et des monnaies qui ont été frappés depuis le commencement de cette ré-
YROXWLRQ�MXVTXnº�FH�MRXU��+DVVHOW��������3��)��0LOLV���*8,27+, J. L.: +LVWRLUH�QXPLVPDWLTXH�GH�OD�
%HOJLTXH��IDLVDQW�VXLWH�º�OnKLVWRLUH�QXPLVPDWLTXH�GH�OD�5ÃYROXWLRQ�%HOJH��RX�'HVFULSWLRQ�UDLVRQQÃH�
des médailles, des jetons et des monnaies qui ont été frappés depuis le commencement de cette 
5ÃYROXWLRQ�MXVTXnº�FH�MRXU. Hasselt, 1851, Milis

57  dOD�UHODWLRQ�GHV�IDLWV�GHVWLQHV�º�ÄWUH�WUDQVPLV�º�OnDLGH�GX�EXULQ�p *8,27+ 1844, V. p.
58  -21(6 1990, 59–61. p.
59  %$%(/21 1927, 222–223. p.
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���NÃS��,VPHUHWOHQ�PêYÃV]�� 
.ÐQ\Y�DODNÔ�ÃUHP�D�EHOJD�IRUUDGDOPDW�PHJHOè]è�LGèV]DNEÍO�������*

Mint kiderült, Guioth számára a YLD�PHGLD az DE�RYR és az in medias res kö-
zött a d/(;�5(;�����p� a törvény a király volt.60 Ezek a latin szavak vannak 
belevésve Guioth +LVWRLUH�1XPLVPDWLTXH�FÇPê�PêYÃW�PHJQ\LWÍ�ÃUHPEH�r�
H]�D]�ÃUHP�Q\LWRWW�NÐQ\Y�DODNÔ��ÃV�HOÖOVè�ÃV�K»WVÍ�ERUÇWÍM»Q�IUDQFL»XO�ÃV�KRO-
ODQGXO�D]�d$ONRWP»Q\����FLNNHO\p�V]DYDN�WDO»OKDWÍDN��+»WROGDO»Q��D]�$ONRWP»Q\�
MREE�IHOèOL�ROGDO»Q�D�dKêVÃJ�D�J\DO»]DWLJp��dILGÂOH� MXVTXnº�OnLQIDPLHp� szavak 
szerepelnek a korábban említett d/(;�5(;�����p�NÐUÖO�����NÃS��������� MÔ-
nius 23-án, Liège-ben tartott beszéde során I. Vilmos, az Egyesült Holland 
Királyság királya a déli, azaz a belga ellenzéket – a petíciókkal és sérelmeikkel 
HJ\ÖWW�r�dJ\DO»]DWRVQDNp�EÃO\HJH]WH�PHJ��0LQW�DKRJ\�D]W�VRN�EHOJD�WLOWDNR]Í�
PHJMHJ\H]WH��H]�D]�ÔJ\QHYH]HWW�J\DO»]DWRVV»J�D]W�MHOHQWHWWH�FVXS»Q��KRJ\�ÃO-
tek a petícióhoz való alkotmányos jogukkal, amit a Holland Egyesült Királyság 
������ÃYL�DONRWP»Q\»QDN������FLNNH�GHNODU»OW��$]�ÃUHP�PÐJÐWW�»OOÍ�PêYÃV]�ÇJ\�
örökítette meg azt a pillanatot, amit a forradalmárok alkotmányos joguknak 
tartottak, vagy jobban mondva, annak megsértését. Guioth viszont azzal, hogy 
H]]HO�D]�ÃUHPPHO�Q\LWMD�PHJ�PêYÃW��D]�DONRWP»Q\RV�PRPHQWXPRW�GÐQWè�DO-
kotmányos pillanattá változtatja. A konszenzus és az egység szükséges elemét 

*  ,VPHUHWOHQ�PêYÃV]��.ÐQ\Y�DODNÔ�ÃUHP�D�EHOJD�IRUUDGDOPDW�PHJHOè]è�LGèV]DNEÍO�����������±�
30 mm. Ghent University Library, inv. no. BRKZ.NUM.008489. Fotó: Ghent University Library.

60  $�QÃYWHOHQ�ÃUHPNÃV]ÇWè�PHVWHU�D�d/H[�5H[p�V]DYDNNDO�YDOÍV]ÇQêOHJ�6DPXHO�5XWKHUIRUG�VNÍW�
ÇUÍ������HV��D]RQRV�FÇPê�NÐQ\YÃUH�KLYDWNR]RWW��5XWKHUIRUG�SUHVELWHUL»QXV�ÃUYH�r�DPHO\HW�NÃVèEE�
John Locke szekularizált, és Thomas Jefferson használt – az volt, hogy még a királyt és a kormányt 
is köti a törvény. Az 1829-es belga ügyre átültetve ez azt jelenti, hogy a királynak is be kell tarta-
nia az alkotmányt.
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QHP�DQQ\LUD�»EU»]ROMD�D�PêYÃV]��PLQW�LQN»EE�V]LPEROL]»OMD��$�NLOHQF�Q\ÇOEÍO�
»OOÍ�NÐWHJ��HJ\�Q\ÇO�WÐUKHWè��PÇJ�HJ\�NÐWHJ�P»U�QHP��IHOÖOPÔOMD�D�Q\LWRWW�NÐQ\Y�
DODNÔ�ÃUPHW��$�NLOHQF�Q\ÇO�D]�,��9LOPRV�NLU»O\�HOOHQ�IHOO»]DGW�WDUWRP»Q\RNDW�
szimbolizálja.
5ÐYLGHQ��D]�ÃUPHN�OHKHWQÃQHN�D�'$3�HOèQ\EHQ�UÃV]HVÇWHWW�PÃGLXPDL��KD�

QHP�UHQGHONH]QÃQHN�NÃW�VDM»WRV�MHOOHP]èYHO��(OèV]ÐU�LV��V]êNUH�V]DERWW�IH-
OÖOHWÖN�QHP�DG�WHUHW�D]�HOEHV]ÃOè�MHOHQHWHNQHN��P»VRGV]RU��RO\DQ�VLNHUHVHQ�
MHJ\H]QHN�IHO�MHOHQWèV�SLOODQDWRNDW�r�PLQG�PDWHUL»OLVDQ��PLQG�SDSÇURQ��PLQG�
NDELQHWHNEHQ�IHOKDOPR]ÍGYD�r��KRJ\�D]�SDUDGR[�PÍGRQ�FVÐNNHQWLN�D]�»OWDOXN�
rögzített pillanatok rendkívüli jellegét.

�����6]REU»V]DW

Embereket mintázó szobrok esetében nagyjából kétféleképpen lehet specifikus 
SLOODQDWRNDW�PHJMHOHQÇWHQL��$]�HOVè��DPHO\HW�D�����V]»]DGEDQ�KDV]Q»OWDN��dMH-
OHQWèV�SLOODQDWp�QÃYHQ�LVPHUW��(]HQ�HV]NÐ]�»OWDO�D]�HPEHUW�NÐ]ÃOHWÃQHN�IRQWRV�
életrajzi eseményén vagy történelmi fordulópontján faragják meg. Shaftesbury 
ÃV�/HVVLQJ�HONÃS]HOÃVÃYHO�ÐVV]KDQJEDQ�D�V]REU»V]RN�J\DNUDQ�D]�DNFLÍ�HOèWWL�
SLOODQDWRW�UÐJ]ÇWLN��QHP�SHGLJ�D�GÐQWè�HVHPÃQ\�FVÔFVSRQWM»W�61

A második, ami a 19. századi monumentális szobrászat kedvelt eszköze 
YROW��D]�ÔJ\QHYH]HWW�statuomania,�DPLNRU�PÔOWEÃOL�DODNRN�NÐ]WÃUL�V]REUDL�Y»-
rosszerte felhalmozódtak.62�(KKH]�D�PÍGV]HUKH]�NÐWKHWèN�r�D�dMHOHQWèV�SLO-
ODQDWRNp�DOWHUQDWÇY»MDNÃQW�r�D]�RO\DQ�ORYDV�YDJ\�HJÃV]�DODNRV�V]REURN�ILJXU»L��
DPHO\HN�GRPERUPêYHNNHO�GÇV]ÇWHWW�WDODS]DWRQ�»OOQDN�63 A reliefek az ábrázolt 
V]HPÃO\�ÃOHWÃKH]�NÐWèGè�VRUVGÐQWè�HVHPÃQ\HNHW�PXWDWM»N�EH��ÃV�HPHOLN�NL�
D]RN�MHOHQWèVÃJÃW�

61  '2:/(< 1957.
62  A francia statuomaniáról lásd $*8/+21��0DXULFH��/D�dVWDWXRPDQLHp�HW�OnKLVWRLUH��Ethnologie 

française,�7�����������1R����������r�����S���+2%6%$:0, Eric: Mass-Producing Traditions: Europe, 
1870–1914. In +2%6%$:0, Eric – 5$1*(5, Terence (ed.):�7KH�,QYHQWLRQ�RI�7UDGLWLRQ� Cambridge, 
1983, Cambridge University Press, 270–272. p. A belga példákról lásd 67(5&.;, Marjan: Sisyphus’ 
GRFKWHUV��%HHOGKRXZVWHUV�HQ�KXQ�ZHUN�LQ�GH�SXEOLHNH�UXLPWH��3DULMV��/RQGHQ�HQ�%UXVVHO��FD��
1770–1953). Tekst en catalogus.���YROV��%UXVVHOV��������.9$%����r����S���:,-1628:, Jana: National 
,GHQWLW\�DQG�1LQHWHHQWK�&HQWXU\�)UDQFR�%HOJLDQ�6FXOSWXUH, 5RXWOHGJH�5HVHDUFK�LQ�$UW�+LVWRU\� 
New York–London, 2018, Routledge, 17–21. p.

63  1DQF\�6FRWW��D]�RODV]�V]REU»V]UÍO��9LQFHQ]R�9HO»UÍO�V]ÍOÍ�WDQXOP»Q\»EDQ�ÇU�HUUèO�D�EH»OOÇW»VUÍO��
és azt mondja, hogy a narratív vagy allegorikus reliefek mindig „az ábrázolt alak történelmi hatására 
XWDOQDNp��6&277, Nancy: Politics on a Pedestal. Art Journal,�9RO������������1R����������S���3/27(., 
Ariel: Allegory in the Age of Realism. Monumental Sculpture in France, 1848–1880. (doktori 
disszertáció, kézirat) Institute of Fine Arts, New York University, 2008.
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7. kép��Giambologna: I. Cosimo lovas szobra és részlet:  
GRPERUPê�&RVLPR������HV�KHUFHJJÃ�Q\LOY»QÇW»VD�DONDOP»EÍO������r������ 

Firenze, Piazza della Signoria.*

$�PÍGV]HU�IRQWRV�HOè]PÃQ\H�YDJ\�SURWRWÇSXVD�D�����V]»]DGL�)LUHQ]ÃEèO�V]»U-
mazik. Giambologna 1596 és 1599 között készítette el I. Cosimo de’ Medici 
lovas szobrát, amely a Piazza della Signoria téren található, és aminek talapza-
W»W�K»URP�QDUUDWÇY�GRPERUPê�GÇV]ÇWL�����NÃS���$�WDODS]DW�K»WVÍ�UHOLHIÃQ�&RVLPR�
látható, amint 1537-ben hercegi címet kap. A fiatal Cosimo helyzete Firenze 
hercegeként azonban bizonytalan volt, hiszen a Firenzét örökös hercegségként 
OÃWUHKR]Í�ÔM�DONRWP»Q\W�FVDN������EHQ�LNWDWW»N�WÐUYÃQ\EH��(QQHN�D�SUREOÃ-
P»QDN�PHJROG»VDNÃQW�D�GRPERUPê�NÃW�RO\DQ�WÐUWÃQHOPL�HVHPÃQ\W�ÐWYÐ]��
DPHO\HNHW�D�YDOÍV»JEDQ�WÐEE�KÍQDS�Y»ODV]WRWW�HO�HJ\P»VWÍO��D]�HJ\LN�&RVLPR�
������MDQX»U���L�KHUFHJJÃ�Q\LOY»QÇW»VD��D�P»VLN�D]�XUDONRG»VW�HOLVPHUè�RNOHYÃO�
kihirdetése, amelyet V. Károly császár szeptember 30-án adott ki, de majd csak 
1537. október 16-án került nyilvánosságra. Cosimo herceggé nyilvánítását és 
V. Károly kiáltványát együtt ábrázolta Giambologna, így született meg a dom-
ERUPêYÐQ�O»WKDWÍ�DONRWP»Q\RV�SLOODQDW��0LQGHQHNHOèWW�*LDPERORJQD�UHOLHIMH�
&RVLPR�V]ÃOHV�NÐUê�NRQV]HQ]XVRQ�DODSXOÍ�XWÍGO»V»W�PXWDWMD�EH��NLHJÃV]ÖOYH�

*  *LDPERORJQD��,��&RVLPR�ORYDV�V]REUD�ÃV�UÃV]OHW��GRPERUPê�&RVLPR������HV�KHUFHJJÃ�Q\LO-
vánítása alkalmából, 1596–1599, bronz, Florence, Piazza della Signoria. Fotó: Stefan Huygebaert.
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HJ\�ODWLQ�Q\HOYê�IHOLUDWWDO�D�ILUHQ]HL�6]HQ»WXV�PHJHJ\H]ÃVÃUH�KLYDWNR]YD�64 
(]�D�GRPERUPê��ÃV�D�P»VLN�NHWWè�LV��KR]]»M»UXOW�&RVLPR�KDWDORPUD�MXW»V»QDN�
OHJLWLP»O»V»KR]�D]�ÔM��KHUFHJL�DONRWP»Q\�NHUHWHL�NÐ]ÐWW�r�H]W�D� OHJLWLP»FLÍW�
a DAP használata is eredményesen támogatja.
$�����V]»]DG�PHJÔMXOW�ÃUGHNOèGÃVVHO�IRJDGWD�D�V]REURN�YDJ\�HPOÃNPêYHN�

WDODS]DW»Q�PHJMHOHQè�QDUUDWÇY�NLIHMH]ÃVL�IRUP»W��3ÃOG»XO������EDQ�ORYDV�V]REURW�
»OOÇWRWWDN�%RXLOORQ�*RWWIULHGQDN��D]�HOVè�NHUHV]WHV�KDGM»UDW�����V]»]DGL�YH]HWè-
jének a brüsszeli Királyi téren.65 A talapzat két hosszabb oldalán kellett volna 
PHJMHOHQQLH�D]RNQDN�D�GRPERUPêYHNQHN��DPHO\HN�MHOHQHWHNHW�PXWDWQDN�EH�
*RWWIULHG�ÃOHWÃEèO�ÃV�r�KDVRQOÍNÃSSHQ��PLQW�*LDPERORJQD�dSURWRWÇSXV»Qp�r�
a talapzat rövidebb végeit feliratok díszítették volna.66 Gottfried legfontosabb 
HUHGPÃQ\HL�NDWRQDL�YROW»KR]�ÃV�WÐUYÃQ\KR]Í�WHYÃNHQ\NHGÃVÃKH]�NÐWèGWHN��ÃV�
PLQGNHWWèQHN�PHJYROW�D�VDM»W�GÐQWè�SLOODQDWD��$]�HJ\LN�UHOLHIHQ�*RWWIULHGRW�
lehetett látni Jeruzsálem elfoglalása közben, a másikon a Jeruzsálemi Asszi-
szákban (Assises de Jérusalem) betöltött szerepe került volna fókuszba.
(J\�����V]»]DG�HOHML�HOEHV]ÃOÃV�H]HNHW�D]�$VV]LV]»NDW�NÍGH[NÃQW�ÃUWHOPH]-

te annak eredményeképpen, hogy Gottfried parancsba adta a Jeruzsálemi 
Királyság törvényeinek és szokásjogának összeírását.67 Tekintettel arra, hogy 
dH]HN�D�WÐUYÃQ\HN�DODSR]W»N�PHJ�PLQGHQ�HPEHU�MRJ»W�D�KêEÃUL�UHQGV]HUHQ�
EHOÖOp�68�QÃK»Q\DQ�HJ\V]HUêHQ�D]�dDONRWP»Q\RV�WÐUYÃQ\HN�NÍGH[ÃQHNp�QHYH]-
ték az Assziszákat.69

1RKD������EHQ�NRQV]HQ]XV�V]ÖOHWHWW�D�GRPERUPêYHN�WDUWDOP»UÍO��*RWW�
fried a harcos – Gottfried a törvényhozó), a Belga Tudományos Akadémián 
fél évszázadon keresztül folyt a tudományos vita arról a problémáról, hogyan 
kellene ezeket a pillanatokat ábrázolni. Nézeteltérés volt aközött, hogy a dom-
ERUPêYHN�WÃP»M»W�DOOHJRULNXVDQ�YDJ\�YDOÍV»JKê�HOEHV]ÃOÃVNÃQW�»EU»]ROM»N�

64  (5%(1, Dietrich: Die Reiterdenkmäler der Medici in Florenz und ihre politische Bedeutung. 
0LWWHLOXQJHQ�GHV�.XQVWKLVWRULVFKHQ�,QVWLWXWHV�LQ�)ORUHQ]� 40. Bd. 1996. H. 3. 309. p.

65  :,-1628: 2018, 71–73. p.
66  (WXGH�ÃSLJUDSKLTXH�VXU�OH�PRQXPHQW�ÃULJÃ�º�%UX[HOOHV�HQ������º�OD�PÃPRLUH�GH�*RGHIURLG�

GH�%RXLOORQ��([WUDLW�GH�OD�5HYXH�*ÃQÃUDOH�GH�%HOJLTXH��9RO�����%UXVVHOV��������9LFWRU�'HYDX[�HW�
Cie, 5. p.

67  35$:(5, Joshua: Étude sur le droit des Assises de Jérusalem: droit de confiscation et droit 
GnH[KÃUÃGDWLRQ��5HYXH�KLVWRULTXH�GH�GURLW�IUDQÁDLV�HW�ÃWUDQJHU��1961. 39. p.

68  d>F@HV� ORLV�ÃWDEOLVVDLHQW� OHV�GURLWV�GH�WRXV�HW�GH�FKDFXQ�VHORQ�OH�V\VWÂPH�IÃRGDO�p�&2//,1�
'(�3/$1&<, Jacques-Albin-Simon:. La chronique de Godefroid de Bouillon et du royaume de Jéru-
VDOHP��3UHPLÂUH�HW�GHX[LÂPH�FURLVDGHV������r������DYHF�OnKLVWRLUH�GH�&KDUOHV�OH�%RQ. Paris, 1848, 
La Librairie des Livres Liturgiques Illustrés, 100. p.

69  dXQ�FRGH�GH�ORLV�FRQVWLWXWLRQQHOOHV�p�Etude épigraphique, 1866. 18. p.
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8. kép��Guillaume De Groot:  
A Jeruzsálemi Assziszák (Eugène Simonis Bouillon Gottfriedet ábrázoló szobrának  

WDODS]DW»Q�WDO»OKDWÍ�GRPERUPê���������������EURQ]��%UÖVV]HO��Királyi tér*

9ÃJÖO�*XLOODXPH�'H�*URRW�NÃW�QDUUDWÇY�WÐUWÃQHWHW�»EU»]ROÍ�GRPERUPêYHO�
egészítette ki 1895-ben Godfrey szobrának talapzatát.70 A déli reliefen egy 
PR]JDOPDV�K»ERUÔV�MHOHQW�O»WKDWÍ��PÇJ�D]�ÃV]DNL�ROGDORQ�WDO»OKDWÍ�GRPERUPê-
vön a trónoló Gottfried látható, szemben két papírokat tartó férfival. Érdek-
IHV]ÇWè�NÐUÖOPÃQ\�D�UHQGNÇYÖO�KRVV]Ô��PLQWHJ\�IÃO�ÃYV]»]DGRV�V]ÖQHW�D�UHOLHI�
megalkotására vonatkozó döntés megszületése és annak kivitelezése között, 
PLYHO�H]�D]�LGèV]DN�»WÇYHO�D�QDFLRQDOLVWD�URPDQWLND�ÃV�D�fin de siècle realizmus 
ÃV�V]LPEROL]PXV�PêYÃV]L�NRUV]DN»Q��(�IÃO�ÃYV]»]DG�DODWW�D�GRPERUPêYHN�ÃV�
IHOLUDWRN�NÐUÖO�IRO\Í�YLW»N�W»MÃN»Q�NÃWVÃJHN�PHUÖOWHN�IHO�*RWWIULHG�V]HUHSÃUèO�
D�NÍGH[�PHJÇU»V»EDQ��$�/n,QGÃSHQGDQFH�EHOJH�OLEHU»OLV�ÔMV»J������EHQ�H]W�ÇUWD��
d9DOÍM»EDQ�WXGMXN��KRJ\�*RWWIULHG�>e@�QHP�DGRWW�DODWWYDOÍLQDN�NÍGH[HW�>e@��
De Bouillon Gottfried szobra olyan archeológiai anakronizmusokat és olyan 

*  %HOJLTXH��%UX[HOOHV��3ODFH�5R\DOH��6WDWXH�GH�*RGHIURLG�GH�%RXLOORQ��$VVDXW�GH�-ÃUXVDOHP�
(Guillaume De Groot). by EmDee. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belgique_-_Sta-
tue_de_Godefroid_de_Bouillon_-_Assaut_de_J%C3%A9rusalem.JPG

70  0HLUVVFKDXW�V]HULQW������EHQ�WHWWÃN�KHO\ÖNUH�D�UHOLHIHNHW��»P�D]�ÔMV»JRN�EHV]»PROÍMD�DODS-
ján a pontos év 1895 volt. 0(,566&+$87, Pol: 6FXOSWXUHV�GH�SOHLQ�DLU�º�%UX[HOOHV��*XLGH�H[SOLFDWLI. 
Brussels, 1900, Bruylant, 75. p.
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történelmi tévedéseket tartalmaz, hogy ezek a tárgyi tévedések nem teszik 
WÐQNUH�r�ÃSS�HOOHQNH]èOHJ�p71

Ebben az esetben a momentum, amit a DAP ábrázol a történelmi kutatások-
QDN�NÐV]ÐQKHWèHQ��HOWROÍGRWW�D�UHNRQVWUX»O»V�PÍGV]HUÃUèO�D]�LQYHQFLÍ�LU»Q\»ED�

9. kép��Léopold és Charles Morice: .Ð]W»UVDV»J�HPOÃNPê��������EURQ]�ÃV�Nè��UÃV]OHW�� 
A Labdaházi esküt ábrázoló relief, Párizs, Place de la République.*

Hasonlóan egy történelmi személyhez, egy teljes ország vagy nemzet is ren-
delkezik történelemmel. Például, a Léopold és Charles Morice által készített 
�����DV�.Ð]W»UVDV»J�HPOÃNPê��3»UL]V��.Ð]W»UVDV»J�WÃU��WDODS]DW»Q�D�IUDQFLD�
NÐ]W»UVDV»J�WÐUWÃQHOPÃQHN�HVHPÃQ\HLW�PXWDWMD�EH��+DVRQOÍDQ�*XLRWK�PêYÃ-
hez, A numizmatika történetéhez, egy ilyen elbeszélésnek meg kell határozni 

*  Léopold és Charles Morice: .Ð]W»UVDV»J�HPOÃNPê��������EURQ]�ÃV�Nè��UÃV]OHW��$�/DEGDK»]L�
esküt ábrázoló relief, Párizs, Place de la République. Fotó Roi Boshi. https://hu.m.wikipedia.org/
wiki/F%C3%A1jl:Le_serment_du_Jeu_de_paume._Haut-relief_en_bronze_de_L%C3%A9o-
pold_Morice.jpg

71  d��OD�YÃULWÃ��RQ�VDLW�DXMRXUGnKXL�TXH�*RGHIURLG�>e@�QH�GRQQD�SRLQW�º�VHV�VXMHWV�XQ�&RGH�
>e@��0DLV�FHWWH�VWDWXH�GH�*RGHIURLG�GH�%RXLOORQ�SUÃVHQWH�GH�WHOV�DQDFKURQLVPHV�DUFKÃRORJLTXHV��
FRQVDFUH�GH�WHOOHV�HUUHXUV�KLVWRULTXHV��TXH�VHV�VXMHWV�QH�OD�GÃSDUHUDLHQW�SDV�r�DX�FRQWUDLUH�p�/D�
statue de Godefroid de Bouillon. /n,QGÃSHQGDQFH�EHOJH���ième Edition du Matin, 21 July 1895, 1. p.
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D�NH]GHWÃW��0RULFH�D�GRPERUPêYÐQ�D�ODEGDK»]L�HVNÖW��������MÔQLXV������YHWWH�
NLLQGXOÍSRQWNÃQW��DPLW�HJ\ÃUWHOPêHQ�'DYLG�KÇUHV�IHVWPÃQ\H�DODSM»Q�NÃV]ÇWHWW�
HO��$]�HPOÃNPêUèO�P»V�HVHPÃQ\HNHW�V]HPEHWêQèHQ�NLKDJ\WDN��QHP�XWROVÍ-
sorban a harmadik köztársaság kormánya számára nem kívánatos 1870–1871-es 
Párizsi Kommün epizódját.72

�����3LOODQDW��PÃGLXP�ÃV�Ö]HQHW

(]HNEèO�D�SÃOG»NEÍO�K»URP�IRQWRV�NÐYHWNH]WHWÃVW�YRQKDWXQN�OH�D�PÃGLXPRNNDO�
NDSFVRODWEDQ��(OèV]ÐU�LV��YLO»JRVV»�Y»OLN��KRJ\�D�WÐUWÃQHOPL�SLOODQDW�»EU»]RO»V»W�
PLNÃQW�NRUO»WR]]D�D]��KRJ\�PLO\HQ�DQ\DJEÍO�NÃV]ÖO�HO�D�PêDONRW»V��$�KHO\KL»Q\�
PLDWW�D�PêYÃV]HN�ÃV�D�PHJUHQGHOèN�HOW»QWRURGQDN�D]�HOEHV]ÃOè�MHOHQHWHN�»E-
rázolásától az allegorikus megjelenítés javára. Másodszor, az említett példák 
jól szemléltetik, hogyan kapcsolódik egy pillanat választása a választás pilla-
natához, mint ahogy azt I. Cosimo esetében is megfigyelhettük a Medici-ág 
kapcsán, vagy amikor Franklin D. Roosevelt bizonytalan politikai helyzetére 
gondolunk. Mindkét esetben az alkotmánytörténet sajátos történelmi pillana-
WDLW�»EU»]ROW»N��+DUPDGV]RU�D�SÃOG»N�NDSFV»Q�NLWêQLN��KRJ\�PLO\HQ�IRQWRV�PHJ-
különböztetni a felvételkészítést, a rekonstruálást, a színre vitelt és az invenciót 
mint a DAP-eszköz részeit. Tehát az érvényesítés és a legitimáció mint az esz-
NÐ]�Iè�FÃONLWê]ÃVHL�PHOOHWW�K»URP�GROJRW�NHOO�ILJ\HOHPEH�YHQQL�����D]�»EU»]RO»V�
PÍGM»W�����D]�»EU»]RO»V�SLOODQDW»W�ÃV����D�WÐUWÃQHOPL�SLOODQDW�NLY»ODV]W»V»W�

72  (6&+(/%$&+(5, Andrew: Environment of Memory: Paris and Post-Commune Angst. Nine-
WHHQWK�&HQWXU\�$UW�:RUOGZLGH� Vol. 8. 2009. No. 2. Lásd még %(67, Janice: Une Statue monumen-
tale de la République. 1LQHWHHQWK�&HQWXU\�)UHQFK�6WXGLHV� Vol. 34. 2006. No. 3–4. 311–313. p. 
Különösen releváns eset IV. Henrik francia király lovas szobra a párizsi Pont Neuf hídon, aminek 
WDODS]DW»W�QDUUDWÇY�GRPERUPêYHN�GÇV]ÇWLN��$�V]RERU�*LDPERORJQD�ÃV�3LHWUR�7DFD������EHQ�IHO-
DYDWRWW�PêYH�YROW��DPLW�D�IUDQFLD�IRUUDGDORP�LGHMÃQ�HOSXV]WÇWRWWDN��PDMG������EDQ�ÔMUD�IHO»OOÇWRWW»N��
Lásd 7+203621, Victoria E.: The Creation, Destruction and Recreation of Henri IV: Seeing 
Popular Sovereignty in the Statue of a King. +LVWRU\�DQG�0HPRU\� Vol. 24. 2012. No. 2. 5–40. p. 
$�V]HU]è�H�WHNLQWHWEHQ�NÐV]ÐQL�&DUROLQ�%HKUPDQQ�WDQ»FV»W�
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���.RQNOÔ]LÍN

d$KKR]��KRJ\�DONRVVXQN�YDODPLW��QHP�HOÃJ�FVXS»Q�HJ\�EL]RQ\RV�
SRQWRQ�PêNÐGÃVEH�OHQGÖOQL��KDQHP�PHJ�NHOO�DODSR]QL�YDODPL�PDUD-
dandót, ami az emberi ügyekben óhatatlanul olyasmit jelent, amibe 
P»VRNDW�EHYRQQDN�ÃV�DPLW�P»VRN�WRY»EE�YLV]QHN��+D�QHP�VLNHUÖO�
OÃWUHKR]QXQN�r�P»VRNNDO�HJ\ÖWW�r�YDODPL�PDUDGDQGÍW��EHIRJDGÍW��
HOYLW�ÃV�DODSYHWèW��DNNRU�QHP�VLNHUÖOW�DONRWQXQN�VHPPLW�p73

Hanna Fenichel Pitkin, 1987

+DQQD�)HQLFKHO�3LWNLQ�DONRWP»Q\»QDN�dYDODPL�PDUDGDQGÍNÃQWp�YDOÍ�ÃUWHO-
PH]ÃVH�DUUÍO�WDQÔVNRGLN��DPLW�D�PêYÃV]HN�D�NèW»EO»N�HV]NÐ]ÃQHN�VHJÇWVÃJÃYHO�
SUÍE»OWDN�PHJ�V]LPEROL]»OQL�D]�DONRWP»Q\W�»EU»]ROÍ�PêDONRW»VDLNRQ��(]�D�IH-
MH]HW�EHPXWDWMD��KRJ\�D]�DONRWP»Q\�V]LPEÍOXP»QDN�NHUHVÃVHNRU�D�PêYÃV]HN�
DOWHUQDWÇY»W�O»WWDN�DEEDQ��DPLW�3LWNLQ�HPOÇW�HOèV]ÐU��DEEDQ�D�SLOODQDWEDQ��DPLNRU�
D]�HPEHUHN�r�YDJ\LV�D�QHP]HW�r�PêNÐGÃVEH�OHQGÖO��(QQHN�D�SLOODQDWQDN�YDJ\�
HVHPÃQ\QHN�D�NLY»ODV]W»VD�ÃV�»EU»]RO»VD�RO\DQ�PêYÃV]L�HV]NÐ]�YDJ\�J\DNRU-
ODW�YROW��DPHO\EHQ�D�SLOODQDWUD�YDOÍ�ÐVV]SRQWRVÇW»V�OHKHWèYÃ�WHWWH�D�PêYÃV]HN�
V]»P»UD��KRJ\�YDODPL�ÐUÐN�ÃV�PDUDGDQGÍ�GROJRW�DONRVVDQDN�r�D]�LGèWOHQVÃJHW�
D]�LGèUH�YDOÍ�ÐVV]SRQWRVÇW»VRQ�NHUHV]WÖO�

A tényleges történelmi esemény vagy pillanat és annak ábrázolása közötti 
NÖOÐQEVÃJWÃWHO�r�D�GÐQWè�DONRWP»Q\RV�SLOODQDW�ÃV�D�'$3�NÐ]ÐWW�r�V]ÖNVÃJHV�
H]HQ�HV]NÐ]�HOHP]ÃVÃKH]��H]�D]��DPL�HJ\�'$3�PêNÐGÃVÃQHN�OÃQ\HJÃW�DONRWMD��
$]�D�PêYÃV]L�PÃGLD��DPHO\EHQ�D�'$3�W�DONDOPD]W»N�� OHKHWèYÃ�WHWWH�D�Pê-
vészek számára, hogy ne csak rögzítsék, hanem rekonstruálják és feltalálják 
D]�HVHPÃQ\�HJ\�UÃV]ÃW��(]HQNÇYÖO�D�'$3�OHKHWèYÃ�WHWWH�D�V]HUYH]èGè�ÃV�D]�DO-
kotmányozó kormányok számára is, hogy bármilyen, általuk potenciálisnak 
WêQè�HVHPÃQ\W�PHJUHQGH]]HQHN��$�'$3�KDV]Q»ODW»QDN�RND�ÃV�FÃOMD�r�YDJ\�HJ\�
RO\DQ�PêYÃV]�PHJEÇ]»VD��DNL�KDV]Q»OWD�D�'$3�HV]NÐ]ÃW�r�D]�DONRWP»Q\�OHJLWL-
málása volt (Vorländer szavaival élve az alkotmány érvényessége, elfogadása 
és elismerése).74

5»DG»VXO�D�MHOHQWèV��D�WHUPÃNHQ\�YDJ\�D�GÐQWè�SLOODQDWRW�NHUHVQL�D]�DONRW-
mánytörténet körében – az Alkotmányos Kairosz vagy a punctum temporis 
NHUHVÃVH�r�ULWN»Q�IRUGXO�HOè� in tempore non suspecto��£SS�HOOHQNH]èOHJ�� in 
tempore opportuno��YDJ\LV�D�dOHJDONDOPDVDEE�SLOODQDWEDQp�WÐUWÃQLN��*LDP-
ERORJQD�&RVLPÍUÍO�NÃV]ÇWHWW�GRPERUPêYÃWèO�NH]GYH��-DFTXHV�/RXLV�'DYLG�

73  3,7.,1 1987, 168–169. p.
74  925/�1'(5 2012, 28. p.
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alkotmányos vágyának kifejezésén át, egészen Roosevelt befolyásáig a saját 
ackermani alkotmányos pillanatába a 150. évfordulóra készített falfestmény 
NDSFV»Q��HJ\ÃUWHOPê��KRJ\�D�SLOODQDW�PêYÃV]L�NHUHVÃVH�D]�DONRWP»Q\RV�WHUHP-
tés, változás, fenyegetés vagy válság pillanataiban bontakozik ki. A DAP és 
annak használatának vizsgálata megalapozza a nemzet törvényének és vizuális 
érzékelésének vagy észlelésének mélyebb megértését. Így nemcsak az ese-
PÃQ\�YDJ\�SLOODQDW�Y»ODV]W»VD�GÐQWè�IRQWRVV»JÔ��KDQHP�D]�D�SLOODQDW�LV��DPLNRU�
ez a döntés megszületik.
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