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Németh László:

Ügyvédek Zalában
1850- 1875
A FORRADALOM ÉS 

SZABADSÁGHARC LEVERÉSÉTŐL 
A KAMARA MEGALAKULÁSÁIG

Az ügyvédek szerveződéseinek kezdetleges formái 
az 1830-as, 1840-es évekre datálhatok.1 A felvilá
gosult abszolutizmus reformtörekvéseinek hatá

sára -szakmai műveltségük okán is -  működésükkel a 
reformkori haladó, liberális eszmék meggyökerezését 
szolgálták2, és jelentős szerepet vállaltak az 1848/1849- 
es forradalom és szabadságharc idején.3 Az ügyvédi 
rendtartás törvényes szabályozását azonban még Deák 
Ferenc akkori igazságügy-miniszter sem tartotta sürge
tőnek, s így az 1848-as törvényhozás -  sok egyéb más 
fontos törvénnyel egyetemben -  ezzel is adós maradt.

A nemzeti függetlenségi harc leverését követően a 
neoabszolutista rezsim erősen megrostálta a forradalmi 
eszmékkel rokonszenvező ügyvédi kart. Kihasználva a 
reájuk vonatkozó rendtartás hiányát, az elsők között 
szabályozta az ügyvédképzést, amely alapelveiben az 
Ausztriában és Poroszországban már megvalósított hi
vatalnoki testületszerűen szervezett ügyvédi rendszert 
követte4. Ez felszámolva a szabad ügyvédi gyakorlatot, 
adminisztratív korlátok közé szorította e tevékenységet. 
Az 1853. január 1-jén életbe lépett új ügyvédi rendtar
tás, amelynek területi hatálya Magyarországra, Horvát
országra és a Temesi Bánságra terjedt ki, a zárt számot 
vette alapelvül. Ez alapján az ügyvédeket az igazság
ügy-miniszter nevezte ki. Ennek feltétele az egyetemi

doktorátus, majd az azt követő gyakorlat, s az illetékes 
főtörvényszék előtt letett ügyvédi vizsga volt. Mind
ezek után volt lehetőség arra, hogy az ügyvédkedni 
szándékozó beadja pályázatát valamelyik megürült 
helyre. Véleményt kértek még a pályázóról az elsőbíró
ságtól, s a főtörvényszék székhelyén működő, nem ki
fejezetten demokratikus jellegéről ismert ügyvédi vá
lasztmánytól is. Mindezek alapján került a pályázat el
döntés végett a miniszterhez. Az 1852. július 24-ei oszt
rák Advokaten-Ordnung2 tehát rendkívül magas elmé
leti képesítést kívánt az ügyvédektől, annak ellenére, 
hogy a forradalom és szabadságharc időszakát megelő
zően kevesen végeztek az akkoron működő egyetlen 
magyar egyetem jogi karán. Az ügyvédeket többnyire a 
jogakadémiák képezték. Ez a rendtartás fogalmazta 
meg először az ügyvédi hivatás előfeltételeként a bün
tetlen előéletet is. Az ügyvédek feletti törvényességi 
felügyeletet és fegyelmi hatóságot továbbra is a bíróság 
gyakorolta.

Az elméleti felkészültség megkövetelése mellett a 
rendelet célja lehetett az akkor praktizáló, s az 1848 
előtt végzett magyar ügyvédi kar részbeni kiszorítása az 
ügyvédi pályáról. Igazolni kellett ugyanis -  még a pra
xist öt éve folyamatosan folytatóknak is -  a jó magavi
seletét és a fedhetetlen előéletet. Aki nem tudta a folya
matos működését igazolni -  akár katonai szolgálata, 
vagy a forradalmi kormány alatt végzett tisztviselői te
vékenysége miatt -  csak „különösen figyelemreméltó 
okból” kapott lehetőséget a minisztertől az egyébként a 
legfontosabb jogágakban alkotott új jogszabályok isme
reteit számon kérő, ügyvédi vizsga letételéhez. Mindez 
a politikailag kompromittált személyek kiszűrését cé
lozta. A minisztériumtól függött továbbá az is, hogy a 
pályázó hová nyert elhelyezést, engedély nélkül nem 
változtathatott lakhelyet, főtörvényszéki jóváhagyás 
nélkül nem hagyhatta el. működése területét sem.6 Ezek 
a feltételek, kritériumok a magyar joggyakorlattal eleve 
ellenkeztek, a régi magyar ügyvédek többsége nem is 
tevékenykedhetett ilyen körülmények között7.

A zalai ügyvédek kérelmeinek többsége -  az abban
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felvázolt kozmetikázott életutak, az új rendszer iránti 
lojalitás -  azonban a túlélés technikáit is elénk tárja, 
ami a neoabszolutista rezsimmel szembeni opportuniz
must erősítette.

A '48-as elvek következetes vállalását, az új rezsim el
utasítását az ügyvédi képesítéssel is bíró jogász-eliten be
lül csak a saját birtokjövedelemmel rendelkezők enged
hették meg maguknak. Néhányuk vármegyei közhivatalt 
nem vállalva, éppen ügyvédi magánpraxisba fogott.

A Zalaegerszegi cs. kir. megyei törvényszék terüle
tén lakó ügyvédek is sorra kérelmezték a rendtartás III. 
és IV. szakaszában említett „időközbeni” ügyködésük
höz szükséges -  fedhetetlen előéletükről, politikai ma
gaviseletükről szóló -  igazolást Bogyay Lajos8 megye
főnöktől.9 Pozitív véleményt kapott többek között 
Pfendeszák Károly köz- és váltóügyvéd, aki 1850-ben 
telepedett le Zalaegerszegen „ügyfelei irányában foly
tonosan tanúsított fáradhatatlan és lelkiismeretes eljárá
sa" miatt. Támogatta a megyefőnök az 1849 októberé
től működő Csendhelyi Ignác hites ügyvéd -  volt ’48-as 
nemzetőr -  kérelmét is, mondván: a „magas kormány 
rendeletéi, s hivatalnokai irányában mindenkor hódolat
tal és tisztelettel viseltetett.” Kérését megelőzően 
Csendhelyit a bizalmi megbízatásnak is tekintett jöve
delmi adóbíráló választmány elnökhelyettesi tisztére is 
alkalmasnak találták. Horváth György ollári és letenyei 
uradalmi ügyvédet is támogatta Bogyay. hisz a pályázó 
a „legközelebb lefolyt gyászos emlékű forradalomban 
részt nem véve, a magas uralkodó kormány iránt tánto
ríthatatlan hűséggel van". Mezriczky Péter szigligeti 
uradalmi ügyvédnek 29 éve folytatott praxisát, valamint 
magyar, német és latin tudását emelte ki a megyefőnök. 
Támogatta ugyanakkor Hegyi Enok kérelmét is. pedig 
az említett ügyvéd 1850 júliusáig forradalmi részvétele 
miatt letartóztatva volt, de később legfelsőbb kegyelem
ben részesült, mondván, „azóta magát szelíden és nyu
godtan viseli ". Politikai fedhetetlenségét igazolta a me
gyefőnök még Tóth Lajos kanizsai. Nagy Károly, Len
gyel Károly zalaegerszegi. Kerkápoly Sándor lendvai 
uradalmi ügyvédnek, Ferber Józsefnek, a gróf Festetics 
Tasziló féle uradalom ügyvédjének, valamint Krajner 
Imrének, ugyanezen uradalom jogigazgatójának. Az 
ügyvédkedés ideiglenes folytatásához támogatást ka
pott még Zalaegerszeg város korábbi jegyzője,10 nemes 
Árvay István -  volt tiszteletbeli megyei alügyész, '48- 
as országgyűlési gyorsíró- is, aki később az 1875 már
ciusában megalakult Zalaegerszegi Ügyvédi Kamara el
ső elnöke lett.

Bogyay József,11 a sümegi járás cs. kir. közigazgatá
si főszolgabírója is felküldte 1852. szeptemberében a 
járás területén működő ügyvédek politikai életrajzát a 
megyefőnöknek elbírálás végett.12 A praxist folytatni 
kívánó ügyvédek által beküldött életrajzok alapján ösz- 
szeállított anyag sok információval szolgál szakmai pá
lyájukról. Megtudhatjuk például, hogy Nagy Károly hi
tes ügyvéd az 1837-ben letett sikeres ügyvédi vizsga 
után a Veszprém megyei Mezőszentgyörgyön tevé
kenykedett, majd 1851-ben Sümegre költözött, ahol a 
járásbíróság mellett ügyködik. A Sümegen élő Laky

Antal 1843-tól fogva előbb a szántói, majd a sümegi já
rásban folytat „hivatalánál fogva jogügyeket”. Szűcs 
Pál hites ügyvéd 1845-ben letéve ügyvédi vizsgáját, a 
tapolcai járásban dolgozott 1848-ig. A forradalomban, 
mint honvéd százados vett részt, s „Komáromból szaba
don haza bocsájtatott. Azóta a politikai és törvénykezé
si hatóságoktól is rendezve lévén, Sümegen él.” Takáts 
Alajos, kiállván 1842-ben az ügyvédi vizsgálatot, 1843- 
ban kezdte meg praxisát Zala megyében, „...jelen vise
letére és gondolkodására nézve bizton elmondhatja, 
hogy az a szabályok és a kor igényeivel mindenben 
megegyez...” -  írta a főszolgabíró. A sümegi Horváth 
János 1841-től ügyködött egészen a forradalomig. A 
forradalomban, mint honvédtiszt vett részt, majd annak 
leverését követően besorozták. Azonban a fővizsgálat
nál alkalmatlannak találták, s 1851-ben haza bocsátot
ták. Azóta folytonosan jogügyleteket visz, közbecsülés- 
ben részesül -  szólt a politikai igazolás.

A sümegi járásból a megyefőnökhöz felküldött élet
rajzok egytől egyig -  mondhatni- pozitív kicsengésűek 
voltak. Más kérdés, hogy Bogyay Lajos megyefőnök 
miként terjesztette tovább a Zalából hozzá felküldött 
megannyi kérelmet. A végeredményt, vagyis a Zala me
gyébe végül felsőbb helyen, s a Kerületi Helytartóság 
11119. sz. rendelete folytán kinevezett ügyvédek név
sorát, a megyefőnöknek 1853. szeptember 23-án meg
küldött leiratból tudhatjuk meg. Ez alapján a zalaeger
szegi cs. kir. megyei törvényszék területére összesen 32 
ügyvéd nyert kinevezést, nyolcán Zalaegerszegre, ket- 
ten Alsólendvára, négyen Kanizsára, nyolcán Sümegre, 
öten Kapornakra, s végül öten Tapolcára.13 Ez az ügy
védlétszám lényegében megegyezik az 1846-os Ipar
címtárban közölt zalai adatokkal.14 Akkor 33 ügyvéd 
praktizált Zalában, hárman Csáktornyán, négyen Süme
gen, I l-en Zalaegerszegen, s 15-an Nagykanizsán.

A sümegi járásban a három általam ismert, és 1848- 
ban úgymond „politikailag kompromittálódott”, ügy
védségre pályázó személy közül a két volt honvédtiszt 
-egyikük százados -  járt sikerrel. Az 1825-ben Süme
gen született Horváth János előbb 1848. szeptemberé
ben őrmester Kisfaludy Mór Zala megyei nemzetőr
zászlóaljánál, később hadnagy a 36. zászlóaljnál. Arad
nál harcolt, 1849. augusztus 7-től főhadnagyi rangot ka
pott. 1850-ben besorozták a cs. kir. 29. gyalogezredhez, 
de már novemberben leszerelték. Szűcs Pál előbb a 47. 
honvédzászlóalj hadnagya volt. majd a 61. honvédzász
lóalj századosaként harcolt megbetegedéséig.

Zalaegerszegre kapott kinevezést nemes Szabó Sá
muel házzal bíró helyi ügyvéd, aki előbb nemzetőr had
nagyként, majd honvéd századosként vett részt az 
1848/1849-es eseményekben.

Kapornakon praktizálhatott Darázs Farkas, ki koráb
ban ennek a járásnak volt az esküdtje. Önkéntesből lett 
előbb őrmester, majd hadnagyként harcolt az 56. hon
védzászlóaljnál, végül Komáromnál kapitulált. Később 
1861-ben Nagykanizsa jegyzőjévé választják. Ugyanitt 
kapott kinevezést Martinkovics Károly is, akit 1848 
nyarán Nagykanizsa nemzetőrségének századosává vá
lasztottak. Később főhadnagyi, majd századosi rangban



szolgált az 56. honvédzászlóaljnál Komárom feladásá
ig. A kiegyezést követően Nagykanizsa főbírája lett.

Tapolcán ügyvédkedhetett az 1825-ben Sümegen 
született Tersánszky Lajos, aki 1848 júliusától tizedes, 
majd őrmester volt, végűi pedig hadnagyként szolgált a 
7. honvédzászlóaljnál.15

A zalai megyeszékhelyen a 7. honvédzászlóaljba ön
kéntesnek beállók között 14 értelmiségi foglalkozásút 
találunk, közülük öten folytattak ügyvédi praxist. A leg- 
öntudatosabb zalai honvédek között tartották őket szá
mon, később számosán tisztek is lettek.16

A megyefőnöki iratokban általam fellelt kérelmek 
közül végül 11 pályázó kapott zöld utat, legtöbbje, 
szám szerint öt a Sümegre kinevezettek közül való.

Tudjuk annak a 22 elutasított zalai ügyvédnek a ne
vét is, akik a soproni főtörvényszéki kerülethez folya
modtak praxisuk folytatásáért, azonban ezt megtagad
ták tőlük.17 Közöttük volt a korábban megbízhatónak ti
tulált Csendhelyi Ignác,18 a Festetics Tasziló-féle ura
dalom jogigazgatója, Krajner Imre, s a később Nagyka
nizsán megalakult „Első Zala Ügyvédegylet” elnöke. 
Koch Mihály is19. Elutasították a kérelmét Hegyi Énok 
uradalmi ügyvédnek -  az 1846-os zalaegerszegi mező
városi önkormányzati reform kezdeményezőjének -  is, 
akit a forradalom leverését követő császári megszállás
kor őrizetbe vettek, mivel császári katonákat próbált a 
felkelők oldalára állítani.20 További vizsgálatokat tar
tottak szükségesnek három ügyvéd kérelme esetében. 
Nagy Károly és Hollósy József mellett a harmadik az 
1816-ban született Pirovits Károly volt. akit 1848 nya
rán Zala megyében nemzetőr századossá választottak, s 
később főhadnagyként, majd századosként harcolt az 
56. honvédzászlóaljnál a komáromi fegyverletételig. 
Később azonban Pirovitsot is kinevezték Nagykanizsá
ra ügyvédnek, sőt állomáshelyét is áttehette 
Alsólendvára.21 1862 februárja és 1863 júniusa között a 
megye főjegyzőjeként tevékenykedett.22

Sikerrel pályázott az ügyvédi kinevezésért az 1798- 
ban Sümegen született, 54 éves zalaegerszegi illetőségű 
Hetyey János ügyvéd, akinek izgalmas jogi karrierje 
ügyvédi irataiból jól rekonstruálható.23 Hetyey 1852- 
ben kelt kérvényében számot adott a korábbi évtizedek
ben betöltött vármegyei állásairól, elvégzett tanulmá
nyairól, tudományos munkásságáról, s ügyvédi praxisá
ról. Hetyey először 3 éves filozófiai stúdiumot végzett a 
győri bencéseknél, majd teológiai tanulmányokat foly
tatott Pannonhalmán, ahol elsajátította a görög és héber 
nyelvet is. Fontosnak tartotta megjegyezni, hogy beszél 
magyarul, „deákul”, németül, s jól érti a francia és olasz 
könyveket is. Mindezek befejezése után „adta magát a 
törvény tanulására”, amit a győri jogakadémia bölcsé
szeti, majd jogi fakultásán abszolvált 1828-ban, majd 
1829-ben történt táblabírói kinevezését követően ügy
védi diplomáját 1831. március 18-án vehette át Pesten. 
Ezt követően rögtön ügyvédi gyakorlatot kezdett. Dip
lomáját 1832. augusztus 6-án hirdették ki Zalaegersze
gen, Zala vármegye közgyűlésén, ahol rögtön tiszti al- 
ügyésznek is kinevezték. Évtizedeken keresztül műkö
dött -  ügyvédként is -  a megyei törvényszéken és zalai

bíróságok előtt büntető és polgári ügyekben egyaránt, s 
tiszti ügyészként a cs. kir. tiszti hivatalok létrehozásáig.
1849 végétől a zalaegerszegi cs. kir. járásbíróság, s a 
megyei törvényszék előtt folytatta ügyvédi munkáját, 
majd 1850. szeptember közepétől a kapornaki cs. kir. II. 
osztályú járásbíróságon is tevékenykedett. A Hetyey 
beadványához csatolt járásbírói hivatalvezetői támoga
tó nyilatkozatok szerint a folyamodó a hazai és újabban 
kiadott rendeletek és törvények betartásával ügyködött, 
a peres eljárások során kellő szorgalmat és jártasságot 
tanúsított, erkölcsi, s politikai szempontból is jó maga
viseletűnek számított. Az egerszegi elöljáróság, vala
mint a helyi plébános erkölcsi bizonyítványt is kiállított 
számára, amelyből megtudható, hogy Hetyey 1838-tól 
élt ott, s házat is birtokolt. A beadványból az is kiderült, 
hogy a folyamodó kora ifjúságától sokat tett a magyar 
literatúra előmozdításáért, rendszeresen publikált -  el
sősorban csillagászati tárgyú dolgozatokat különböző 
folyóiratokban, s feltalálta, megoldotta a tizedes törtek 
kiegészítésének problematikáját is. Elmondása szerint 
politikai ügyekbe soha nem avatkozott, de megjegyez
te, hogy 1848 június 5-én a megyei állandó bizottmány 
megbízásából a sajtóvétségek feletti bíráskodásra létre 
hozott perbefogási törvényszék egyik tagjává nevezték 
ki. Végül beadványában nyilvánvalóvá teszi, hogy zala
egerszegi illetősége ellenére kész akár más járásban is 
ügyvédkedni. ha arra lehetőséget kap. Hetyey folyamo
dása nem volt hiábavaló, mert az igazságügy-miniszter 
1852. június 5-én 19.621. sz. alatt kelt rendelete szerint 
számára az ügyvédkedést a soproni cs. k. kér. főtör
vényszék egész területén ideiglenesen megengedte, 
egyúttal hivatalos lakhelyéül Kapornakot jelölte ki. 
Még az év szeptember 7-én a császári nyílt parancs ál
tal megkövetelt esküt is letette, s az erről szóló ideigle
nes ügyvédkedéséhez elengedhetetlen okiratát Sopron
ban átvette.

Az 1852. július 24-én kelt. az „Ügyvédi rendtartás
ról” szóló császári nyílt parancs két évet adott arra, 
hogy az ügyvédség „idő közbeni” gyakorlására bocsá
tott folyamodók 1854. szeptember 4-ig a fennálló pol
gári és büntető törvényekből vizsgát tegyenek. Ezért az 
igazságügyi minisztérium 1854. január 25-én kelt 145. 
számú „Az ügyvédi vizsgálatok eszközlése iránt Ma
gyarországban" címet viselő ideiglenes rendszabálya24 
szerint az ügyvédek a vizsgálat letétele iránti engedé
lyért, az időpont kitűzéséért (hat hét alatt) május végéig 
írásban jelentkezhettek az illetékes cs. k. kerületi főtör
vényszéknél. Az elkésett jelentkezéseket nem tekintet
ték érvényesnek. A cs k. kerületi főtörvényszékek hir
detményei25 -  melyet az illetékes bíróságokon volt le
hetséges megtekinteni -  egyértelmű utalásokat tartal
maztak. A jelentkezési kérvényekben meg kellett jelöl
ni, hogy mely nyelven kíván a folyamodó vizsgát tenni. 
Ugyanakkor az igazságügy-miniszter által március 28- 
án 1966. sz. alatt kibocsátott rendelete arra figyelmezte
tett, hogy a jelöltnek, ha bírja a német nyelvet, nincsen 
feltétlen választása, hanem köteles a vizsgát német 
nyelven is abszolválni. Mindez a képességet igazoló ok
levélbe is bejegyzésre került. Erre tekintettel a hirdet



mény világossá tette, hogy azon ügyvédek, akik csupán 
magyar nyelven vizsgáztak, nem nyerhettek olyan já
rásban alkalmazást, melyekben a német nyelv egészen, 
vagy részben hivatalos volt. Az ügyvédi kinevezéseknél 
egyértelmű előnyt jelentett tehát a német nyelven letett 
vizsga.

A vizsga írásbeli és szóbeli részből állt. A jelöltek 
felügyelet mellett, a törvénykönyvek és törvénygyűjte
mények segítségével oldották meg feladataikat. Az írás
beli vizsga is két részből állt, amelyet külön napon kel
lett lebonyolítani. Mind a polgári, mind a büntetőjogi 
feladat megoldásánál írásbeli kérdéseket intéztek a je
lölthöz. melyre írásban kellett válaszolni. A polgári jo
gi feladatnál egy polgári ügy kapcsán kellett keresetle
velet, illetőleg ellenkeresetet szerkeszteni, a büntetőjo
gi feladatnál pedig egy konkrét ügyben kellett védőként 
eljárni, vagy egy a főtörvényszékhez beadandó bűnvádi 
per fellebbezését megírni. Mindezek megoldására 8 óra 
állott rendelkezésre. A vizsgabiztosok egyike még a 
szóbeli vizsga megkezdése előtt a megoldásba betekint
hetett. A szóbeli vizsga időtartama egy óra volt, s ezen 
a hatályos polgári és büntető jogszabályok ismeretéről 
kellett számot adni. Ez nem csak a törvényekre és ren
deletekre, terjedt ki, hanem a bíróságok szerkezetére, 
ügyrendjére, ügyvitelére is. A vizsgáztatóknak meg kel
lett győződni a jelöltek jogi felfogásáról, ítélőképessé
géről. ügykezelési alkalmasságáról. A vizsgáról készült 
jegyzőkönyvet, az írásbeli dolgozat melléklésével 
együtt, a kerületi főtörvényszék tanácsülése vitatta meg. 
majd szótöbbséggel határozott a megfelelésről, amely
nek eredménye kitűnő, igen jó, jó. vagy vizsgaismétlés 
lehetett.26

Nem mindenkinek kellett azonban az új rend szerin
ti ügyvédi vizsgát letenni. Felmentést kapott többek kö
zött az „időközbeni" ügyvédkedést folytató Ágoston Jó
zsef zalaegerszegi ügyvéd27 mellett a fent említett 
Hetyey János is, aki akkor már Pacsán tevékenykedett. 
A cs. kir. igazságügyi minisztériumhoz intézett kérel
mében elaggott korára (57éves), 23 éve folytatott ügy
védi praxisára épülő tapasztalatára, a polgári és büntető 
ügyekben folytatott ügyködésére hivatkozott, s az új 
törvények folyamatos és „éjjel-nappali” elmélyülést kí
vánó tanulását, s annak gyakorlatba történő átültetését 
ígérte. Folyamodását újból siker koronázta, mely a mi
nisztérium 1854. augusztus 18-án 12.601. sz. alatt kelt 
határozatából követhető nyomon.28 Egzisztenciális 
helyzetét jelzi, hogy Fletyey ekkor 80 Ft éves jövedelem 
után I Ft. 14 krajcár pengőt adózott.29

A vizsgákat sikerrel teljesítő Zala megyébe kineve
zett teljes ügyvédnévsor kielemzése további kutatást 
igényel, hisz más kerületekből, megyékből is nyerhet
tek ide Zalába kinevezést és zalait is helyezhettek más
hová ügyvédnek a miniszter utasítása alapján. így került 
a Vas megyei Körmendről 1857-ben a frissen létreho
zott szolgabírói székhelyre, a Zala megyei Letenyére, 
kényszerűségből Imre György ügyvéd is, akinek ezen 
évtizedekben folytatott ügyvédi pályafutása kiterjedt le
velezéseiből is jól nyomon követhető.30 A jórészt kollé
gáktól hozzá intézett levelekből kitetszik a miniszteri

kinevezéstől függő kiszolgáltatottság, a '48-as részvétel 
miatti elutasítástól való félelem.31 az áthelyezések bi
zonytalansága. A dualizmus éveiben komoly jogi karri
ert befutó, majd miniszterré lett szombathelyi Horvát 
Boldizsár, ki is évekig volt kénytelen más ügyvédi iro
dájában besegíteni, mert önálló ügyvédi praxisért nem 
folyamodhatott ekkoron,32 folyamatosan sürgette kollé
gáját. hogy az önálló ügyvédséget kérvényezze -  mond
ván ennek élveit ne mások halásszák el előlük.33 Végül 
Imre Györgynek a miniszter által a Soproni Főtörvény
székhez intézett leirata szerint „az ügyvédkedés, ke- 
gyelmileg ugyan, de megengedtetett”.34

Mint a fentiekből kitűnik, a korábban praktizáló ügy
védek zöme -  akár a forradalom és szabadságharc ide
jén tanúsított magatartása ellenére is -  néhány év szi- 
lencium után újra dolgozhatott, akár az állami illetve 
megyei tisztikar tagja is lehetett, s a magas szintű elmé
leti felkészültséget kívánó kritériumok sem váltak hát
rányára az akkor regnáló ügyvédi karnak. Aktív szere
pet vállaltak a korabeli városigazgatásban, többen közü
lük tagjai voltak a községi választmányoknak. Az 1855. 
júliusában Zalaegerszegen kinevezett 13 tagú községi 
választmányban például négy olyan ügyvédet találunk, 
kik a korábbi évtizedek reformtörekvéseinek liberális 
képviselői voltak.35 Az 1857. januárjában Zalaegersze
gen község tanácsosi tisztségre ajánlott jelöltek között 
is hat ügyvéd szerepelt, közülük négy a községtanács 
tagja lett.36 Megtaláljuk őket az igazságügyi minisztéri
um által elindított meghatározott összegig ítélő városi 
bíróságok tagjai között is. Sok esetben véleményüket is 
kikérték a meghozandó új törvényekről, rendeletekről, 
így járt el 1854. szeptemberében a cs. kir. Helytartósá
gi osztály is, mikor a „nyilvános és magán ügy- 
nökökről”(ügynökségekről) hozandó rendszabályról 
kért véleményt a Zalaegerszegre kinevezett ügyvédek 
némelyikétől. A Szabó Sámuel. Árvay István és 
Pfendeszák Károly által jegyzett szakvélemény megál
lapítja, hogy Magyarországon nyilvános, vagy magán 
ügynökségek nem léteztek. Az ezek köréhez tartozó 
foglalkozásokban főképp az okleveles ügyvédek, ré
szint az alkuszok, uradalmi tisztek, meghatalmazottak 
jártak el. Meglátásuk szerint ügynöki munkára a hatósá
gon kívüli ügyek esetében van csak lehetőség. Nem tar
tották szerencsésnek, mint az ügyvédek.esetében sem, a 
helyhez kötöttség elvén való ügynöki működést, s a ma
gán ügynökségek egyszerű bejelentés melletti szabad 
gyakorlása mellett érveltek. Egyúttal lehetségesnek tar
tották az ügynökségek jövedelmi adó alá vonását.37

Az ügyvédek tevékenysége, működése persze ko
rántsem volt konfliktusmentes. Ügyfeleik irányából jö 
vő, s egymás közti villongásaikról számos történeti for
rás tanúskodik.

Ilyen volt Hollósy József és Babochay János nagyka
nizsai ügyvédek ügye is, mely végül egyikük ügyvédi 
felfüggesztésével zárult.38 A Nagykanizsa társadalmi, 
politikai, s gazdasági életében meghatározó szerepet 
játszó két ügyvéd régi sérelmeiket kívánta egymáson 
megtorolni, mikor feljelentést tettek a cs. kir. igazság
ügyi minisztériumnál. A korábban baráti viszonyt ápo



ló két ügyvéd közül Babochay az 1848-as országgyűlé
si képviselőválasztás egyik jelöltje volt, aki Kaán Ká
roly mellett Hollósyt delegálta a bizalmi pozíciónak 
számító szavazatszedő bizottságba. A botrányos vere
kedésbe fulladt választást végül Babochay elbukta, s 
képviselőnek Bója Gergely nagykanizsai tanítóképző
intézeti tanárt választották.39

Később helyben feszültséget keltett az új ügyvédi 
rendtartás életbe lépésekor Nagykanizsára kinevezett 
ügyvédek személye. A korábban itt praktizálok közül 
néhányan hivatalt vállallak. Chernél Ignác10 a megyei 
törvényszék elnöke, Vlassits Eduárd Kanizsa város fő
jegyzője, míg Szívós István az aljegyzője lett. Sokan 
nem is pályáztak, Babochay sem, sokakat elutasították, 
mint Plánder Ferencet, Kaán Károlyt, vagy Koch Mi
hályt, Hollósyt viszont -  igaz kicsit később -  de kine
vezték Nagykanizsára ügyvédnek.

A Babochay által 1853. dec. 18-án beadott feljelen
tés nyomán készült vizsgálati jegyzőkönyvekből némi
leg rekonstruálható a két ügyvéd viszonyának megrom
lása. Babochay azzal vádolta Hollósyt. hogy mint a ka
nizsai község választmányi tagja -  meg nem engedett 
előjogaival visszaélve -  hivatalát „a maga hasznára 
gyakorolta", károkat okozva ezzel a városnak is. 
Hollósy vallomásában azt állította, hogy ügyvédtársa 
azt követően orrolt meg rá, mikor a „Pichler-féle” csőd
tömeg Babochay kezelte számadásait hiányosnak vélve, 
a megyei törvényszék ítéletét megfellebezte.

Vádként fogalmazódott meg Hollósy ellen, hogy még 
az 1848. évi hadjárat41 idején, a cs. kir. katonaság szá
mára a helyi mészárosok által kiszolgált hús meg nem fi
zetése miatt perre ment a várossal, amelyet megnyert. 
Hollósy elmondta, hogy a mészárosok a kiszolgált hús 
számláit az akkori magyar kormánynak benyújtották. 
Mivel azonban a magyar kormány „Pestről elfutott" és a 
nyugták elvesztek, kénytelen volt Kanizsa város taná
csától olyan bizonyítványt eszközölni, mely ezt a tényt 
igazolta. Az ez alapján indult pert a felperes mészárosok 
ügyvédjeként megnyerte, s egyben eskü alatt cáfolta, 
hogy a kormány ugyanezt már egyszer kifizette volna. 
Nem látta összeférhetetlennek ügyvédi tevékenységét 
községi választmányi tagságával sem. A magyar kor
mányhoz intézett folyamodásával csak azt kívánta kijár
ni. hogy az a városra a hús kifizetése végett ráparancsol
jon. Tudniillik a húst a város rendelte a cs. k. katonaság 
számára. Kilik Péter helyi mészáros mester tanúvallo
másából tudjuk, hogy delegációjuk több ízben is járt 
Pesten a számlák kifizetése miatt, kérelmüket végül a 
Honvédelmi Bizottmánynak adták le. Később Szemere 
Bertalan belügyminiszterhez utasították őket, akit fel is 
kerestek Budán. Szemere irodájában „lévén délelőtt”, 
délutánra ígérték a végzést. Délután azonban a hadi hí
rek miatt a magyar kormány minden irományával együtt 
„megfutott”, így a kifizetésre sem kerülhetett sor.

Több ízben megfogalmazódott Hollósy ellen, hogy a 
csődügyekben mint a hitelezői választmány tagja hely
zetével visszaélt, hagyatéki ügyekben hamis tanukat 
szervezett. Még egy fiatalkorában apja ellen állítólago
sán elkövetett lopással is megvádolták. A Babochay fel

jelentése alapján összeállított vádak egyike politikai 
volt. Azt állították, hogy Hollósy 1848. márciusában a 
város piacán -  amely a piarista templom alatt volt -  egy 
felfordított hordón szónokolva „comunistikus” elveket 
hirdetett. A római katolikus papság ellen ágálva azt 
mondta: ,,..a papoktól el kell venni a jószágokat, minek 
nekik a jószág, jobb biz azt jobb célra fordítania e hazá
ban. Itt van az oskola, legalább a gyermekeink veszik 
hasznát..." Hollósy a vádra azt felelte, hogy ő csak pe
tícióval kívánt élni az országgyűlés felé, hogy a papi jó
szágok iskolai célra fordíttassanak. Tagadta, hogy ezen 
kijelentéseivel a népet kívánta volna „ingerelni".

A Babochay feljelentése alapján megfogalmazódó 
vádnak pikáns felhangot adott az a Plánder Ferenc ügy
véd és Albanich Flórián volt városbíró által közölt tény, 
miszerint Babochay János maga dicsekedett azzal, hogy 
a forradalom alatt egy császári tiszt után több ízben ki
lovagolt, s megbízottjai által őt a sormási vágóhídon 
„leüttette, mint az ökröt”, melyért a két elkövetőt Pes
ten el is ítélték.

A mindezt csak hallomásból tudó Plánder azt is meg
vallotta, hogy ezzel neki Babochay személyesen nem 
dicsekedett, mert őt csak „schwarzgelbnek" csúfolta. 
Babochay ellen az a vád is megfogalmazódott, hogy 
1848-ban a császári katonaság átvonulásakor az itt ha
gyott nagyobb mennyiségű lisztből és gabonából kb. 
50-60 zsákot a saját udvarába hordatott. A kihallgatott 
tanuk, köztük a városvezetés három tagja azonban egy 
vizsgálatra hivatkozva cáfolták ezt.

A vizsgálóbizottság több korábban működő ügyvédet 
is meghallgatott a korabeli csődökhöz kötődő hitelezői 
választmányi gyakorlatról, kérdéseket intéztek Kaán 
Károlyhoz, Kaán Vilmoshoz, Plánder Ferenchez, vala
mint Tóth Lajoshoz, a város 1841-1849 között regnáló 
főjegyzőjéhez.

A város notabilitásának. s több tanú kihallgatását kö
vetően a vizsgálatot végzők arra a következtetésre jutot
tak. hogy a Hollósy ellen megfogalmazódó vádak jó  ré
sze megalapozott, s erről szóló jelentésüket továbbítot
ták is a felsőbb hatósághoz. Ennek eredményeképp 
Hollósyt az igazságügyi minisztérium 1855. január 10- 
én, 24332. sz. alatt kelt határozata alapján a további 
ügyvédkedéstől eltiltotta.

Ambrózy kerületi főispán 1855. január 25-én kelt, a 
Zala vármegyei adminisztrációhoz intézett leiratában 
felsorolja mindazon indokokat, melyek az eltiltáshoz 
vezettek. Megfogalmazódott a végső konklúzió:

„..Becsületességét okkal kétségbe lehet vonni, ezért 
az ügyvédnél feltétlenül szükséges közbizalom híján 
van...”

A két befolyásos nagykanizsai ügyvéd küzdelme 
Hollósy vereségével zárult. Az 1840-es évektől folya
matosan pozícióban levő, községválasztmányi tag 
Hollósyt - , aki kizárólag magyar nyelven volt hajlandó 
„kihallgattatni” magát -  érzékenyen érinthette praxisá
nak elvesztése, kiszorult a biztos gazdasági információ
kat, hátteret biztosító hitelezői választmányi testületek 
munkáiból is. Későbbi működése nem ismert, az 1860- 
as évek ügyvédlajstromaiban már nem szerepel.



A neoabszolutista rendszer egyik fő jellemvonása 
volt a közigazgatás és a törvénykezés szétválasztása. A 
közigazgatási struktúrához alakított törvénykezési 
rendszerben legalsó fokon, a járások székhelyein meg
szervezték a járásbíróságokat, a megyeszékhelyeken a 
megyei törvényszékeket. Később járási szinten ismét 
egyesítették a közigazgatást a törvénykezéssel, létre
hozva ezzel a vegyes szolgabírói járásokat, melyek 
1854 áprilisában kezdték meg működésüket. A „Ma
gyarország politikai és bírósági szervezete tárgyában" 
kiadott rendelet42 Zalában a bánokszentgyörgyi, pac- 
sai, keszthelyi, tapolcai, sümegi, nagykanizsai, és 
alsólendvai járásokat, mint vegyes szolgabírói járáso
kat. a zalaegerszegi járást, mint politikai járást hozta 
létre. Elsőbíróságú, tehát megyei törvényszék Zala
egerszegen volt. A zalaegerszegi, a pacsai, és az 
alsólendvai járások esetén a zalaegerszegi törvényszék 
volt illetékes. A nagykanizsai szolgabírói hivatal illeté
kessége a nagykanizsai, a bánokszentgyörgyi járásokat 
ölelte fel. s a sümegi szolgabírói hivatalhoz tartozott a 
sümegi, a keszthelyi, valamint a tapolcai járás.43 Ez 
alapján látható, hogy a közigazgatásnak a törvénykezé
si szervezettől való elválasztása lényegében csak me
gyei szintig érvényesült. A Zalában működő ügyvédek 
tehát ezen törvényszék, s szolgabírói hivatalok mellett 
folytatták tevékenységüket. Az ügyek zöme a büntető
ügyek mellett a tulajdoni igények érvényesítésével 
kapcsolatos tulajdoni, adóssági. valamint osztályos és 
örökösödési perek, s az úrbérrendezéshez köthető úrbé
ri perek voltak 44

Az 1861-es Országbírói Értekezlet által elfogadott 
Ideiglenes Törvénykezési Szabályok a régi törvények 
hatályának visszaállításával ismét lehetővé tette az ügy
védkedést mindazoknak, akik 1849 előtt ügyvédi pra
xist folytattak, illetve ilyen képesítéssel bírtak.45 Ezáltal 
az igazságügy miniszter szubjektív mérlegelési joga 
megszűnt. A szabályok kimondták ugyanakkor azt is, 
hogy az utolsó 11 évben ügyvédnek kinevezettek csak 
akkor gyakorolhatják hivatásukat, ha a „hazai törvé
nyekből" a királyi táblán vizsgát tesznek. Ezzel a ren
delkezéssel a neoabszolutizmus éveiben Magyarország
ra költözött ügyvédeket kívánták kiszorítani a hazai 
praxisból.46 Másrészt a szabályok rendelkeztek az ügy
védi képesítés megszerzéséről is. Elsőként az egyete
men és jogakadémián egyaránt elsajátítható jogtudomá
nyi tanulmányokat kellett abszolválni, majd ebből vizs
gát tenni. Ezt követően legalább két év gyakorlatot kel
lett folytatni, s mind ezek után a királyi tábla előtt kel
lett ügyvédi vizsgát tenni. A négy feltétel teljesítése 
mellett továbbra sem kellett a jogi doktorátust megsze
rezni az ügyvédkedéshez. Az intézkedések nyomán 
megszaporodott ügyvédlétszám azonban nem járt feltét
len minőségi változással is. Elszaporodott a zugírászat, 
amelyet csak az 1868. évi polgári perrendtartás által a 
rendes (írásbeli) pernél kötelezően előírt ügyvédi képvi
selet mérsékelt valamelyest.47

A fentiek eredményeként az ügyvédek létszáma Zala 
megyében is megnövekedett. Létszámukról, szemé
lyükről. működési helyükről a Magyar Királyi Udvari

Főkancellária által 1864. szeptemberében szorgalma
zott, s a főispáni helytartónak címzett leirat48 válasz 
leveléből49 nyerhetünk információkat. A főkancellária a 
közszolgálat érdekében szükségét érezte annak, hogy a 
hazai megyei és városi bíróságok előtt működő összes 
ügyvédről pontos kimutatással rendelkezzen. A főispá
ni helytartónak némi késedelemmel, csak október 16- 
ára sikerült a törvényszéktől, s a járási szolgabíróságok
tól a betűrendbe szedett ügyvédi névjegyzéket felkülde- 
ni. Az iratok között két lista is található. Az egyik, „a 
Zala vármegyében székelő, s a peres felek képviseleté
vel foglalkozó magán ügyvédek névsorát tartalmazza, s 
63 tagot számlál. A másik lajstrom azon ügyvédek név
jegyzéke, akik Zala megye és Kanizsa város törvény
széke, s az összes megyei .szolgabíróságok előtt a felek 
képviseletével foglalkoznak. A hat járásnál, a törvény
széknél. s Kanizsán összesen 83 ügyvéd működött. A 
különbség a más megyében, főleg Veszprém és Vas 
megyében élő, de Zalában is eljáró ügyvédek létszám
többletéből fakadt. Mindezen listákból kitűnik például, 
hogy a kanizsai városi törvényszék előtt 12 ügyvéd 
praktizált, a zalaegerszegi járás központi főszolgabíró- 
sága előtt 14, a tapolcai járás Balatonfüred vidéki szol
gabírósága előtt 15, a szántói járás központi vidéki szol
gabíróság előtt 10, a kapornaki járás fölső vidéki szol
gabíróság előtt 17, a muraközi járás felső vidékbeli 
szolgabíróság előtt 6.

Ezen időszakban fejezte be ügyvédi praxisát az 
1799-ben született zalaegerszegi Ágoston József, aki
nek jogi pályafutása 1865-ben kormányzati változás 
folytán bekövetkezett hivatali felmentése kapcsán írt 
kegydíjkérelméből tudható.50 Az uralkodó ugyanis ez 
esetben lehetőséget adott az állami kincstárból végki
elégítésre. illetve fizetési előlegek folyósítására azok 
számára, akik ily módon veszítették el állásukat a me
gyei tisztikarból. Ágoston a királyi tárnokmesterhez in
tézett kérelmében hathavi bér -  350 ft -  folyósítását 
kérte. A beadványhoz csatolt mellékletekből, támogató 
nyilatkozatokból, egy 40 éves hivatali karrier, s azt kö
vető ügyvédi praxis bontakozik ki. Ágoston megyei pá
lyafutását 1825-ben kezdte, amikor is 1828-ig fizetéssel 
nem járó tiszteletbeli alügyészként tevékenykedett. 
1828-ban azonban előbb megyei másodalügyésznek, 
majd 1831-től első tiszti alügyésznek nevezték ki. 1844 
júniusától 1849 végéig a lövői járás alszolgabírója volt. 
Tiszti alügyészi munkája mellett a sümegi uradalom 
ügyvédjeként is tevékenykedett. 1852-től újra ügyvédi 
praxist folytatott. Az Október Diploma kapcsán szüle
tett vármegyei önkormányzatok újjászervezése követ
keztében Ágostont büntető törvényszéki ülnöknek ne
vezik ki, majd a provizórium idején 1862. január végén 
megalakult új, vármegyei tisztikarba nevezi ki tiszti má- 
sodalügyésszé Novák Ferenc, Zala megye főispáni 
helytartója. Fizetését a rá következő évben 700 ft-ra 
emelték. Vármegyei hivatali karrierje azonban az ural
kodó által 1865. augusztus 23-án kinevezett új főispán, 
gróf Festetics György kinevezésével véget ér. A kényes 
politikai helyzet miatt hagyományosnak nem nevezhető 
tisztújításkor többnyire a népszerűtlen, bizalommal
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nem bíró tisztviselőket távolították el.51 Ágoston hiva
tali felmentését 1865. október 22-én írta alá az új főis
pán, azzal a megjegyzéssel, hogy addigi szolgálatainak 
kimutatását a helytartótanácsnak nem mulasztja el fel- 
küldeni.

Ágoston József ezt követően 1866. augusztusában írt 
kegydíj iránti kérelmében nyomatékkai hivatkozott arra 
a tényre is, hogy 65 éves, özvegy, 6 gyermekről gon
doskodik. akik közül az egyik, mint önkéntes a császá
ri hadsereg Radeczky huszárezredénél szolgál. Megem
lítette, hogy gyermekei neveltetése folytán vagyontalan, 
mely elszegényedését néhai apósa. Doniján József kirá
lyi udvarnoknak a napóleoni háború során a császári 
csapatok élelmezésekor szerzett adósságainak törleszté
se okozta. Kérelmét támogatta a nemrég kinevezett új 
vármegyei főjegyző, Csutor Imre is. Annak mikénti el
bírálásáról azonban nem tudunk.

Ágoston később sem szakadt el teljesen a vármegyei 
közélettől, mint azt az irathagyatékában talált, gróf 
Szapáry Géza 1867. április 24-én történt -  a felelős ma
gyar kormány megalakulását követő -  főispáni beikta
tásra írt köszöntő verse is bizonyítja.52 

„Azért mi grófunkat, mint főispánunkat!
Éltesse az Isten! Úgy jó  királyunkat!
Ki megyénket ezzel úgy megvigasztalta,
Hogy a régi, s jó  rendszert újra visszahozta! ” 
Megénekelte a szintén ügyvédi képesítéssel bíró, ko

rábban táblabíró, megyei főügyész Barcza Sándor 1867. 
május 6-án történt alispáni beiktatását is:

,. Kiöntött a Zala árja 
Egerszegnek útját zárja.
Mégis bemegy a Bizottmány 
Barcza Sándor az alispán.

Szóljon Egerszegen zene 
Szégyent ne engedj nevedre.
A vígat hát luizd rá cigány 
Barcza Sándor az alispán.
(■■■■)
Éljenek a miniszterek 
Deák Ferenc éljen vetek.
Éljen a magyar alkotmány 
Barcza Sándor az. alispán."
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1853 és 1864 között, közel tíz év alatt, meghárom
szorozódott a Zalában működő ügyvédek száma. Szár
mazásukra, társadalmi összetételükre, jogi tanulmánya
ikra, gazdasági, vagyoni helyzetükre vonatkozó mé
lyebb következtetéseket azonban csak egy hosszabb ku
tatás után vonhatunk.53 A törvényhatósági bizottsági 
jegyzőkönyvek folyamatosan számot adtak az ügyvédi 
oklevelek megyei kihirdetéséről, amelyek sok helyen 
közölték a diploma minősítését is. Korabeli megítélésük 
azonban nem volt mindig pozitív. A megfogalmazott 
vádak szerint közreműködtek hamis ügyletek létrejötté
ben, adósság behajtásnál, csalásnál, sikkasztásnál, s 
más gazdasági jellegű bűncselekményeknél is. Olvas
hatunk hagyatéki ügyekben folytatott szerepükről, a bí
róságot ért koholt ügyvédi rágalmakról, az ellenük in

dult vizsgálatok elrendeléséről. Ezek eredményét azon
ban nehezen lehet rekonstruálni, mivel a velük kapcso
latos fegyelmi ügyekben kompetens vármegyei tör
vényszéki anyag rendkívül hiányos és a közigazgatási 
források is csak ritkán számolnak be ilyen vizsgálatok
ról. Mindenesetre elmondhatjuk, hogy a korabeli prak
tizáló ügyvédek ellen felhozott vádak ritkán bizonyul
tak -  a vizsgálatok szerint -  valósnak. Az úgynevezett 
„sztárügyvédek”, mint például Pfendeszák Károly, Sza
bó Sámuel, Árvay István, Ruzsits Károly, Szigethy An
tal, Isoó Alajos folyamatosan ügyködtek, utóbbit még 
vármegyei tiszti ügyész-helyettessé is megválasztották. 
A korabeli társadalom hiányos, vagy nem létező jogi 
műveltsége is szerepet játszhatott egyrészt az indokolat
lan vádaskodásban, másrészt az ügyek feltárat- 
lanságában.54

Az ügyvédek politikai aktivitását jelzik azok az ada
tok, melyek számot adnak az 1861 és 1872 közötti or
szággyűlési választásokon való részvételükről.55

Két ízben is mandátumot szerzett előbb a felirati párt, 
majd a Deák-párt színeiben az egerszegi választókerü
letben -  1861-ben és 1865-ben-az 1813-ban a Veszp
rém megyei Bödögén született zalaegerszegi Szabó Sá
muel, aki 1890. május 27-én bekövetkezett haláláig jó 
részt ügyvédként tevékenykedett. Az 1850-es évektől a 
Deák család ügyvédje volt, majd a herceg Esterházy 
családjogtanácsosa lett, később az igazságügyi minisz
tériumban vállalt állást.

1865-ben közfelkiáltással emelték a letenyei kerület
ben követté a szepetneki születésű Királyi Pált. aki ko
rábban ügyvédként, újságíróként is tevékenykedett, 
majd az 1848/1849-es forradalom és szabadságharcbeli 
tevékenységéért -  ahol a karrierje végül a hadügymin- 
isztérim katonai osztályának főnökhelyettesi tisztéig 
ívelt -  közlegényként besorozták a császári hadseregbe, 
ahonnan csak 1857-ben térhetett haza. Ezt követően 
Pest város főjegyzőjeként működött. Királyit 1869-ben 
a letenyei kerületben újraválasztották a Deák-párt szí
neiben, majd 1872. november 18-átóI a baksai kerület 
képviselője lett.

1861. után 1866 januárjában csak harmadik nekifu
tásra választották meg újra a lendvai kerület képviselő
jévé Molnár Pál ügyvédet, aki Muraköz főszolgabíráját, 
Horváth Pétert győzte le ekkor. Molnárt 1869-ben és 
1872-ben is újraválasztották. Az előbbi választást olyan 
fölénnyel nyerte, hogy a vesztes párt képviselői még a 
jegyzőkönyvet sem írták alá szégyenükben.

Ügyvédet választottak országgyűlési követté Zala
egerszegen is 1869-ben Nagy Károly személyében, aki 
Skublits Istvánt győzte le szoros küzdelemben. Végül 
sikerrel szerepelt 1872-ben a letenyei kerületben Reme
te Géza ügyvéd is, aki a balközép Szabadelvű párt szí
neiben szerzett mandátumot.

Nagy arányban vettek részt ügyvédek a korabeli köz
ponti választmányok választókerületi küldöttségek, s 
képviselő-választásokat vezető küldöttségek munkájá
ban is.

Voltak, akik ügyvédi munkájuk mellett kiemelkedő 
jogi tudományos karriert is befutottak.



Jog
Ilyen volt az 1791-ben született, s 131 éve, 1875. ok

tóber 5-én, a Zala megyei Alsófakospusztán elhunyt 
Krajner Imre ügyvéd, jogtörténész, a MTA levelező 
tagja is.56 Az esztergomi születésű Krajner, akinek apja 
ugyanott a bölcselet tanára volt. jogi tanulmányait a 
győri jogakadémián végezte, majd 1815-ben a korábban 
a magyar köznemesi mozgalom hívének számító, s emi
att a bécsi udvarban egy időre kegyvesztett Festetics 
Györgynek, a Georgikon, s a Helikon ünnepségek meg
alapítójának titkára lett Keszthelyen. Ezt követően 
1816-ban jelent meg Pesten első, a magyar jogtörténet
írás által számon tartott műve „Episkepsis 
juridica”(Jogos Felügyelet) címmel. 1827-től előbb 
Festetics László jogtanácsosa, majd a Festetics Tasziló- 
féle uradalom jogigazgatója lett. 1832. március 9-én a 
MTA levelező tagjának választotta. 1835-ben a Tudo
mányos Gyűjtemény sorozatban publikálta „A feudum 
elöljáró zsengéje" című, a német birtokjoggal foglalko
zó tanulmányát, amely az eredetileg „Vagyon-e nyoma 
a Feudumnak a magyar Polgári alkotmányban és törvé
nyekben?” című nagyobb lélegzetű írásakor keletkezett, 
mondván: „ezen nemzetnek tulajdona (értsd: ott alakult 
ki először) a feudum szerzése.”

1843-ban Pesten jelent meg „A magyar nemes jószág 
természete Werbőczy koráig, tekintettel a külföldi jo
gokra." című munkája, amelyet Degré Alajos, a kitűnő 
egyetemi tanár, jogtörténész, levéltár-igazgató A ma
gyar jogtörténetírás keletkezése és fejlődése a dualiz
mus korában című írásában a magyar jogtörténeti mo
nográfia megírása talán első kísérletének tekintett.-’’7 
Degré megjegyzi, hogy Krajner a történeti iskola egyik 
képviselője, munkájában a germán jogintézmények ala
pos ismeretével felvértezve kívánta a magyar nemesi 
földbirtok kötöttségének problematikáját felvázolni. 
Elismerőleg állapítja meg. hogy a szerző e művében 
nemcsak Werbőczyt, s a törvényeket elemzi, hanem a 
korabeli joggyakorlatot okleveles anyagból próbálja re
konstruálni. Degré végül azt a következtetést vonja le. 
hogy Krajner kiindulása, műve történeti ismeretanyagá
nak hiányossága ellenére is, helyesnek mondható, hi
szen a feudális tulajdon volt a társadalmi rend alapja 
Magyarországon is.

Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc leve
rését követően Krajner Imrétől. Zala vármegye korábbi 
táblabírájától -  az 1852. július 24-én kelt, az „Ügyvédi 
rendtartásról” szóló császári nyílt parancs alapján, ami 
az időközbeni ügyvédkedést bizonyos politikai és er
kölcsi feltételekhez kötötte -  a kerületi helytartóság rö
vid időre megvonta az ügyvédi praxist.58 Később tagja 
lett az 1861-ben alapított Zala Megyei Gazdasági 
Egyesületnek.59 1864-ben váratlanul lemondott akadé
miai levelező tagságáról.

Minderről a magyar alkotmány korai történetéről írt 
könyve egyik lábjegyzetében vallott.60 Ebben elmond
ja, hogy teljesen váratlanul érte az akadémia megtisztel
tetése, s nem is tartotta magát arra érdemesnek. Különö
sen azért, mert ő inkább külföldi, elsősorban német 
szakirodalmi ismeretekkel rendelkezett. Akkoriban so
kat találkozott Szegedy Ferenc ötvösi otthonában a Sü

megen élő, a kor ünnepelt költőjének számító Kisfaludy 
Sándorral, ahol a megújítandó magyar nyelvről vitat
koztak. Az akkori magyar nyelv állapotát nem tartotta 
alkalmasnak a tudomány művelésére, -  indokolta a né
met nyelvű szakirodalom iránti vonzalmát. Az akadé
miai társaságban uralkodó szellemiséget sem érezte sa
játjának, s ezzel magyarázta szokatlan kilépését. 
Ezidőtájt visszavonultan élt alsófakospusztai birtokán. 
Itt írta meg 1867-ben élete főművének tekintett „Die 
ursprüngliche :Staatsverfassung Ungarns seit dér 
Gründung des Königtums, bis zum Jahre 1382.” cím
mel 1872-ben, Bécsben megjelent munkáját, amelyben 
kísérletet tett a magyar alkotmányjog korai feudális tör
ténetének megírására.

Krajner a könyv előszavában leírja, hogy a Pusztán, 
ahol élt, csak egészen csekély szakirodalom állt a ren
delkezésére. Művét, melyet minél előbb az olvasók elé 
kívánt tárni, saját költségén adta ki, s a németországi 
könnyebb hozzáférés miatt írta német nyelven.

Munkája során semmiféle segítségre nem számítha
tott, csak ötven éve hű társának, feleségének, Asbóth 
Teréziának -  a Festetics György által alapított 
Georgikon tanárának, majd igazgatójának, s a Helikoni 
ünnepségek megszervezője leányának -  mond köszöne
tét.

Művét komoly forráskritika tárgyává tették, először 
Ladányi Gedeon debreceni jogakadémiai, később ko
lozsvári történelemtanár közölt róla bírálatot 1874-ben 
az Erdélyi Múzeumi Egylet Kolozsváron megjelenő év
könyvében, ahol Ladányi -  munkássága Degré szerint 
nem tudományos, s az európai jogtörténeti irodalmat 
sem ismeri, s kutatással sem foglalkozik -  a szerzőnek 
a régi magyar alkotmány sarokpontjait támadó állás
pontját kritizálta. A szerzővel ellentétben bizonyított
nak látta, hogy a nemzetnek már az Árpád-korban volt 
királyválasztói joga. hogy a koronázási eskü II. Endre 
óta nemcsak a pápa iránti engedelmességre vonatkozott, 
hogy a királyokat igenis törvény kötelezte meghatáro
zott időben országgyűlés tartására, s végül cáfolta, hogy 
a hozott törvényeket a király tetszése szerint megváltoz
tathatta, vagy eltörölte volna. Mindezt Tagányi Károly- 
nak, a dualizmuskori történetírás egyik jelentős irányza
ta -  a gazdaság és társadalomtörténeti iskola -  jeles 
képviselőjének -  a Krajner által írt -  saját tulajdonban 
lévő könyve belső oldalára írt feljegyzéseiből tudhatjuk. 
Később a könyv a Zala megye története a középkorban 
címmel megírandó, s általa javasolt szerző, Holub Jó
zsef egyetemi tanár, jogtörténész birtokába került, aki 
ugyancsak ellátta forráskritikai megjegyzéseivel a köte
tet.

Rendre megállapítja a Krajner által hivatkozott, s 
Fejér által a Codex Diplomaticusban közölt jó néhány 
oklevélről annak hamis voltát, s a szöveg mellé betűzött 
soraival („nem áll, elhallgatja, fenét, ebből nem követ
kezik, zavaros fogalmai vannak” stb.) cáfolja annak bi
zonyos állításait. Holub behatóan tanulmányozta a 764 
oldalas, részben Pesten, majd Bécsben nyomtatott 
könyvet és egy általa írt részletes tartalomjegyzékkel is 
ellátta.
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Mindezen vélemények komoly vitát indukáltak az 
egyes magyar közjogi intézményekről a korabeli sajtó
ban. Degré később, fent említett tanulmányában meg
jegyzi, hogy a szerző e munkája során „elvész a részle
tekben, a fejlődés menetét itt sem tudja megállapítani, 
csak bizonyos rendszerbe foglalt tényeket rögzít.”

Krajner jogi munkáinak ellentmondásos megítélése 
ellenére fontos.szereplője a magyar jogtörténetírásnak, 
a régi magyar magánjogi intézmények feltáróinak. 
Egyetlen, máig ismert kéziratban maradt művének cí
me: A hűbér nyomai a magyaroknál.

A kiegyezést követő évben kezdte jogi tanulmányait 
az 1667-ben alapított Királyi Magyar Pázmány Péter 
Tudományegyetem Jog-és Államtudományi Karán az 
1847-ben Zalaegerszegen született Boschán Gyula is, 
aki jogi tudását miniszteri engedéllyel a párizsi Ecole 
des Droit-ban is csiszolhatta. A zalai ügyvédtársadalom 
ezideig leghosszabb praxissal (1877-1944) rendelkező 
tagja később komoly karriert futott be, a zalaegerszegi 
közéletben betöltött fontos pozíciói mellett évtizedekig 
választmányi tagja, titkára, majd örökös díszelnöke volt 
a Zalaegerszegi Ügyvédi Kamarának.61

Az ügyvédek következő állami szintű számbavételé
re 1870 végén került sor. ugyanis a november 14-én kelt 
19975/1870 számú igazságügy-miniszteri rendelet fel
hívta a vármegyék figyelmét, hogy a hatóságuk terüle
tén lakó -tartózkodási helyüket is magába foglaló, s 
váltóügyvédi illetve jogtudori minőséget is je lz ő -g y a 
korló ügyvédek névsorát december 5-ig két példányban 
küldjék meg. Egyúttal elrendelték, hogy 1870-től a me
gyék olyan rendes ügyvédi jegyzéket vezessenek, mely
be az időközi változások is bejegyzésre kerülnek. Mind
erről félévenként jelentést kértek.

Csutor Imre. Zala megye másodalispánja november 
25-én kelt körrendeletével a szolgabírók feladatává tet
te a területükön működő ügyvédek lajstromának elké
szítését, amelynek jegyzékét december 23-án terjesztet
ték fel a minisztériumba.62

Ez alapján 71 gyakorló ügyvédet írtak össze, mely lé
nyegében megegyezett a korábbi össszeírás adataival, 
ugyanis az 1864-es névsorba a Zala megye területén kí
vül élő, de ott működőket is felvették. A 71 ügyvéd kö
zött 1 jogtudor szerepelt, a nagykanizsai Horváth Antal, 
aki szolgabírói hivatalvesztését követően újra prak
tizált.63 A 13 köz és váltóügyvéd mellett egy váltóügy
védet írtak csak össze, mert Eperjesy Sándor mellett a 
szintén nagykanizsai Koch Adolf akkor épp a város tör
vényszéki tanácsosa és főjegyző-helyettese volt, 
Gózony Ferenc pedig városbíróként funkcionált, így ki
húzták őket a névsorból. Az összeírt ügyvédek zöme, 
56 fő közügyvédként praktizált. A történeti forrásokból 
az is kitűnik, hogy az akkor működő ügyvédek szívesen 
vállalták a biztos megélhetést nyújtó városi illetve, vár
megyei közszolgálatot.64

Az ügyvédség szakmai, önkormányzati, testületi 
szerveződéseinek megindulása csak az 1867-es közjogi 
kiegyezés után valósulhatott meg. Ekkor sorra születtek 
a modem polgári igazságszolgáltatás és közigazgatási

__szervezet kiépítését célzó törvények. Az 1870-es évek
40

elején alkotott törvények nyomán létrejött az önálló ma
gyar jogszolgáltatási szervezet is. Az alsó fokú (elsőfo- 
lyamodású) bíróságról az 1871. XXXI. te. rendelkezett, 
amelynek életbelépéséről az 1871. XXX11: te. gondos
kodott. Három ilyen bíróságot ismert el és nevesített a 
törvény: a királyi járásbíróságot, , a királyi törvényszé
ket, s a Budapesti Kereskedelmi és Váltótörvényszéket.

Ugyan Zala vármegye 1869-ben még négy törvény- 
szék felállítását sürgette (Zalaegerszeg, Nagykanizsa, 
Sümeg, Csáktornya), végül kompromisszumos megol
dásként 1872-ben három helyen (Zalaegerszeg, Nagy
kanizsa, Csáktornya.) kezdhette meg működését királyi 
törvényszék.65

A korabeli törvényhozás élesen szétválasztotta a bí
rói és ügyvédi testületet is, ugyanis a rendi Magyaror
szágon ez szorosan összekapcsolódott. Nagyon sok 
ügyvéd táblabíróként vett részt a perben ítélő tanácsok 
munkájában, feltéve ha nem volt a tárgyalt ügyben ér
dekelt. A megyei tisztségek egy részét is képesített ügy
védek látták el.66 Legelőször a bírák képesítését hatá
rozta meg a törvényhozás. A bírósági alaptörvény sze
rint valamely felsőbb hazai jogi oktatási intézményben 
abszolvált elméleti vizsgát követően, háromévi joggya
korlat után volt lehetséges letenni a bírói vizsgát, a rész
letek kimunkálása azonban csak 1874-ben következett 
be.67

Mindeközben a polgári kori törvényhozás által meg
alkotott törvények hatására emelkedett az ügyvédség 
hivatali presztízse, létszáma és megfogalmazódott az 
igény szervezeti formáik kialakítására is. E törekvések 
eredményeként jöttek létre az első ügyvédegyletek.

A Nagykanizsán megjelenő Zalai Közlöny c. lap 
1874. július 12-én adta hírül, hogy ügyvédegylet van 
alakulóban Nagykanizsán. E hó 5-én tartották az első 
értekezletet, amelyben korelnökké Babochay Jánost, 
jegyzővé Takács Zsigmondot. titkárrá Hertelendy Bélát 
választották meg. Az alapszabályok kidolgozására egy 
bizottságot küldtek ki, s kimondták, hogy az ügyvéd
egylet tagja csak az lehet, ki ügyvédi oklevéllel rendel
kezik.

Az „Első Zalai Ügyvédegylet” alakuló közgyűlésére 
és az alapszabály lefektetésére 1874. július 29-én került 
sor68, amely célul tűzte ki az ügyvédi kar erkölcsi hite
lének, tekintélyének fenntartását, tudományos képzett
ségének gyarapítását, a jog-és államtudományok fej
lesztését, terjesztését, a hazai törvénykezés terén felme
rülő jogkérdések taglalását, annak hiányának kijelölé
sét, javaslatok előterjesztését.69 Az alapszabályt a ma
gyar kir. belügyminiszter 1874. október 13-án, 40503. 
sz. alatt kelt határozatával hagyta jóvá, s az egylet meg 
is kezdte tényleges működését. Az igazgató választ
mány november 21-én tartott ülése szerint az egylet de
cember 1 -tői kezdve a Horváth Lajos-féle házban kibé
relt helyiségben tartotta tudományos tanácskozásait. 
Egyúttal megkezdődött egy jogi szakkönyvekből álló 
egyleti könyvtár létrehozása is. A Zalai Közlöny 1874. 
november 26-i száma szerint az egylet elnöke ekkor 
Koch Mihály volt. alelnöke Martinkovics Károly, titká
ra Hertelendy Béla, ügyésze Vesztes Imre, pénztámoka



történeti szemle
Horváth Lajos. A választmányi tagok jó része egy per
laki és keszthelyi illetőségű ügyvéd mellett nagykani
zsai volt. A zalaegerszegi ügyvédek teljesen kimaradtak 
az egylet alapításából. A Zalai Közlöny szerkesztősége 
rövid kommentárban üdvözölte a tudományos egylet 
megalakulását -  ahogy fogalmazott „ mely egyrészt 
Nagykanizsa díszét emeli és a haladást jelzi, de más
részt a közel életbe lépő ügyvédrendtartás szerint a 
helybéli ügyvédi karnak a kamarát is biztosítja.”

1874. december 10-én ki is hirdették a magyar or
szággyűlés képviselőházában az Ügyvédi Rendtartásról 
szóló 1874. XXXIV. tc.-t, amely a liberális államszer
vezési elvek szerint szabályozta az ügyvédi státuszt, a 
képesítés feltételeit, az ügyvédi eljárás menetét.70 Az 
ügyvédi képesítésről úgy rendelkezett, hogy az ügyvédi 
kamarába csak az ügyvédi vizsgabizottság előtt letett si
keres ügyvédi vizsga alapján lehetett valakit felvenni. 
Vizsgára csak 3 évi gyakorlat után lehetett a jelöltet bo
csátani, ebből legalább másfél évet ügyvédnél, kincstá
ri vagy közalapítványi ügyészségen kellett eltölteni, a 
többit lehetett bíróságon, ügyészségen is. Az elméleti 
tudás garanciájaként a törvény a jogtudományi doktorá
tust követelte meg, ami bírói állásra is képesített, 
ugyanakkor a bíró csak ügyvédi vizsga letételével vál
hatott ügyvéddé. Ez a megkülönböztetés nem volt sze
rencsés. mert ellentétet idézett elő a két kar között. Az 
országgyűlési indoklás szerint a különbség abban állt. 
hogy míg az ügyvédi diploma állást adott, a bírói vizs
ga csak képesítést a „ hivatal” későbbi elnyeréséhez.71

Az 1874. évi ügyvédi rendtartás legfontosabb újítása 
azonban az ügyvédek önkormányzati testületéinek, az 
ügyvédi kamaráknak megszervezése, a kamara felügye
leti. fegyelmi jogainak rendszere volt. Az ügyvédi ka
marák legfőbb szerve a közgyűlés volt. amely megvá
lasztotta a gyakorlati működés legfontosabb testületét a 
választmányt. A választmány döntött a kamarai felvétel 
és kizárás ügyében, s gyakorolta a felügyeleti jogok 
mellett a fegyelmit is. A kamara döntései ellen a terüle
tileg illetékes törvényszékhez lehetett jogorvoslattal 
fordulni.

Az ügyvédi kamarák számának, székhelyének és ille
tékességi területeinek meghatározása azonban jó né
hány megyében vihart kavart, így Zalában is. A Zalai 
Közlöny tudósítása szerint a Nagykanizsán megalakult 
Első Zalai Ügyvédegylet 1874. december 16-án felira
tot intézett az igazságügyi miniszterhez az ügyvédi ka
marák szervezése tárgyában, amelyben örömüket fejez
ték ki az iránt, hogy a tervezet szerint az egyik kamara 
székhelyéül a miniszter Nagykanizsát kívánja megjelöl
ni.72 Ugyanakkor annak a kívánságának is hangot adott, 
hogy amennyiben a somogyi, illetve kaposvári ügyvédi 
kar önálló kamarai jogot nem nyerne, őket kívánságuk
nak megfelelően, ne a pécsi, hanem a nagykanizsai ka
marához szervezzék.73 így a nagykanizsai székhelyű 
kamarához a zalai 95 ügyvéd mellett a kaposvári tör
vényszék területén működő 56 ügyvéddel együtt 151 
ügyvéd tartozna. Ez a szám körülbelül kiegyenlítené a 
kamarákra a törvény alapján eső terheket is -  írták.

1874. december 28-án azonban 35365. sz alatt meg

jelent Pauler Tivadar igazságügyi miniszternek, a kir. 
bíróságok és ügyészségek vezetőihez intézett körrende
leté, amelyben meghatározta a kamarák székhelyét.74 
Nagy meglepetésre Nagykanizsa ellenében Zalaeger
szegre került a kamara székhelye, amely kiterjedt Csák
tornya, Nagykanizsa és Zalaegerszeg mellett a Kapos
vári Királyi Törvényszék kerületére is. Nem sokkal ké
sőbb költségvetési megfontolásokból a zalai törvény
székek egyikét, a Csáktornyáit megszüntették, s a fel
ügyelete alatt álló Alsólendvai Királyi Járásbíróságot a 
Zalaegerszegi, a Csáktornyái Királyi Járásbíróságot pe
dig a Nagykanizsai Királyi Törvényszék alá ren
delték.75

A kamara székhelyének kijelölését követően Horváth 
János, a Zalaegerszegi Királyi Törvényszék elnöke ja
nuár 24-én közzétett meghívójában az ügyvédi kamara 
alakuló ülésének időpontját 1875. március 6-ára tűzte 
ki, s egyúttal meghívta -  igazolási okmányaik bemuta
tása mellett -  mindazon ügyvédeket, akik a törvény ér
telmében a részvételre jogosultak.76 A nagykanizsai 
ügyvédi kar, s a városi képviselőtestület ezen döntés 
megváltoztatásáért -  a Zalai Közlöny tudósítása szerint 
-  még Csengery Antal országgyűlési képviselőt is csa
tasorba állította, mindhiába. Március 6-án Zalaegersze
gen megalakult a Zalaegerszegi Ügyvédi Kamara, 
amelynek elnöke Árvay István, alelnöke Szigety Antal, 
titkára Czinder István, ügyésze Horváth József, pénztár
noka Pamer Antal lett. A hír nagy felzúdulást váltott ki 
a nagykanizsai és környékbeli ügyvédekből, akik úgy 
megsértődtek, hogy tagokat is alig akartak delegálni. A 
Nagykanizsán megjelenő Zalai Közlöny -  amely eddig 
bőséges tudósításokat közölt a készülő kamara megala
kulásáról -  két mondatban tudósított a száraz tényekről, 
ahogy fogalmazott: „annak ellenére, hogy három tudó
sítást is vettünk az alakulásról, de mind a három eltérő, 
így egyet sem közlünk. Igyekszünk tárgyilagosak 
lenni.”77 Mivel még idősb Skublics László ügyvédnek, 
ki korábban rendszeresen jelentkezett írásaival a lapnál, 
sem közölték állítólagos megkésettségre hivatkozva 
részletes beszámolóját a kamara megalakulásáról,78 a 
sajtó segítségével sem tudjuk hitelesen megidézni az 
ünnepélyes aktust. Elpusztult továbbá az ügyvédi kama
ra teljes iratanyaga is.

Mindenesetre kénytelen volt mindenki megemészte
ni e döntést, tekintettel arra, hogy Árvay István elnök 
1875. május 31-éré az ügyrendtartás és költségvetés 
megállapítása végett már össze is hívta a zalaegerszegi 
megyeház nagytermébe a kamara soron következő köz
gyűlését.79

A Zalai Közlöny 1876. február 27-ei száma már rész
letesen közölte a frissen megalakult Zalaegerszegi Ügy
védi Kamara 1875. évi ügyforgalmának rövid kivona
tát. Ezek szerint 706 kamarai bedványt regisztráltak, 
amelyből 609 volt a folyó, s 97 a fegyelmi ügy. Egy 
rendes közgyűlést tartottak, s három rendkívülit, a 28 
választmányi ülést -  az ügymenet meggyorsítása érde
kében -vasárnapon hívták össze. A beszámoló alapján 
az alakuló ülést követő választmányi ülésen történt iga
zolás szerint ekkor az ügyvédi lajstromba felvett ügyvé



dek száma 160 volt, s az év folyamán ez további 19 sze
méllyel bővült. Négy halálesetet regisztráltak, két ka
marai tag mondott le és hat kamarai tag váltott hivatást, 
s lett közjegyző. Tehát 1875 végén 167 ügyvéd alkotta 
a Zalaegerszegi Ügyvédi Kamarát, s 54 jelölt várt a 
felvételre.80

Hogy mi volt annak a hátterében, hogy végül is 
Nagykanizsa helyett Zalaegerszeg lett a kamara székhe
lye csak találgatni tudunk. Kétség kívül Nagykanizsa 
társadalmi, gazdasági, intellektuális súlya messze meg
előzte Zalaegerszegét, azonban a megyei intézmények 
zöme, s a megyeszékhely is Zalaegerszegen volt, s raci
onális szempontok dönthettek mellette.

Az ügyvédek számának növekedésével párhuzamo
san a legolvasottabb megyei napilap sorra közölte az
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A zalai jogásztársadalomnak, s ezen belül a nagyka
nizsai ügyvédi karnak az alakulást követő 1876-os év a 
gyász évét jelentette. Január 28-án elhunyt Deák Fe
renc, a haza bölcse, akinek halála -  a megyéből történő 
elköltözése ellenére is -  az itt élőknek, a pótolhatatlan 
államférfiú elvesztését jelentette, s július 17-én 77 éves 
korában elhunyt Babochay János ügyvéd is, a Nagyka
nizsán működő Polgári Egylet elnöke, az Első Zalai 
Ügyvédegylet korelnöke, a zalai ügyvédek egyik 
doyenje.83

Zalaegerszegen elhalálozott, s egyben felhívta az érdekelteket, 
„hogy a hagyaték felleltározásakor talált per- és okiratokat július 

10-én és 20-án kiadják tulajdonosaiknak.
19 1854. augusztus 18-án Koch Mihályt is kinevezték ügyvédnek 

Nagykanizsára. In: ZML IV. 151. Megyefőnöki iratok 1854. V ili. 
A. 7862/1854

20 Molnár András i. m. : 99. p.
2‘ ZML IV. 151. Megyefőnöki iratok 1854. V ili. A N. 306..
22 Bona i. m .: 29. p.
23 ZML XIV. 10. Hetyey János ügyvéd iratai 1835-1855
24 ZML Nyomtatványok gyűjteménye. Ideiglenes rendszabály az 

ügyvédi vizsgálatok eszközlése iránt. Magyarországban 1854. ja
nuár 25. 145. sz.

23 ZML Nyomtatványok gyűjteménye. A Soproni cs. k. Kerületi Fő
törvényszék hirdetménye 1854. ápr. 4. 462/1432/1854

2,’ ZML Nyomtatványok gyűjteménye. Ideiglenes rendszabály az 
ügyvédi vizsgálatok eszközlése iránt. Magyarországban 1854. ja
nuár 25. 145. sz.

27 ZML XIV. I. Ágoston József ügyvéd iratai 1858-1870
25 ZML XIV. 10. Hetyey János ügyvéd iratai 1835-1855
29 U.o.
311 ZML XIV. 12. Imre György ügyvéd iratai 1848-1860. (Imre 

György körmendi, majd felsőőri. ugodi, végül letenyei ügyvéd és 
ugodi bányabérlő)

31 ZML XIV. 12. Imre György ügyvéd iratai. Kulisár József felsőőri 
ügyvédjelölt 1856. november 13-án kell levele.

32 ZML XIV. 12. Imre György ügyvéd iratai. Horváth Boldizsár 
1854. április 8-án kelt levele. Idézi: Degré Alajos kézirata.

33 ZML XIV. 12. Imre György ügyvéd iratai. Horváth Boldizsár 
1856. június 6-án kelt levele.

34 ZML XIV. 12. Imre György ügyvéd iratai. Kumsch József 1857. 
április 19-én kell levele.

35 Foki Ibolya: Zalaegerszeg 1850-1860. Zalaegerszegi Füzetek 6. 
Zalaegerszeg, 2000. 103. p.

36 Uo. 120-124. pp.
37 ZML IV. 151. Megyefőnöki iratok 1854. Vili. A. 9394.
38 ZML IV. 151. Megyefőnöki iratok 1855. V ili. A. 1 147.
39 Erről részletesen lásd: Hermann Róbert: A nagykanizsai képviselő- 

választás 1848. júniusában. In: Századok 2005. 3. sz. 629-658. pp.
40 Chernél Ignác (1807-1894) ügyvéd, korábban táblabíró. uradalmi 

ügyész. Nagykanizsa.
41 Nagykanizsa korabeli hadtörténeti eseményeiről lásd Hermann 

Róbert: Nagykanizsa felszabadulása 1848. októberében. In: Zalai 
Múzeum 7. Nagykanizsa. 1997. 129-140. pp. továbbá: Hermann 
Róbert: Egy szerencsés város a hadak útján. Nagykanizsa 1849- 
ben. In: Hadtörténeti Közlemények 2005. 1-2. sz.

42 1 854. április 6.
43 Halász Imre: Zala megye közigazgatása 1849-1860 In: Zala me

gye archontológiája 1138-2000. (Szerk. Molnár András) Zala
egerszeg, 2000. 106. p.



történeti szemle
44 ZML XIV. 10. Hclycy János ügyvéd iratai 1835-1855. (régi és új 

perek lajstroma)
45 Ideiglenes Törvénykezési Szabályzat 1861. Törvénytár 

1835-1868
46 Degré Alajos kézirata 5. p.
47 U. o. 6. p.. továbbá: lásd 1868: LV. t.c. 85. 87 §
48 ZML IV. 250. Zala vármegye Főispáni Helytartójának iratai 

1864. N. 5327.
49 U. o.
50 ZML XIV. I . Ágoston József ügyvéd iratai 1858-1870.
51 A korszak zalai közigazgatásának történetéről lásd Foki Ibolya: 

Zala megye közigazgatása 1861-1910 In: Zala megye archon- 
tológiája 1138-2000. (Szerk. Molnár András) Zalacacrszcc. 
2000. I I 1-172. p.

5: ZML XIV. I. Ágoston József ügyvéd iratai 1858-1870.
53 Mindezen ismereteket tovább bővítheti: MÓL O. 78. Ügyvédi 

vizsgák jegyzőkönyvei. MÓL O. 81. Ügyvédvizsgálati iratok 
1791-1869. MÓL K. 631. Egységes bírói-ügyvédi vizsgáló-bi
zottság iratai 1875-1944

54 A járásbíróságokon, valamint a vármegyei törvényszéken folyta
tott ügyvédi gyakorlat bemutatása egy következő dolgozat tárgya 
lesz.(szerző)

55 Balogh Elemér: Országgyűlési választások Zala vármegyében 
1861-1872. In: Zalai Gyűjtemény 26. (Szerk. Bilkei Irén) Zala
egerszeg. 1987. 163-185. pp.

56 Krajner Imre életútjáról nem jelent meg publikáció. Csak néhány 
sort találunk róla két lexikonban. (Magyar Jogi Lexikon V. k. Bp.. 
1904.. A MTA tagjai 1825-2002. II. k. Bp.. 2003.)

' Degré Alajos: A magyar jogtörténetírás keletkezése és fejlődése a 
dualizmus korában. In: Degré Alajos válogatott jogtörténeti tanul
mányok. (Szerk. Mczcy Barna) Budapest. 2004. 19. p.

38 ZML IV. 151. Megyefőnöki iratok 1853. V ili. C. 9275.
39 Kiss Zsuzsanna: A Zala Megyei Gazdasági Egyesület megszerve

zése a neoabszolutizmus korában. In: Korall 2003. 13. sz. 121. p. 
Krajner Imre: Die ursprüngliche Staatsvcrfassung Ungarns scit 
dér Gründung des Königtums. bis zum Jahre 1382. Wien. 1872.

<’1 Boschán Gyula életéről lásd: Németh László: Emléktábla-avatás 
Zalaegerszegen. Boschán Gyula életútja In: Ügyvédek Lapja 
2004. 4. sz. 49-51. pp.

ZML IV. 404. Zala vármegye alispánjának iratai 877/1873.
63 Az ellene indított tiszti vizsgálat iratait lásd ZML IV. 404. Zala 

vármegye alispánjának iratai. 6360/1863.
64 A 18 nagykanizsai ügyvéd közül például négyen vállaltak városi, 

illetve megyei közszolgálatot.
63 Horváth Zsolt: Jogszolgáltatás Zala megyében, a polgári korban 

1872-1945. Zalaegerszeg. 1999. 29. p.(A szerző műve kiváló hi
vataltörténeti ismertető, de a megtévesztő cím alatt a jogszolgál
tatás intézményei értendők, semmiképpen sem a jogszolgáltatás, 
a joggyakorlat.)

66 Degré Alajos kézirata 6. p.
67 Uo. 7. p.
6li Zalai Közlöny 1874. július 29.
69 ZML IV. 404. Zala vármegye alispánjának iratai 7633/ 1874.
70 Az ügyvédi rendtartás megszületésének körülményeiről lásd: 

Máthé Gábor: A magyar burzsoá igazságszolgáltatási szervezet 
kialakulása 1867-1875. Bp., 1982. 179-185. pp.

71 Degré Alajos kézirata 8-9. pp.
7: Zalai Közlöny 1874. dec. 31.
73 A somogyi illetve kaposvári ügyvédi kar önálló kamaráért való 

küzdelmét lásd: A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara emlékköny
ve. (Összeállította és szerkesztette Szántó László) Kaposvár.
2000. 220 p.

74 Magyarországi Rendeletek Tára 1874. 186. sz. 671-672. pp.
75 Horváth Zsolt i. m .: 31. p.
76 Zalai Közlöny 1875. január 31.
77 Zalai Közlöny 1875. március 11.
78 Zalai Közlöny 1875. március 21.
79 Zalai Közlöny 1875. május 20.
811 Zalai Közlöny 1876. február 27.
Sl Pl. lásd: Tuboly Viktor iroda nyitása. In: Zalai Közlöny 1876. má

jus II. Tuboly Viktor az 1861-cs országgyűlési követválasztás 
egyik esélyes letenyei jelöltje volt. a zalai honvédcgylet estjén 
előadott saját verse miatt személyesen maga Ferenc József kíván
ta eljárás alá vonni. Ügyvédi oklevelét 1870. november 7-én hir
dették ki Zala megyében.

8- Zalai Közlöny 1876. június 25.
83 Zalai Közlöny 1876. július 20.

A z említett ötből négy oklevél -  a helyből és ne
vekből következtethetően -  minden valószínűség 
szerint ugyanazon család javára szól és javarészt 

ugyanazon személyeket érinti. A bennük foglalt jogi 
aktusok különbözőek, tárgyuk azonban közös: az egy
kori Trencsén vármegye területén egy Vág-menti föld
terület. s annak birtoklási viszonyai és jogcímei. Az 
ötödik oklevél emezek egyikének hitelesítésében kap 
szerepet.

Az első oklevél fő tárgya a szerviensek sorába eme
lő királyi birtokadomány 1259/60-ból,1 és annak hitele
sítő párhuzama a nyulak szigeti zárda alapításában.

A Középkori históriák oklevelekben című összeál
lításban2 is helyet kapott IV. Béla diplomája, mely két 
trencséni várjobbágy tatárok elleni védekezésben 
(1241), majd az Ottokár morva őrgróf -  a későbbi II. 
Ottokár cseh király -  elleni hadjáratban (1253) tanúsí
tott helytállását jutalmazta, imigyen méltatva őket: 
„amikor a tatárok, isteni büntetésből országunkra tá
madtak, Premysl, Nosk nevű testvére társaságában -  
akik trencséni várjobbágyok, elszánt vitézek -  hívünk
kel, Bogoménál, e vár ispánjával együtt a szóban for-

Szádeczky-Kardoss Irma:

Öt Árpád-kori oklevél
bürokratikus
és egyéb tanulságai
gó vár megtartásáért, illetve a Morvaország felőli ha
tárnál ellenségeinkkel küzdve köszönetre méltó szolgá
latot tettek nekünk, miként arról ugyanezen Bagomér 
ispán szóbeli közléséből tudomást szereztünk; majd ezt 
követően, amikor isteni jóváhagyásra összes hadaink
kal megtámadtuk Morvaországot, az említett Premyslt 
és Noskot pedig legkedveltebb vőnk, Rosztyiszlav her
ceg úr3 társaságában a fentebb mondott vár és határ 
védelmére ugyanezen megyébe küldöttük, a nevezettek 
e Rosztyiszlav szeme láttára dicsőséges csatát vívtak 
értünk, s ott egyiküket, nevezetesen Noskot megölték, 
míg Premysl egy elfogott vitézt fegyverzettel együtt elé- 
bünk állítván súlyosan megsebesülve tért vissza hoz
zánk fentebb mondott vőnk társaságában. Tekintetbe


