
Zorán Prokrovac, az intézmény egyik vendég kutató
jaként a horvát jogrendszer egyes kapcsolódó sajátossá
gainak bemutatása mellett a jogi praxis és a jogelmélet 
találkozásának igényét és szükségességét elemezte 
„Rechtstheorie und Rechtspraxis” címmel előadott fej
tegetésében.

Thomasz Giciro pedig „Rechtswissenschaft und 
Rechtsdogmatik” című előadása keretében a jogtudo
mány és a jogdogmatika szoros kapcsolatát taglalta.

„Europáisierung, Globalisierung und Rechtstransfer” 
címmel Marié Theres Fogén érdekfeszítő beszélgetést 
kezdeményezett a „jó hiszeműség” (bona fides) intéz
ményének az angol jogba, uniós követelményként való 
átvételéből kiindulva. Vajon egy adott állapotában zárt
nak és egységesnek tekintethető jogrendszerbe beépülő 
új jogintézmény a jog irritációja avagy egyszerűen egy
fajta transzplantációként értelmezendő jelenség? Eset
leg e két megközelítés együttes megragadásával érté
kelhető a jog fejlődése? Ilyen és ehhez hasonló gondo
latébresztő kérdések mentén formálódhatott a résztve
vők véleménye a jogalkotás és a jog koherenciája, vala
mint mindezekkel összefüggésben az uniós jogrend kö
vetkezményeként kialakult probléma vonatkozásában.

Michael Stolleis jogtörténeti megalapozottságú elő
adása során („Theorie dér Verfassung”) kirajzolódott, 
hogy megalapozatlanok az Európai Unió Alkotmánya 
elfogadása ellen ható, az államisághoz kötött és a szer
ződéses formát elutasító érvek. Alaptörvényként kell 
ugyanis közjogi szempontból értékelni -  a modern érte
lemben vett államok létrejötte és az ezek alapvető legi
timációját biztosító alkotmányok megfogalmazása előt
ti -  szerződéses formában megkötött megállapodásokat 
is (pl. a német aranybulla).

Janó Lachnutnd alkotmánybíróság létének elméleti
történeti alapjait felvázoló összehasonlító bemutatóját 
(„Theorie und Geschichte dér Verfassungsgerichts- 
barkeit") gyakorlati ismeretek és tapasztatok tanulságos 
értékelésével egészítette ki Christine Hohmann- 
Dennhardt bírónőnek a német alkotmánybíróság épüle
tében tartott imponzáns előadása („Politik und 
Gerichtsbarkeit”).

A bíró alkotta jog problémakörével ugyancsak két 
előadó, Thomas Simon és Thomas Henne -  elméleti és

gyakorlati szempontokat követve -  fejtette ki álláspont
ját. A bemutatott tapasztalatok alapján mindkettőjük két 
végpont -  a „bíró a törvény szája” formula szerinti és a 
tényleges jogalkotó szerep -  közötti mozgástér mentén 
jellemezte előadásában („Theorie dér Justiz” és 
„Richterrecht” címmel) a bírói pálya lehetőségeit.

Az 1964-ben Helmut Coing által alapított, és jelenleg 
Marié Theres Fogén és Micliael Stolleis vezetésével mű
ködő frankfurti európai jogtörténettel foglalkozó Max- 
Planc Intézet „termékeny talajnak" bizonyult idén ősszel 
az odaérkező tizenhat fiatal számára. A gondolatébresz
tő és érdekfeszítő beszélgetéseket, sőt esetenként akár 
heves vitákat is kiváltó előadássorozat mellett bőséggel 
jutott idő az intézet gazdag gyűjteménye és technikai fel
készültségű, irigylésre méltó könyvtárában kutatómunka 
végzésére is. Emellett külön szakmai érdekességként a 
szeminárium keretében alkalom nyílt a Karlsruhe váro
sában székelő alkotmánybíróság épületében az addig 
csak elméletben vizsgált német jogrendszer meghatáro
zó, a jogállamiság egyik szemléletes garanciájaként mű
ködő intézmény mindennapjaiba való betekintésre is.

A mintegy másfél hetes konferencia az intézet kuta
tói és munkatársai által tartott előadásokra épülve kivá
ló keretet biztosított a különböző országokból érkező fi
atal kutatók számára, hogy saját nemzeti kultúrájukon 
és történelmi hátterükön alapuló tudásukat, tapasztala
tukat bővítve új vagy részben új, de mindenképpen 
hasznos ismeretek birtokába juthassanak.

Megdöbbentő és talán kicsit szégyenletes tény azon
ban, hogy cseh, észt. horvát. lengyel szlovák, orosz és 
magyar egyetemek tudományos életének ifjú képviselői 
mindezidáig nem találtak olyan megfelelő fórumot, 
mely során így együtt, egymást megismerve, a hasonló 
társadalmi-kulturális-politikai környezetet alapul véve 
szorosabb kapcsolatot, adott esetben egy-egy sorosabb 
szakmai együttműködés alapját kiépíthették volna. Úgy 
tűnik, manapság -  nyilvánvalóan összetett okokból -  
nekünk kelet-közép-európaiaknak el kell utaznunk egy 
harmadik, mindenkitől meglehetős távolságban lévő or
szágba, hogy megismerjük egymást, beszéljünk egy
mással, és ezáltal későbbi együttműködés alapjait vagy 
legalább is ennek lehetőségét megteremtsük.

Davidovics Krisztina

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karának meghívására, 2005. de
cemberében Budapestre látogatott Dr. Hinrich 

Riiping professzor, a Hannoveri Egyetem Büntetőjo
gi-, büntetőeljárási és büntetőjogtörténeti tanszékének 
vezetője, aki „Politikai és jogi bűnök a 20. századi Eu
rópa rendszerváltozásaiban” címmel tartott ismertetést 
a kar tanácstermében. A professzort az előadásának 
hátterét nyújtó kutatási tevékenységéről kérdeztem.

-  Ön már évek óta, egészen pontosan 2002 óta dol
gozik egy érdekes és a maga nemében egyedülálló ku
tatáson, amelynek témája az ügyvédek Harmadik Biro
dalomban játszott szerepe, illetve a rendszerrel kap-

Ügyvédek
a Harmadik Birodalomban
INTERJÚ DR. HINRICH RÜPINGGEL,
A HANNOVERI EGYETEM 
PROFESSZORÁVAL
csolatban tanúsított magatartása. Mindezt egy 
alsószászországi város, Celle ügyvédi kamarájának 
irattárában fennmaradt iratanyag alapján teszi. M i-......
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az egyetemi szenátus tagja;
Főbb kutatási területe: a német büntetőjog története; az igazságszolgáltatásban részt vevő személyek 

viszonya a nemzetiszociaíista időszakhoz; a politikai rendszerváltással együttjáró 
jogi felelősségrevonás kérdései; a besúgás és árulás, mint joghistóriai jelenség.

lyen indíttatásból kezdett hozzá ennek a témának a fe l
dolgozásához és miért éppen egy kisváros és körzete 
adja a kutatási terepet? • ,

-  A kezdőlökést -  a 2004-es évben fennállásának 
125. évfordulóját ünneplő -  cellei ügyvédi kamara el
nökének és ügyvezetőjének felkérése adta. A kamara, 
amely egyike a legrégebbi és hagyományait kiemelten 
ápoló ügyvédi testületeknek, azzal bízott meg. hogy 
kezdődjön meg egy közös kutatás (a világégést sértet
lenül átvészelt irattári anyagok alapján), amely a céllei 
ügyvédi kamara körzetében praktizáló ügyvédeknek a 
Harmadik Birodalom időszaka alatt végzett tevékeny
ségét, viselkedését dolgozza fel. Vizsgáljuk meg. hogy 
milyen mozgástér adatott meg ezen szabadfoglalkozá
sú réteghez tartozó személyeknek a náci időszakban! A 
célokat összevetve nem a hagyományos értelemben 
vett. a normaanyagot elemző jogtörténetről beszélnék, 
hanem szociális, gazdasági és társadalomlélektani 
szempontokat is figyelembe vevő kutatásról.

A téma indokoltságát akkor érthetjük meg. ha ve
tünk egy pillantást, az ügyvédek nemzetiszocialista 
időszakban játszott szerepéről eddig kialakult képre. A 
korábbiakban csupán helyi és szétszórt -  bár kétségte
lenül bátor -  forrásokkal, emlékiratokkal találkozhat
tunk, amelyekben ügyvédek emlékeztek a korra és az 
üldözött -  elsősorban zsidó származású -  kollégákra. 
Ezek természetesen nem elegendőek általános tudo
mányos következtetések levonására.

El kell mondanom, hogy a kutatás kezdetben nem 
váltott ki osztatlan lelkesedést az ügyvédi kamara ve
zetésén belül. Két évi kutatás után meghívást kaptam 
előadás tartására a kamara gyűlésére, ahová minden 
tag (köztük sok egykori tanítványom is) hivatalos volt. 
Zsúfolásig megtelt teremben és feszült légkörben kel
lett számot adnom az eddig feltártakról. Úgy éreztem 
sikerült a hallgatóságot meggyőznöm arról, hogy fon
tos a múlt ezen mozaikjának bemutatása, valamint te
vékenységem célja tudományos eredményeket adó 
jogtörténeti kutatás, nem pedig egyes személyek meg- 
hurcolása. Az ismertetést követően sokan, akik addig 
ellenvéleményüket hangoztatták, megkerestek és tá-1 
mogatásukról biztosítottak és ami még ennél is fonto
sabb, az aktákban érintett ügyvédek gyermekei is je
lezték, hajlandóak a segítségemre lenni. Közülük soka
kat a későbbiekben személyesen is megismertem és

felkerestem, az órai history módszerével színesíthet
tem a szüléikről -  addig csak az iratokból -  elém táru
ló képet.

Az előadás visszhangjának köszönhetően a berlini 
székhelyű Német Ügyvédek Egyesületének megbízá
sából. 2005 májusában Drezdában kiállítást rendezhet
tünk a fellelt dokumentumokból, és az egyesület azóta 
egy szöveggyűjteményt is megjelentetett a témában.

Az utóbbi napok fejleményei közé tartozik, hogy 
körvonalazódik egy projekt, amelynek keretében a né
met ügyvédség modern kori történetét kívánjuk feldol
gozni a XVII. századtól az újraegyesítésig. Úgy gon
dolom. hogy ehhez a munkához nagyon fontos ma
gyarországi szövetségesekre találtam Dr. Fleck Zoltán 
és Dr. Zinner Tibor személyében.

-  Melyek voltak a kutatás módszerei és milyen konk
rét eredményeket fogalmazna meg az eddig feldolgo
zott iratanyag alapján ?

-  Az elsődlegesen új és meglepetést kínáló eredmé
nyek közül kiemelném, hogy eddig egyedülálló nagy
ságrendben dolgoztunk fel korabeli személyi kartono
kat (több mint 400 akta áttanulmányozására került ed
dig sor), ezeket kiegészítettük a tartományi felsőbíró
ságokon megtalálható adatokkal, a háború utáni náci- 
talanítási eljárások, valamint a korabeli szakmai folyó
iratok anyagával.

Az általam vizsgált jogászi szakmák esetében meg
állapítható, hogy a bírák és az ügyészek esetében jóval 
erősebb volt a hatalom kényszerítő ereje, ellenőrzése, 
mint az ügyvédek esetében. Ennek legkézenfekvőbb 
megjelenési terepe a Német Nemzetiszocialista Mun
káspártba való belépés és legalább a formális tagság 
követelménye volt. A bírói és az ügyészi kar kilencven 
százaléka volt a párt tagja, bár ezek többségénél a párt
béli tevékenység nem lépte túl az egyszerű tagsággal 
együtt járó kötelezettségeket. Az ügyvédség esetében 
ez a részarány alacsonyabb, mintegy kétharmaduk lé
pett be a pártba, azonban sok ügyvéd nemcsak a párt
nak hanem az SA-nak, vagy az SS-nek is tagjává vált, 
sőt az ebből adódó karrierlehetőségeket gátlástalanul 
ki is használta. Ezek az ügyvédek prostituálták magu
kat és olyan mértékben szolgálták ki a rendszert, 
amelyre egyáltalában nem voltak rákényszerítve. Csak 
egy esetet emelnék ki a sok közül, egy ügyvédét aki a 
ranglétrán egészen a koncentrációs táborok gazdasági



igazgatásáért felelős Oswald Pohl SS Obergruppen- 
führer mellett betöltött építésügyi jogtanácsosi beosz
tásig vitte.

Összességében elmondható, hogy a mozgástér akö
zött, hogy valaki a mindennapok álcája mögött meg
bújt. vagy pedig teljes mellszélességgel állt ki a kira
katba. jóval nagyobb volt. mint azt korábban hittük. 
Ugyanakkor jelezni kell. hogy a párt befolyása ezen a 
területen is óriási volt, jóval jelentősebb az eddig felté
telezettnél. Ha például valaki előre akart jutni és meg
felelő szolgálatokat tett a rendszernek, a körzeti veze
tés közbenjárt az érdekében, és akár jogellenesen is po
zícióhoz juttatta. Másfelől számos olyan ügyvédet is
merünk, aki nem állt kifejezetten ellen, de nem is szol
gálta ki a rendszert. Erre jó példa annak a súlyosan lá
tássérült ügyvédnek az esete, aki koncentrációs tábo
rok foglyait védte, amely tevékenységére az aktákban 
számos bizonyítékot (köszönőlapot) találtunk. Továb
bi példa lehet egy szociáldemokrata ügyfélkörrel ren
delkező ügyvéd, akit egyik nap megidéztek Berlinbe, 
ahol a Gestapo ellenében védelmezte ügyfeleit. Eköz
ben Hannoverben feldúlják az irodáját, majd egyik éj
jel a Gestapo emberei megtámadják és bár brutálisan 
bántalmazzák ő a továbbiakban is hajlíthatatlan marad.

Új távlatokat nyitott a kutatásban azoknak a szemé
lyi íveknek a tanulmányozása, amelyeket az akkori 
igazságügyi igazgatás vezetett és amelyekben rengeteg 
olyan személyes, érzékeny adatot is feljegyeztek, ame
lyek az érintettek számára hátrányosak lehettek, a ku
tatásokhoz mégis fontos támpontul szolgálnak. Az 
adott személynek például nyilatkoznia kellett arról, 
hogy 1933-ig mely pártokra adta le a voksát. Az alap
vető adatokból az derült ki. hogy a cellei ügyvédség 
főszabály szerint az evangélikus középosztály férfi 
tagjaiból verbuválódott, akik közepes vizsgaeredmé
nyekkel végezték tanulmányaikat, politikai érzelmei
ket tekintve pedig jobboldalinak voltak tekinthetőek. 
Az akták második része a kartárs politikai tevékenysé
gével. a párttagságával, politikai konfliktusaival fog
lalkozott. majd ezek alapján a politikai megbízhatósá
got, vagy megbízhatatlanságot értékelte, amelyet a fel
sőbb igazságügyi vezetés is ellenjegyzett. Megvolt te
hát a felosztás azok között a megbízható személyek 
között, akik kiszolgálták a rezsimet és ezért hasznokat 
húztak, karriert futottak be, valamint azon kevesek kö
zött, akik ellenálltak a hatalom csábításának, követelé
seinek.

-  Egy évvel ezelőtt Bernhard Schlinkkel beszélget
hettem, és ő  az önéhez hasonló részletességű kutatás 
létjogosultságát abban látta, hogy választ kapjunk ar
ra a kérdésre, hogy miként omolhatott össze és vesztet
te el tartópilléreit olyan gyorsasággal a német társa
dalom, és kultúra és melyik volt az a sorsfordító pont 
amikor ez megtörtént?

-  Véleményem szerint nem lehet egyetlen időpilla
natot megjelölni, én sokkal inkább a hosszú távon ha
tó káros tényezők kontinuitásáról beszélnék. Jogszoci
ológiai vizsgálatok bizonyították, hogy az ügyvédség 
esetében az 1930-as évekre rendkívül nagy problémát

jelentett az ügyvédek magas száma, ami leginkább a 
fiatal álláskezdők rétegében okozott feszültséget. Az 
ügyvédek többsége a számbeli korlátozás mellett fog
lalt állást és ehhez az állam beavatkozását is elfogadta, 
ami más országokban elképzelhetetlen lett volna. Már 
1932 decemberében -  tehát Hitler hatalomra jutását 
megelőzően -  megszületik az Ügyvédi Kamara és a 
Német Ügyvédek Egyesületének közös javaslata a nu
merus clausus bevezetéséről, amelyhez rövidesen 
megérkezik a pártpolitikai támogatás is. Ez a létszám- 
korlát megalkotásához, végezetül pedig a zsidó szár
mazású kollégák kirekesztéséhez vezetett. Sőt azt is el 
kell mondanunk, hogy a számbeli megkötés a háború 
után is fennmaradt, amikor a keleti területekről nagy 
számban érkező menekültek jelentethettek volna kon
kurenciát. Ebben az esetben a jogellenes állapot folya
matosságról kell beszélnünk.

-  A kutatásai során bukkant-e bűncselekményre, il
letve olyan büntetőtényállási elemekre, amelyek ügy
védek terhére írhatóak? Továbbá mennyiben vezettek 
el az iratok az egykori besúgókhoz, feljelentőkhöz?

-  Az  iratanyagban egyrészről nagy számban fellel
hetőek például az ügyfelek sérelmére elkövetett va
gyon elleni és egyéb olyan bűncselekmények, amelyek 
nem köthetőek a politikai viszonyokhoz. Másfelől, 
megtalálhatjuk azokat, akiket azzal vádoltak meg. 
hogy túlságosan messzire mentek, mondjuk egy haza
árulással vádolt ügyfelük védelmében és ezért ők is 
vádlottakká váltak. Sokkal jelentősebbnek érzem 
azonban azt a kamara részéről már igen korán meg
nyilvánuló ráhatást, amely a zsidókkal, különösen a 
még praktizáló zsidó kollégákkal való kapcsolatok 
megszakítását célozta, és amely erőteljesebb állami 
kényszereszközök megjelenéséhez is vezethetett.

Besúgásra és árulásra is találtam bizonyítékokat. 
Egy feldolgozott esetet emelnék ki. amelyben valaki 
kartársát vádolta be, akit ennek következtében ki is vé
geztek. Miközben az ügyben tanúskodó személyek 
többsége enyhíteni kívánja a defetizmussal, a harci 
morál aláásásával megvádolt személy által elkövetet- 
teket, addig a bejelentő, még rá is tett egy lapáttal, sőt 
a háborút követően sem bánta meg tettét és a hazafias 
kötelesség teljesítésével védekezett. A feljelentőt azu
tán 1947-ben a kamara etikai bírósága élethossziglan 
kizárta tagjai sorából, azzal az indokolással, hogy az 
egész ügyvédségről alkotott képet jóvátehetetlenül 
megsértette és tette tönkre.

-  A kutatás új eredményei mennyiben rombolják le 
a világháborút követően az ügyvédi karról, annak 
negyvenöt előtti tevékenységéről kialakult képet, a 
gondosan felépített mítoszokat?

Az ügyvédi kar saját maga által megalkotott elméle
te szerint a szabadfoglalkozású réteghez tartozó ügy
védek nem voltak kitéve a rezsim nyomásának és ezért 
nem is voltak jelentős számban érintettek az elkövetett 
bűnökben, szemben az igazságszolgáltatásban dolgozó 
állami tisztségviselőkkel. Egy csoport volt csupán, 
amely a szabadság zászlaját a magasba tartotta és ez a 
német ügyvédi kar volt! -  hangzott ez el oly sokszor.



Bárén egyetlen kamara tagságát vizsgáltam, mégis ki
jelenthetem. hogy ezt az apologetikus alapmítoszt vég
leg el kell temetnünk. Ezért számolnunk kell a konflik
tusokkal is, és ezért nagy elismerésre, osztatlan lelke

sedésre nem mindig számítok, azonban a történelmi 
igazság és tisztánlátás érdekében mindenféleképpen 
folytatni kell a kutatást, a múlt teljes feltárását.

Barna Attila

Werbőczy-forrást avattak 
Mátraalmáson

2005. október l-jén több szervezet és egyesület tár
sadalmi összefogása eredményeként került sor az évti
zedek óta elhanyagolt Werbőczy-forrás újbóli felavatá
sára. Ebből az alkalomból beszélgettem Győr-Moson- 
Sopron megye jogász társadalmának két ismert tagjá
val. Horváth József volt köztársasági megbízottal, aki 
jelenleg ügyvédként tevékenykedik a megyeszékhe
lyen, és Écsi Bélával, a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Ügyvédi Kamara elnökével.

-  Hogyan merült fe l az ötlet, hogy győri jogászok 
Werbőczy-forrást avassanak a Mátrában? -  kérdeztem 
Horváth József ügyvéd úrtól.

-  Körülbelül két évvel ezelőtt Peták István úr, a Ma
gyar Televízió első szabadon választott elnöke, aki a 
Magyar Turista Egyesületnek is az elnöke, hívta fel a fi
gyelmemet arra, hogy van a Mátrában egy Werbőczy- 
forrás. Mátraalmás légvonalban két-három kilométerre 
található a galyatetői nagyszállótól, erdészeti úton kö
rülbelül hat kilométerre, a jelzett turistaúton pedig há
rom-négy kilométerre. Ettől a falutól kb. fél óra járásra 
van a Werbőczy-forrás, amit most mi egy emlékmű lét
rehozásával újra felrajzoltunk a térképre. A térképen 
ugyan eddig is szerepelt, de a régi emlékmű nem volt 
meg. mert széthordták. Sajnos a turistaműveknek ez lett 
a sorsa, szétverték őket a szó szoros értelmében a hábo
rú után, főleg az ilyet, aminek Werbőczy volt a neve. A 
mi generációnknak -  én ugyanis már a háború után jár
tam iskolába -  Werbőczyt mint egy népnyúzó, a 
Hármaskönyvben a jobbágyok terheit növelő negatív 
személynek ábrázolták. Ámbár tudtuk, hogy a 
Hármaskönyvet ő állította össze, de azt nem tudtuk, 
hogy ez egy európai értékű jogforrás, ahogyan a 
Schwabenspiegel és a Sachsenspiegel, ezért ez a mi ma
gyar jogkönyvünk egy különleges érték. Arról már nem 
is beszélve, hogy számos előremutató jogintézményt ta
lálhatunk ebben a jogkönyvben.

-  Mondana egy példát?
-  Amikor a regionális közigazgatásáért dolgoztam, 

fedeztem fel Werbőczynek egy szabályismertetését. A 
generális congregatiokról -  a vármegyei közgyűlések
ről -  írja, hogy nem állottak egyetlen más hatóság juris- 
dictioja alatt sem, ami nagyfokú autonómiájukat mutat
ja. Amikor az európai regionális felfogást hozzák ne
künk példának, akkor azt mondom, hogy szégyellje ma
gát mindenki, aki nem tudja, hogy ezt mi messze meg
előztük. Nekünk a 16. században volt egy -  mondjuk 
így -  liberális-feudális közjogi intézményünk, most pe-
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dig feudális-liberális intézményeink vannak, ami óriási 
különbség.

Ennek ellenére sohasem hirdették ki. csak szokásjogi 
szabályként alkalmazták a Hármaskönyvet.

Werbőczy életútja sajátos volt, áldozatul esett a főúri 
ligák harcának, tekintettel, hogy ő nem nagybirtokos, 
hanem „agybirtokos” volt inkább, és így nem volt kellő 
politikai súlya. Ugyanezen okból nádorsága sem tartott 
tovább egy évnél és pályafutását a .szolgamagyarok ta
rájaként fejezte be. Emlékét pedig olyan mélyen kiirtot
ták a köztudatból, hogy jelenleg -  ha jól tudom -  ez a 
második Werbőczy-emlékmű Magyarországon. Pedig 
ahogyan Kállay professzor avató beszédében elmondta, 
kifejezetten Werbőczy munkája kapcsol bennünket az 
európai jogtörténethez, és ez azt hiszem, a mai állandó 
európai hivatkozások közepette nem kevés. Meg kell 
becsülni azokat a nemzeti gondolatokat, jogi intézmé
nyeket, amelyek messze megelőzték korukat. És ha már 
a vesszőparipámmal előhozakodtam, szeretnék látni ma 
Magyarországon a XXI. században olyan korszerű köz
jogi szabályozást a régiók vonatkozásában, amilyen 
Werbőczy korában volt, amelyről ma is elmondható, 
hogy messze meghaladja a korát.

-  Hogy került Werbőczy éppen a Mátrába?
-  Úgy. hogy a miskolci ügyvédek foglaltak egy forrást 

és mivel egyesületük névadójának Werbőczyt választot
ták, így a forrást is róla nevezték el. A forrásfoglalás egy 
külön eljárás volt akkoriban. Ha volt egy nevenincs for
rás. akkor egy egyesület, jogi személy, vagy erre jogosult 
szervezet „elkeresztelte”. Ebben az esetben nevezhetném 
úgy is, hogy „jogforrássá” avatták, avattuk.

-  Jól értem, ez a kezdeményezés többről szólt, mint 
egy emlékmű felavatásáról ?

-  Úgy gondolom, hogy nemzeti értékeinket nem be
csüljük meg. ezért fontos minél szélesebb körben azok 
tudatosítása. Példaként hozhatnám a Szent Korona-tant. 
Nem tudom elképzelni, hogy egy magyar alkotmány 
úgy létrejöjjön, hogy legalább a preambulumban ne sze
repeljen a magyar Szent Korona-jog, ami egyébként 
egy intézményes szabadságjog. Egy angol professzor 
mondta erre, hogy sárarany, vagyis a magyarok az ara
nyaikat (értékeiket) a sárba hajítják, mert nem becsülik 
nemzetüket, kultúrájukat, jogtörténetüket. Ezt jelentette 
ez a sommás kifejezés. Ez azért különösen szép, mert 
Móricznak is van hasonló című regénye, tehát a foga
lom a köztudatban ismert.

-  Miért karolta fe l a Nógrád megyei településen a 
Werbőczy-forrás sorsát a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Ügyvédi Kamara, és személy szerint Ön is? -  kérdez
tem Écsi Bélától.

-  Horváth József ügyvéd úr hívta fel a figyelmemet 
arra, hogy létezik ez a forrás és hogy szeretnék felújí


