
Képcsarnokká varázsolták a tárgyalótermet 

A Nagykanizsai Járásbíróság legtágasabb földszinti tárgyalóterme tegnap zsúfolásig telt érdeklődőkkel. 

Azonban a közönség most nem egy büntetőügy tárgyalására volt kíváncsi, hanem Szegletes Gábor 

műgyűjtő festményeiből összeállított kiállítás megnyitójára. 

A „Nyitott bíróság” program keretében változott át a máskor komoly hangulatot árasztó tárgyaló egy 

vidámnak is nevezhető műteremmé, tele vásznakkal, színekkel és emberekkel. Az érdeklődő 

közönséget Tóth Nándor, Nagykanizsa alpolgármestere köszöntötte. 

 

– Tisztelettel köszöntöm Önöket a nyitott bíróság program egy újabb állomásán, ahol Szegletes Gábor 

festményeit tekinthetik meg egy különleges tárlat keretein belül. Különleges tárlatot említettem, ami 

nem véletlen, hiszen szokatlan és rendhagyó egyben ez a mai alkalom – hangsúlyozta Tóth Nándor. – 

Egyrészt, nem szokványos, hogy egy műgyűjtő bemutatja a gyűjteménye válogatott darabjait a 

nagyközönségnek, másrészt a helyszín is furcsa lehet. De éppen ez inspirálhatja az érdeklődőt, hogy 

felkeresse ezt az érdekes tárlatot. Bizony hiszem, hogy az alkotásokon keresztül az embert érő 

behatások a lelket, személyiséget is befolyásolni, fejleszteni tudják. A festészet színvilágában, 

ecsetvonásaiban, kifejezőerejében olyan érzéseket és érzeteket képes közvetíteni a nézők felé, 

amelyeket szavakban nem lehet elmondani, sem máshogy kifejezni, csak az ecset segítségével. Olyan 

virtuális világba kalauzolja a hétköznapok gondjai-bajai megoldása közben megfáradt szemet, amely 

alternatívája lehet a fennálló világnak. Ennek a képzeletbeli utazásnak a megteremtője azonban nem 

csak a festő, hanem a gyűjtő is, amikor lehetővé teszi mások számára egy-egy kevésbé, vagy nagyon is 

ismert, de addig nem láthatott mű megtekintését. A következő hetekben egy ilyen csodálatos 



utazásban lehet része Szegletes Gábor jóvoltából azoknak, akik eljönnek a Nagykanizsai Járásbíróság 

földszinti tárgyalótermébe – zárta köszöntő szavait az alpolgármester. 

Szegletes Gábor a tárlat megnyitása előtt osztott meg néhány momentumot a műgyűjtők 

gondolatvilágáról a megjelentekkel. Kifejtette, hogy nem azért kezdett festményeket vásárolni, mert 

gyűjtő szeretett volna lenni, hanem egyszerűen azért, mert megtetszett neki egyik-másik alkotás, és 

gyönyörködni szeretett volna bennük, mikor csak kedve tartja. Aztán az évek során egyre több olyan 

alkotással „találkozott” össze, amely megtetszett, és amelyet szeretett volna a magáénak tudni. 

 

– De attól, hogy valaki számos festményt tudhat magáénak, még nem lesz műgyűjtő. A sok festmény 

ilyenkor csak festményhalmaz, nem tudatos gyűjtés, ahhoz valami több kell. Erre a tárlatra egy egész 

évtizednyi kutatásom, gyűjtésem legszebb példányait hoztam el. Az eltelt évtized alatt megismertem 

az általam csodált festmények készítőit, sokukkal meg is barátkoztam. Ezek a barátságok kiváló 

alkalmat teremtettek a megvásárolt festmények rejtett titkainak megismeréséhez. Például, 

feltehettem a kérdést: mikor, miért festetted meg a képet, mi ihletett meg? – sorolta az őt mindig is 

érdeklő kérdéseket Szegletes Gábor. – Ezek a barátságok mindig formálták egy picit az én 

látásmódomat is, így alakítva ízlésvilágomat. Immár 18 olyan alkotó munkája található meg 

gyűjteményemben, akiket személyes barátomként is köszönthetek. Én ezekben a vásznakra festett 

pillanatképekben nem csak egyszerűen gyönyörködöm, hanem az otthonomba bevíve őket az életem 

részévé is teszem. Miért? Mert a mindennapjaimat varázsolják szebbé. Sétáljanak végig a festmények 

között, és remélem, Önöket is megérinti az a varázs, amelyről az imént beszéltem – mondta végül a 

műgyűjtő. 



A tárlatot dr. Sorok Norbert, a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke nyitotta meg. Az elnök a közönséghez 

fordulva megjegyezte: bizony joggal tehetik fel a kérdést, mit keresnek festmények egy bírósági 

tárgyalóteremben, hacsak azok nem bűnjelként vannak citálva? 

 

– A kapcsolódási pont: az alkotás. Ugyanis, egy hivatását gyakorló bíró, egy jó ítész számára az általa 

meghozott ítélet is olyan, mint egy alkotás. Beleteszi a legjobb tudását, beleteszi a lelkiismeretét, a 

szorgalmát, sőt, a szabadidejét is sokszor, annak érdekében, hogy egy tökéletes mű születhessen – 

mondta valódi meggyőződéssel a hangjában a bírósági vezető. – A válasz azonban mégsem ez. Immár 

négy esztendeje, hogy az Országos Bírósági Hivatal útjára indította a „Nyitott bíróság” programot. 

Ennek a rövid üzenete szó szoros értelemben is vehető: megnyitni az ajtókat a nagyközönség előtt. Úgy 

hiszem, hogy a 21. században a nagyközönség számára igenis van üzennivalója a bírósági szervezetnek. 

Ezt a szemléletet illesztette be a Zalaegerszegi Törvényszék az idei évben meghirdetett társadalmi 

felelősségvállalás programjába is. Miről szól ez a program? – tette fel a kérdést dr. Sorok Norbert. – 

Ebben próbáltuk megfogalmazni mindazokat az értékeket, amelyeket mi, bírák az ítélkezési 

tevékenységen kívül fontosnak tartunk. A társadalmi felelősségvállalás természetesen nem új keletű, 

a versenyszférában ennek kialakult gyakorlata van. Ismeretes, hogy a gazdasági társaságok a 

profitorientáltságuk mellett bizonyos karitatív tevékenységeket, a művészetek vagy a sport pártolását 

is felvállalják. A hivatali, állami szféra sokszor ridegnek tűnő világában azonban teljesen újkeletű ez a 

gondolat. Büszke vagyok rá, hogy a bírósági szervezetben a Zalaegerszegi Törvényszék az első, amely 

ezt az új típusú gondolkodást egy chartaszerű formába öntötte. Megfogalmaztuk, hogy melyek azok a 

társadalmi értékek, amelyeket az ítélkezési tevékenységünkön túlmutatóan szeretnénk támogatni. 

Ahogy a chartánk bevezetőjében is megfogalmaztuk: „Megítélésünk szerint, a bíróság a 21. században 



nem maradhat kívülálló. Elengedhetetlen, hogy a társadalmi felelősségvállalás a szervezeti kultúra 

része legyen, amely egyidőben jelent szemlélet és gondolkodásmódot, magatartásformát, cselekvést 

illetve kommunikációt mind a szervezeten belül, mind szervezeten kívül.” – szögezte le a törvényszéki 

elnök. 

 

– Az előbb felsoroltak megvalósíthatósága érdekében indítottuk el a „Peren kívül” programot, mely 

révén a bírósági szervezeten belül és kívül is szerepet és felelősséget vállalunk, hiszen a társadalmi 

jelenlét kötelezettséget is jelent – hangsúlyozta dr. Sorok Norbert. – És, hogy ebből a chartánkból csak 

pár gondolatot szabad legyen még idéznem, címszavakban. Ilyen megfogalmazást nyert az „aktív 

részvétel”, mert azt hisszük, hogy a jogok és kötelezettségek teljesítése önmagában nem tekinthető 

felelős magatartásnak. A társadalmi felelősségvállalás önkéntes, és az alapvető normák betartása után 

jöhet létre. Ide sorolnám aztán az „értékalapúságot”. A szabályok és normák betartása alap, nem 

kérdőjelezhető meg. Ezen túlmutató, morális kötelezettségünk az önkéntes, elkötelezett és etikus 

felelősségvállalás szervezeti és társadalmi szinten. Megfogalmaztuk továbbá a chartánkban a „zöld 

bíróság” gondolkodásmódot, az „egyenlő bánásmódot”, a „kompetencia alapú munkavégzést”, és az 

arra rászoruló társadalmi rétegek, csoportok felé egyfajta „karitatív tevékenységet” is. 

– És ennek a társadalmi szerep- és felelősségvállalásnak a része tulajdonképpen ez a kiállítás-megnyitó 

is, amikor a művészetek felé fordulva, ismét csak odaállunk értékes dolgok mellé. Nem az első kiállítás 

ez a Nagykanizsai Járásbíróságon, hiszen tavaly az egyik bíró kollegánk, dr. Csejtei Péter munkáit tártuk 

a nagyközönség elé. Ez jól formázza, hogy az itt dolgozó bírák támogatják a kultúrát, figyelnek rá, arra 

éhesek és érzékenyek is – hívta fel a figyelmet a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke. 



– Még egynéhány gondolatot engedjenek meg nekem. A művészember olyan, aki olyan dolgokat ad 

nekünk, amit nem igényeltünk volna, de mégis, olyan jó elfogadni – idézte a fiatal elnök. – Az idő 

múlásával, egyre inkább nemcsak a megszerzett tudásra vagyunk büszkék, hanem a világ általunk még 

fel nem fedezett oldalára vagyunk mérhetetlenül kíváncsiak. Végiggondolva a jelen tárlat, a 

„Festmények és szenvedélyek” cím mondanivalóját, a festmények egy újfajta üzenetével 

találkozhatunk. Ugyanis, nem egy egyéni bemutatkozásról van szó, de nem is egy szokásos értelemben 

vett, csoportos művészi megjelenésről. Ezt a gyűjteményt – és ezzel a tárlatot – egy embernek az ízlése, 

akarata és igénye hozta létre. Megtalálhatóak benne a helyi közösség művészei kisebb és tágabb 

körben egyaránt, ezenkívül neves hazai és külföldi alkotóktól is láthatunk vászonra vitt alkotásokat. A 

gyűjtemény ezáltal a sokszínűségből fakadó, egységes különlegességet közvetíti. 

 

Egy számomra kedves idézettel zárnám megnyitóbeszédemet: „Alkotni annyit jelent, hogy a másikat 

odaállítjuk, ahol úgy látja a világot, ahogyan kívánjuk, nem pedig azt, hogy új világot kínálunk neki.” – 

zárta mondandóját dr. Sorok Norbert. 

A kiállítás 2016. december 14. napjától egészen 2017. január 6-ig, hétköznapokon 8 és 16 óra között 

tekinthető meg a Nagykanizsai Járásbíróság földszinti, 15-ös tárgyalótermében. 

Dr. Papp Attila 


