
1 
 

Tisztelt Gyászoló Gyülekezet! 

Dr. Györgyi Kálmán eltávozott. Abiit, non obiit. Eltávozott, de nem halt meg. Alig néhány 

évvel ezelőtt még 75. születésnapján méltattam. Ma, ezen a tavaszi napon emlékeznem kell rá. 

Emlékeznem az egyetemi oktatóról, a jogtudósról, a hivatalbéli előd legfőbb ügyészről, és a 

barátról. Az emlékek tárháza gazdag. Szakmai pályánk majd negyvenöt évvel ezelőtt 

keresztezte először egymást és sok-sok fordulaton keresztül tartott, egészen végső távozása 

napjáig.  

Mit mondhatnék, ha nem tudok mindent elmondani? A rendezetlen gondolatok közül melyek 

a legméltóbbak Györgyi Kálmán búcsúztatására? Segítségre van szükségem.  

„Az ügyészi kart nem csak szervezte, hanem valósággal nevelte, azon egészséges szellem 

hatásával, amelyet az egész intézménybe sikerült belevernie. Igazság, méltányosság és 

emberiesség jellemzi a részben véghezvitt minden cselekedetét, aminek értékét csak emeli az 

öntudatosság, amellyel nagy és kis föladatait teljesítette.”  

Dr. Györgyi Kálmán legfőbb ügyészi működését aligha lehet jobban összefoglalni. Pedig ezek 

a gondolatok 125 évvel ezelőtt láttak napvilágot Kozma Sándor pesti királyi főügyész 

búcsúztatása alkalmából. Igen, Dr. Györgyi Kálmán legfőbb ügyészi munkássága joggal 

vethető össze a modern magyar ügyészséget megteremtő, és ezért az ügyészség atyjának 

nevezett Kozma Sándor tevékenységével. Azzal a Kozma Sándoréval, akinek tiszteletét, 

szellemi örökségének továbbvitelét éppen Györgyi Kálmán hozta vissza a feledésből annyi év 

után. Pályájuk párhuzamossága bámulatba ejtő, hiszen bár más történelmi körülmények 

között, de Györgyi Kálmán volt az, aki a diktatúra hosszú időszakát követően átvezette 

Magyarország ügyészségét, gyökeresen megújítva azt, a jogállami demokráciába. 

Szimbolikus jelentősége van, hogy ezért a tettéért ő maga is részesülhetett az általa alapított 

Kozma Sándor Díjban, a jogállami magyar ügyészség legmagasabb szakmai kitüntetésében. 

1990-ben választották meg legfőbb ügyésznek, majd eredményei elismeréseként 1996-ban az 

Országgyűlés több mint kétharmados többséggel újraválasztotta.  

Dr. Györgyi Kálmán legfőbb ügyészként is azokat az elveit érvényesítette, amelyek egész 

életét jellemezték. Munkáját alaposan, a hivatás iránti alázattal végezte, döntései megfontoltak 

és méltányosak voltak, a tisztességből pedig sosem engedett. Szakmai munkásságát külföldön 

is nagyra becsülték, több magas kitüntetésben részesült, máig a legismertebb büntetőjogászok 

egyike német nyelvterületen.  

Mindezek alapján vajon birtokában volt-e a bölcsek kövének? Tévedhetetlen volt-e minden 

szakmai döntésében? Nem, ezt nem gondolom, mert ember volt ő is, mint mi mindannyian. 

De volt olyan tulajdonsága, amely csak keveseknek adatik meg. Tudott hatni az emberekre, és 

ezt a képességét mindig a tisztesség és a jó érvényesülése érdekében kamatoztatta.  

Személyes kapcsolatunkat soha nem árnyékolta be ellentét. Az első pillanattól kezdve, amikor 

ifjú oktatóként szobatársának invitált, egészen utolsó születésnapi köszöntéséig. Sok közös 

élményünk közül egyet, mely szakmai pályámra nagy hatással volt, hadd idézzek most fel. 
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2000 májusában, amikor Kálmán még hivatalban volt, de engem már megválasztottak legfőbb 

ügyésznek, többször találkoztunk a teendők megbeszélése érdekében. E találkozások során 

vettem a bátorságot és megkérdeztem tőle, mit kell tenni, hogyan kell vezetni az ügyészséget, 

hogy az sikeresen és eredményesen dolgozzon. 

Emlékszem, Kálmán rám nézett, és a maga utánozhatatlan, egyedülálló stílusában azt mondta: 

„Kedves Peti! Én ebben neked tanácsot adni nem tudok.” Majd kis tűnődés után hozzátette: 

„Hidd el, majd rá fogsz jönni mit és hogyan kell tenned.” Megköszöntem neki, bár akkor 

kicsit keveselltem ezt a tanácsot. Ma már tudom, hogy ennél bíztatóbb és jobb útravalót nem 

adhatott volna. Kedves Kálmán! Ezért most teljes szívből ezt újra megköszönöm neked. 

Tisztelt Gyászoló Közönség! 

Abiit, non obiit. Dr. Györgyi Kálmán elment. Földi létének immár vége. De ott fent az égben 

elfoglalta a helyét az első sorban, Kozma Sándor és a többiek, így Finkey Ferenc vagy Vargha 

Ferenc koronaügyészek mellett.  

Méltó rá.  

 


