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A  18. század közepén felmerült már a magyar jogi 
irodalom két neves tudósánál: Huszty Andrásnál 
és Huszty Istvánnál 1742-ben. illetve 1758-ban 

az a gondolat, hogy az ügyvédnek vizsgát kell tennie. 
Mária Terézia erről megkérdezte a bíróságokat is, meg 
néhány ügyvédet is, de válaszuk nem volt egyértelmű, 
sőt a bíróságok egy része ellenezte az ügyvédi vizsga 
bevezetését azzal az indoklással, hogy a vizsga sokakat 
el fog ijeszteni az ügyvédi hivatástól.' 1769-ben Mária 
Terézia mégis elrendelte az ügyvédi vizsga tételét azok 
számára, akik a jövőben ügyvédi hivatást kívánnak 
gyakorolni és e célból az egyes törvényszékeknél veze
tett ügyvédi lajstromba magukat beiktatni. II. József, 
majd az 1804-ben kelt királyi pátens ezt a rendeletet ki
egészítette, részletesen szabályozván az ügyvédi vizs
gára bocsátás feltételeit." Az ügyvédi vizsga bevezeté
se nagyot lendített a rendszeres jogászképzésen. Elérte 
egyrészt azt. hogy az ügyvédek csak bizonyos -  elég 
szerény -  elméleti képzettséget megszerzett személyek 
lehettek, másrészt egy évi előzetes gyakorlatot kívánt a 
jelöltektől vagy ügyvéd vagy közigazgatási tisztviselő 
mellett, egy évig pedig Pesten a Királyi Táblán. Ez 
utóbbi nevezetesen a juratus tabulae notarius-ként Pes
ten töltött gyakorlati esztendő az ügyvédi pályára ké
szülőket összehozta, köztük baráti, sőt eléggé fejlett 
testületi szellemet is alakított ki és a reformok a polgá
ri átalakulás iránt fogékonnyá tette őket.

Ez a képzés azonban az 1840-es évekre már nem volt 
sem eléggé tudományos, sem eléggé gyakorlati. Tudo
mányos előképzettségként ugyanis a Rendtartás meg
elégedett a jogakadémia végzésével.'" A jogakadémiák 
tanfolyama pedig mindössze két éves volt. azon nagyon 
sokféle stúdiumot tanítottak a statisztikától a bányajo
gig. de aránylag csekély óraszámban és szerény vizsga- 
követelményekkel és a nagy elméleti tárgyak, melyek 
tudományos alapot biztosíthattak volna a leendő jogá
szoknak. így a római jog és a kánonjog teljesen hiá
nyoztak tantervűkből. Kevés valóságos gyakorlati ta
nulmányt jelentett az egy évi pesti jurátusság is, mert 
1847-ben már 786-an tettek ügyvédi vizsgát,'v tehát a 
megelőző évben ennyien voltak Pesten jurátusok. Eny- 
nyien pedig az akkori Pesten nem találhattak maguknak 
megfelelő jogászi munkaalkalmat, nem hogy ennyi táb
lai jegyzőre lett volna szükség, de ennyien ügyvéd mel
letti patvaristáskodást is csak úgy vállalhattak, hogy 
egy ügyvéd mellett többen egyszerre dolgoztak, tehát 
az ügyvéd által nekik osztott munkán könnyű szerrel 
megosztoztak. Az egykorú irodalom. így Jókai Mór és 
Vas Gereben regényei részletesen és bizonyos valósze
rűséggel mutatják be az akkori pesti jurátus! életet. Le
írásukból világos, hogy az akkori jurátusok sokat mu
lattak. buzgón foglalkoztak politikával, tüntetésekkel 
stb., de rendkívül kevés adalék van arról, hogy jogi 
munkával el lettek volna foglalva, még tanulmányokkal 
sem terhelték túl magukat.

Mégis Falugyay Imrének 1840-ben. Tóth Lőrincnek 
és Kaill Sándornak 1847-ben. illetve 1848-ban kiadott 
könyvei, bár élesen bírálják az akkori ügyvédség ma
gyarországi állapotát, egyáltalában nem foglalkoznak
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az ügyvédképzés alaposabbá tételével, sőt Kaill az ügy
védi vizsgát is el akarta vetni, mint felesleges formasá
got, csak a gyakorlati időt kívánta 3 évről 5 évre fel
emelni. Mindhármuk fő gondja az ügyvédi kar testületi 
szervezetének kiépítése volt, önkormányzati, fegyelmi 
és felügyeleti jog megvalósításával.' Bár Kaill munká
ját törvényjavaslat formájában dolgozta ki, az nem is 
került az országgyűlés elé.'1 Maga Deák Ferenc, mint 
igazságügy-miniszter sem találhatta sürgősnek az ügy
védi rendtartás törvényes szabályozását. Ennél nyilván 
fontosabbnak és sürgősebbnek tartotta az 1843-ban már 
megszövegezett Büntető törvénykönyv és Büntető per- 
rendtartás törvényerőre emelését, még sem tett ezek or
szággyűlési tárgyalására kísérletet, hisz legsürgősebb 
javaslatai így az úrbéresség maradványainak eltörlése 
is lekerült az országgyűlés napirendjéről.

A szabadságharc bukása után a neoabszolutizmus ki
használta a korszerű ügyvédi rendtartás hiányát és az 
első jogi kérdések között szabályozta az ügyvédkép
zést. Alapelveiben az Ausztriában, de különösen Po
roszországban már megvalósított hivatalnoki testület- 
szerűen szervezett ügyvédkedés rendszerét kívánta kö
vetni. Ezekben az országokban ugyanis már a 19. szá
zad elején felszámolták a szabad ügyvédi gyakorlatot és 
az ügyvédi tevékenységet erős adminisztratív korlátok 
közé szorították.'" Az új ügyvédi rendtartás, mely 
1853. január elsejével lépett hatályba, alapelvül a zárt 
számot vette. Szabályai szerint az ügyvédeket az igaz
ságügy-miniszter nevezi ki. A kinevezés feltétele az 
egyetemen szerzett jogi doktorátus és a doktorátus 
megszerzése után bizonyos gyakorlati idő eltöltése, 
majd az illetékes főtörvényszék előtt sikeres ügyvédi 
vizsga tétele. Csak e feltételek megvalósítása esetén pá
lyázhatott a jelölt „megürült ügyvédi helyekre”. A pá
lyázatra az illetékes főtörvényszék véleményt kért az 
elsőbíróságtól és az ügyvédi választmánytól és ezekhez 
csatolva saját álláspontját, terjesztette fel a kérvényt 
döntés céljából az igazságügy-miniszterhez.1

A rendelet tehát az addigihoz képest hallatlanul ma
gas elméleti képzettséget kívánt az ügyvédektől. A sza
badságharc előtt nagyon kevesen szerezték meg az ak
kor fennálló egyetlen magyar egyetemen a jogi dokto
rátust. Úgyszólván kizárólag azok, akik tudományos 
pályára készültek, de a jogakadémiai tanárságra készü
lők sem mind. A rendelet fő célja azonban nem a tudó-



Jog
mányos képzettség emelése volt, hanem a magyar jelöl
teket akarta leszorítani az ügyvédi pályáról még az 
1848 előtt ügyvédi képesítést szerzetteket is. A rende
let előírja ugyanis, hogy aki az elmúlt 5 év folyamán 
folytonosan gyakorolta az ügyvédkedést, annak is iga
zolni kell „jó magaviseletét és fedhetetlen életét” és új 
ügyvédi vizsgát kell tennie. Az új ügyvédi vizsga tulaj
donképpen még érthető követelmény volt, hisz a neoab
szolutizmus a legfontosabb jogágakban új jogszabályok 
tömegét léptette életbe. Az ügyvédnek ezeket kellett is
mernie, nem pedig az 1848 előtti, Werbőczyn alapuló, 
bár Kelemen és Frank által részletesen kidolgozott ma
gánjogot. Annak azonban, aki nem gyakorolta az elmúlt 
5 évben folyamatosan az ügyvédkedést, egyéb feltéte
lek fennállása mellett is csak „különösen figyelemre 
méltó okból" engedheti meg az igazságügy-miniszter 
az új ügyvédi vizsga letételét. Ez a rendelkezés nyíltan 
és kifejezetten az 1848-ban akár katonai szolgálattal, 
akár a forradalmi kormány alatti tisztviselői szolgálattal 
magukat kompromittált egyének félretételét szolgálta. 
A „jó magaviselet” igazolását is eleve kizárta egy felje
lentés, mely az ügyvédségre pályázó 1848. évi magatar
tását érintette.- A vizsgatételi engedélyhez nem is volt 
elég a törvényes feltételek megléte, adataink azt mutat
ják. hogy az igazságügy-minisztériumban utána is kel
lett járni az ügynek, hogy a vizsgázást megengedjék.' 
De még ha sikerült is az engedélyt elnyerni, és a „cen
zúrát” letenni, a minisztérium tetszésétől függött, hova 
nyerhet a pályázó kinevezést. A korábban a forgalmas 
Körmenden gyakorló ügyvéd kénytelen volt az újonnan 
szolgabírói székhellyé tett Letenyére elmenni, mert a 
minisztérium csak ott engedélyezte számára az ügyvédi 
működést.4 A dualista Magyarországon oly nagy tekin
télyű és fontos pozíciót betöltő Horváth Boldizsár 
kénytelen volt évekig Szombathelyen egy másik ügy
véd irodájában dolgozni.5 Hiába írták elő tehát a magas 
elméleti képesítést, az Ausztriában már 1802 óta érvé
nyesülő zárt ügyvédlétszám és a császári engedély 
rendszere6 a magyar joggyakorlattal eleve ellenkezett. 
A régi magyar ügyvédek többsége nem is működhetett, 
aki mégis miniszteri kinevezéshez jutott, nehezen il
leszkedett az új ügyvédi testület szellemébe. Érthetővé 
teszik ezek a körülmények azt a keserű kifakadást, amit 
a 48-as magatartása miatt az ügyvédkedéstől teljesen 
elzárt volt diplomás, de nem gyakorló ügyvéd tett a 
„hangadó, Bécsből lehozott minta ügyvédekről”.7 Noha 
el kell ismernünk, Jókai néhány külföldről Pestre im
portált ügyvéd erkölcsi magatartásáról megbecsülően 
szólt.

1861-ben a magyar alkotmány visszaállításának illú
ziójában élő országbírói értekezlet által alkotott Ideig
lenes Törvénykezési Szabályok érthető módon az ellen
kező túlzásba estek. E szabályok az 1849 előtt ügyvédi 
oklevelet nyert egyének számára az ügyvédi gyakorla
tot minden további nélkül lehetővé tették, de az utolsó 
11 év alatt ügyvédi kinevezést szerzetteknek csak ak
kor, ha „a hazai törvényekből” a királyi táblán pótlólag 
vizsgát tesznek. E szabállyal azt kívánták elérni, hogy a 
Bach-korban Magyarországra költözött ügyvédek men

jenek vissza hazájukba. Ez azonban csak részben sike
rült, mert az idegenből jött ügyvédek közül többen már 
olyan klientélát szereztek Magyarországon, hogy ennek 
megtartása érdekében egy új ügyvédi vizsgát is érde
mes volt tenniök. A jövőre nézve az Ideiglenes Tör
vénykezési Szabályok mint számos egyéb fontos kér
désben is, megalkudtak a helyzettel és az 1848 előtti 
rendet állították vissza, tehát két évi gyakorlat után a ki
rályi táblán teendő vizsgát kívánták meg. Az elméleti 
képzettség „a jogtudományok tanulásának elvégzése” 
alatt6 most már a Thun-féle tantervben előírt, az egye
temen és a jogakadémiákon egyaránt érvényesülő jogi 
tanfolyamot értik. Az elméleti képzettség színvonalát 
tehát ezek a szabályok is emelték, de a doktorátust nem 
kívánták meg, bármelyik jogakadémia elvégzése ele
gendő volt az ügyvédjelölti gyakorlat megkezdéséhez.

Ez a szabályozás semmiképpen sem volt kielégítő. 
Bár az új szabályozás az ügyvédek számát felemelte, a 
nem jogosítottak általi irat és beadványkészítés, amit 
most már zugírászatnak neveztek, annyira elterjedt, 
hogy pl. Fejér vármegye nem volt hajlandó bevárni a 
törvényes szabályozást -  ami elég soká húzódott - ,  ha
nem maga tett meglehetősen erélyes intézkedéseket az 
ilyen visszaélések ellen.*' Csak az 1868. évi polgári per
rendtartási törvény írta elő a törvényszék előtti rendes 
(írásbeli) perben az ügyvédi képviseletet.111 Ez az ügy
védi funkció tekintélyét emelte és jóval több ügyvédnek 
nyújtott megélhetési alapot.

A polgári kori törvényhozás közvetlenül a kiegyezés 
után már élesen szétválasztotta a bírói és az ügyvédi 
testületet. A kettő ugyanis 1848 előtt szorosabban egy
befonódott. Nagyon sok ügyvéd, különösen nagy ura
dalmak ügyészei, jogtanácsosai, nyerte el a táblabírói 
címét, és így az ügyvéd jogosult volt a perben ítélő ta
nácsban részt venni, természetesen csak olyankor, ami
kor a perben nem volt érdekelt. Nagyon sok királyi táb
lai jegyzőnek (jurátusnak) pesti ügyvéd adott munkát és 
ezzel megélhetési lehetőséget, hisz a táblai jegyzőség 
voltaképpen ekkor már csak cím volt. Ennyi táblai 
jegyzőre nem volt szükség. Szokásba jött azonban, az 
1830-as években az is, hogy a fontosabb megyei tiszt
ségekre, nemcsak a megyei ügyészire és jegyzőire, de 
sokszor főszolgabíróira is, csak képesített ügyvédet vá
lasztottak meg.

A törvényhozás először a bírák képesítésével foglal
kozott. A bírósági alaptörvény előírta, hogy bíróvá az 
nevezhető ki. aki valamely felsőbb hazai jogi taninté
zetben a szabályszerű elméleti vizsgákat letette, utána 3 
évet joggyakorlaton töltött, majd letette a gyakorlati bí
rói vizsgát.11 A bírói vizsga részletes szabályozása 
ugyan csak 1874-ben következett be, de ekkor előírták, 
hogy a vizsgabizottság 3 tagból kell álljon, tagjait az 
ítélőtábla elnöke nevezi ki, a vizsga tárgyai: közjog, 
polgári, büntető, bánya, váltó, kereskedelmi, anyagi és 
alaki jog, közigazgatási és pénzügyi törvények.12 Ez az 
egész tételes jogot jelentette. Ez a vizsgaszabályzat 
1891-ben az ítélőtáblák decentralizációjával kapcsolat
ban is csak annyiban változott meg, hogy csak egy vizs
gabizottság működött ezentúl is, Budapesten, illetőleg
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az erdélyiek számára egy másik Marosvásárhelyen. A 
bizottság tagjait az igazságügy-miniszter nevezte ki.13

Külön szabályozták az ügyvédi rendtartás kapcsán 
az ügyvédek képesítését. Az 1874. évi ügyvédi rendtar
tás legfontosabb újítása az ügyvédek önkormányzati 
testületéinek, az ügyvédi kamaráknak megszervezése, a 
kamara felügyeleti, fegyelmi jogainak kiépítése volt. 
Részletesen szabályozta az ügyvéd jogait és kötelessé
geit, valamint az ügyvédjelölti működést is. Ez utóbbi 
tekintetében a kamarának felügyeleti jogkört biztosított 
és e célból előírta, hogy a jelöltet alkalmazó ügyvéd, a 
jelölt tevékenységéről időszakonként részletes jelentést 
tegyen a kamarának. Az ügyvédi képzettségről úgy ren
delkezett, hogy az ügyvédi kamarába csak az ügyvédi 
vizsgabizottság előtt letett sikeres ügyvédi vizsga alap
ján lehet valakit felvenni. Vizsgabizottság Budapesten 
és Marosvásárhelyen van. Elnökét és tagjainak felét az 
igazságügy-miniszter nevezi ki, a bírák, ügyészek, 
egyetemi tanárok és igazságügy-minisztériumi fogal
mazók közül. A tagok másik felét a budapesti Ügyvédi 
Kamara választja tagjai közül. A bizottsági tagok szá
ma előbb 50, majd 70 volt. Egy vizsgabizottságban az 
elnökön kívül, aki lehetett ügyvéd is, két kinevezett és 
két ügyvéd tagnak részvétele volt szükséges. A vizsga 
tárgyai ugyanazok voltak, mint a bírói vizsgán.

Vizsgára csak 3 évi gyakorlat után lehetett a jelöltet 
bocsátani. A 3 évi gyakorlatból legalább másfél évet 
ügyvédnél, kincstári vagy közalapítványi ügyészségen 
kellett eltölteni, a többit lehetett bíróságon, ügyészsé
gen is. Szabadság, betegség, katonai szolgálat címén 
évi 2 hónapot lehetett a gyakorlatba beszámítani.

Elméleti felkészültségként a törvény a jogtudományi 
doktorátust írta elő, de az ügyvédjelölti joggyakorlatot 
meg lehetett kezdeni az állami képesítő vizsga (állam
vizsga) vagy az első jogtudományi szigorlat letétele 
előtt, de elő volt az is írva, hogy a joggyakorlatból leg
alább másfél évet a jogtudományi doktorátus megszer
zése után töltsenek el.

Az ügyvédi vizsga teljes jogtudományi képesítést 
adott, tehát bírói állásra is képesített, de akinek bírói ké
pesítése volt, csak ügyvédi vizsga letételével jegyeztet
hette be magát az ügyvédek lajstromába.14

Kétségtelenül roppant hiba volt a bírói és ügyvédi 
képesítést így elválasztani. Elvi álláspontként érvénye
sítette, hogy az ügyvédi képesítés legyen magasabb 
színvonalú. Ez ellentétet idézett elő a két fontos jogi 
funkciót ellátó magas erkölcsi színvonalú testület kö
zött. Pedig maga a vizsga különösen 1891 után, amikor 
a bírói vizsgát is az igazságügy-miniszter által kineve
zett tagokból álló 5 tagú bizottság előtt kellett letenni, 
teljesen azonos volt.

Ma sem világos egészen, miért írták elő ügyvédjelöl
tek számára elméleti képesítésnek az addig magas tudo
mányos fokozatnak tekintett doktorátust, míg a bíráknál 
megelégedtek a jogakadémián is letehető államvizsgák
kal. Králik ezt azzal magyarázza, hogy bírói pályára in
kább az elszegényedett birtokos nemesek, az ún. gentry 
tagjai mentek, akiknek nem fűlt foga a hosszas elméle
ti tanuláshoz.15 Ez azonban aligha kielégítő magyará

zat. A régi tiszti címtárak inkább arra mutatnak, hogy 
az 1880-as évektől kezdve, amikor már új szervezeti 
törvények és büntető törvénykönyv volt hatályban, az 
új bírák nagyobb része egykori polgárokból és paraszt 
leszármazókból került ki, viszont az ügyvédek soraiban 
is jelentékeny számban találtunk elszegényedett birto
kos nemeseket. A különbségtételt az országgyűlésen 
azzal indokolták, hogy az „ügyvédi diploma állást ad”, 
a bírói vizsga pedig csak képesítést a „bírói hivatal” jö
vendőbeli elnyerésére. Hogy ezt a hivatalt el is nyerje, 
az a kinevezéstől függött, még az ügyvéd a vizsga leté
tele után további feltételek teljesítése nélkül felvételt 
nyert a kamarába. Praktikus oknak találta a törvényho
zás, hogy a bíró iránt kisebb elméleti követelményt tá
masztott, mert ezt hosszabb gyakorlattal pótolni lehe
tett. Magasabb bírói állásokba ugyanis rendszerint több 
évi bírói gyakorlattal rendelkezőket nevezték ki. Vi
szont úgy magyarázták, hogy a szigorú feltételek elri
asztanák az alsóbb bírói állások betöltésére pályázókat, 
így ezeknek az állásoknak betöltése olykor jelentkező 
hiányában lehetetlen lenne. Ez azonban rabulisztikus 
indokolás volt. A valóságban sokkal inkább kereshettük 
a magas elméleti színvonal megkövetelésének okát ab
ban. hogy attól tartottak, az ügyvédi pálya túlnépesedik. 
A Pauler Tivadar által felhozott számok szerint akkor 
már 16 jogászképző intézetben lehetett az elméleti ta
nulmányokat elvégezni és évi 1300-ra tehető a végző 
joghallgatóknak a száma. Ezzel szemben doktorálni a 
törvényjavaslat tárgyalásának idején még csak a pesti 
tudományegyetemen lehetett, bár kiszámítható volt, 
hogy rövidesen a kolozsvári tudományegyetemen is 
fognak doktorokat avatni.16 Úgy tűnik tehát, hogy ezzel 
az óvatos kerülő úttal az ügyvédek zárt számára töre
kedtek, meg akarták nehezíteni az ügyvédek számának 
túlságos szaporodását, hisz ez a meglévő működő ügy
védek keresetét veszélyeztette volna.

Persze kézenfekvő az a magyarázat is, hogy formáli
san 1848 előtt is csak az ügyvédi tevékenység volt ké
pesítéshez kötve, a bíróvá kinevezés vagy választásnak 
képesítési feltétele nem volt. Bírák számára képzettsé
get csak az 1869. évi bírói státustörvény szabott. Ennyi
ben tehát az új törvény a hagyományokat követte. Alig
ha képzelhető annak a felfogásnak az érvényesülése, 
hogy a jogkereső felek számára nagyobb veszedelem a 
tudatlan ügyvéd, aki a felet beleviszi a perbe és azután 
elveszíti azt, mint a képzetlen bíró. Kétségtelen, hogy 
ez a meggondolás vezetett 1769-ben az ügyvédi vizsga 
bevezetésére, de ez aligha indokolhatta a törvényhozást 
egy évszázaddal később. Valószínű az is, hogy az osz
trák példából indultak ki. Az új osztrák ügyvédi rend
tartás, mely elvetette a zárt számú miniszteri kinevezés 
elvét, hanem polgári igényeket kívánt kielégíteni, 
1868-ban is ragaszkodott az ügyvédi működés doktorá
tushoz kötéséhez.17 A dualizmus magyar törvényhozá
sa pedig minden frázisos magyarkodás ellenére is sok 
gyakorlati kérdésben követte az osztrák szabályozást. 
Teljesen osztrák síneken haladnak az 1870-es években 
meghozott kereskedelmi és váltó törvények. Ugyan
ezekben az esztendőkben a megyei közigazgatást a po



rosz-osztrák mintára átvett közigazgatási bizottság léte
sítésével kívánták szakszerűbbé tenni. E példákat a 
végtelenségig lehetne folytatni. Nyilvánvalóan azt 
akarták, hogy a magyar ügyvédek képesítése ne legyen 
alacsonyabb, mint az osztrákoké.

Az ügyvédjeiöltségnek doktorátushoz kötése azon
ban azzal az eredménnyel járt, amit jogászképzésünk a 
mai napig megsínylett, hogy a doktorátus ezzel képesí
tő vizsgává vált. Tömegestől tettek doktori szigorlatot 
és esküt „a tudomány művelésére azok a jogászok, akik 
ezzel csak az ügyvédi karba való bejutás lehetőségét kí
vánták biztosítani, semmiféle tudományos ambíciójuk 
nem volt. A tudomány művelésére tett eskü értelmetlen 
frázissá vált. A tömeges vizsgázás elkerülhetetlen kö
vetkezménye lett a jogtudományi doktori fokozat tudo
mányos színvonalának alászállása. Ez nem következett 
be sem Franciaországban, sem a német birodalomban, 
ahol az ügyvédkedésnek nem szabták feltételéül a jog- 
tudományi doktorátust. Természetes, hogy a doktori 
szigorlatok nívója alacsonyabb lett, amikor a szigorla
tot nem kizárólag a tudományos ambíciójú egyének tet
ték le.

Persze annak következtében, hogy a joggyakorlati 
idő az első szigorlat letétele után azonnal megkezdhető 
volt. az ügyvédjelöltek nem siettek a további szigorla
tok letételével. Nem volt ritka az az eset, hogy a követ
kező szigorlatot csak fél vagy éppen egy egész eszten
dő után tették le. így azonban az ügyvédjelölteknek 
úgyszólván egész gyakorlati ideje tanulással telt el. Az 
első másfél évben még a második-harmadik szigorlatra 
készültek, az utolsó másfél év alatt már az ügyvédi 
vizsgára tanultak. A tulajdonképpeni joggyakorlat elsa
játítására tehát nem jutott 3 esztendő alatt idő.

Mind az igazságügy-miniszter, mind a Budapesti 
Ügyvédi Kamara igyekezett a legkitűnőbb hírű. sokszor 
tudományos munkásságukról ismert bírákat, ügyvéde
ket, egyetemi tanárokat, miniszteri főtisztviselőket kül
deni az ügyvédi vizsgabizottságba. A vizsgabizottság 
elnökeinek nevét a késő utódok nem mindig ismerik. 
Szabó Imre kúriai bíró (1875-1884), Szentgyörgyi Im
re kúriai bíró (1884-1888), Vajkay Endre ítélőtáblái el
nök (1889-1893), Halmisay Endre kúriai bíró 
(1893-1895), Veszprémi György kúriai bíró 
(1895-1900), Székely Ferenc (1900-1904), a maguk 
korában kitűnő gyakorlatú jogászként voltak ismertek, 
de irodalmi működést nem fejtettek ki, így az utókor tu
dományuk gyakorlati jelentőségét már alig tudja 
felmérni.18 A bizottság helyettes elnökei és tagjai kö
zött azonban számos vizsgán találkoztunk olyan neve
zetes tudósokkal is, mint Suhajda Imre, Zlinkszky Imre 
a 8 kiadásban megjelent és évtizedeken át forgatott ma
gánjog szerzője, Pauler Tivadar egyetemi tanár több íz
ben is igazságügy-miniszter a polgári büntetőjog egyik 
létrehozója, Wenzel Gusztáv 30 éven át a magánjog és 
a jogtörténet egyetemi tanára, Apáthy Imre, a kereske
delmi és váltójogi törvény egyik szerkesztője, Wekerle 
Sándor később pénzügyminiszter, majd több ízben mi
niszterelnök, Wlassits Gyula egyetemi tanár, utóbb mi
niszter, majd több évtizeden át a közigazgatási bíróság

és a felsőház elnöke. Szilágyi Dezső, a híres politikus, 
miniszter és házelnök, Darányi Ignác, utóbb miniszter, 
Fayer László, egyetemi tanár, egy kitűnő és sokat for
gatott büntetőjogi tankönyv és az 1843-as büntetőjogi 
javaslatok anyaggyűjteményének szerzője, Kováts 
Gyula egyetemi tanár, aki ugyan nevezetes munkáit 
egyházjogból írta, de személye évtizedig jellemezte a 
budapesti egyetemet, Szászi-Schwarcz Gusztáv, akkor 
ügyvéd, utóbb nagyhírű pandektista római jogász, 
egyetemi tanár, Baumgartner János, Friedmann Bernát, 
Králik Lajos ügyvéd stb. Az 1876. évben egy-egy tag 
átlag 10 vizsganapon kérdezett. Persze, a tagok között 
voltak, akik sokszor kitértek a vizsgáztatási felkérés 
alól, és kevesebb napon kérdeztek. így Darányi Ignác 
csupán 3, Szilágyi Dezső csupán 1, Oberschall Adolf 
később a kúria elnöke 6 napon, viszont Manoilovich 
Emil kúriai bíró, aki szerb nemzetiségű párti képviselő 
ügyvédből lett kúriai bíró 10 vizsganapon is elnökölt. 
Friedmann Bernát ügyvéd 7 vizsganapon szerepelt, 
Vajkay Károly ítélőtáblái elnök, mint helyettes elnök 
44 vizsganapon elnökölt.19 A cenzorokra tehát, általá
ban nem jelentett súlyos megterhelést a vizsgáztatás, a 
cenzorok váltakozásából pedig a vizsgázókra kellemet
len körülmény következett, mert nem tudhatták ki elé 
fognak kerülni és természetesen a vizsgáztatók legala
posabban kérdezett anyaga mindegyiknél más volt.

A vizsgát a cenzorok komolyan vették, alapos felké
szülést kívántak. Ezt mutatják a következő eredmé
nyek.

1875-ben 318 vizsgából 88-at nem fogadtak el, tehát 
28 %-ot.

1880-ban 170 vizsgából 31-et nem fogadtak el. tehát 
18 %-ot.

1885-ben 110 vizsgából 6-ot nem fogadtak el. tehát 
6 %-ot.

1890-ben 166 vizsgából 20-at nem fogadtak el, tehát 
12 %-ot.

1895-ben 201 vizsgából 19-et nem fogadtak el, tehát 
10 %-ot.

1900-ban 238 vizsgából 24-et nem fogadtak el, tehát 
10 %-ot.

A vizsgák számának alakulása arra mutat, hogy a je
löltek komolyan vették a vizsgát, és csökkent az ügyvé
di pályára készülők száma. Eleinte nagyon magas volt 
a bukási százalék, de később nem csökkent a vizsgák 
színvonala, hanem a jelöltek tudomásul vették a vizsga 
nehézségét és alaposabban felkészültek.20 A vizsgák 
színvonalasságát az egykori ügyvédek komoly kritikája 
is elismerte.21

Hogy ennek ellenére közismerten akadtak az ügyvé
di karban kevésbé képzettek is, annak fő oka az 1874. 
évi ügyvédi rendtartásnak az a szerencsétlen intézkedé
se volt, hogy az egész ügyvédi vizsga (ha a jelölt több 
tárgyból bukott), csak egyszer volt ismételhető. Az is
métlővizsgán tehát előfordult lágyabb szívű minősítés, 
mert a bizottság tekintettel volt arra, hogy az ismétlő 
vizsga el nem fogadása hosszú tanulmányi idő után 
végleg elzárta volna a jelöltet az ügyvédi pályáról. 
Ezért 1913-ban az ügyvédi vizsga törvényes reformja



történeti tzemle

ismét lehetővé tette az ügyvédi vizsga többszöri ismét
lését, ami a vizsgák színvonalát ismét emelte.

Az ügyvédi rendtartás szerint Marosvásárhelyen is 
lehetett ügyvédi vizsgát tenni. Ezt azonban kevesen 
vették igénybe. 1875-1901-ig tehát több negyed évszá
zad alatt összesen 1 l()-en. Volt olyan év, amikor csak 
4-5-en, legfeljebb 10-en. Sokan erdélyi, udvarhelyi és 
sepsiszentgyörgyi jelöltek is szívesebben a budapesti 
vizsgabizottságot vették igénybe. A marosvásárhelyi 
ügyvédi bizottság tehát az országos ügyvédképzésben 
csekély jelentőségű tényező.

A színvonalas ügyvédi vizsgák ellenére az ügyvédek 
száma a századforduló táján nagyon megnőtt.

1899-ben az egész országban 4744 ügyvéd és 1929 
ügyvédjelölt

1909-ben az egész országban 6404 ügyvéd és 4912 
ügyvédjelölt

Ettől a gyarapodástól elsősorban maga az ügyvédi 
kar ijedt meg és az ügyvédi túlprodukciót a képzés szi
gorításával, a gyakorlati idő meghosszabbításával kí
vánták meggátolni.’- 1913-ban törvényben rendelték el, 
hogy az ügyvédjelölti gyakorlati időt csak a jogtudomá
nyi doktorátus megszerzésétől (nem pedig az első jog- 
tudományi szigorlattól) lehet számítani, sőt az ügyvédi 
vizsga letétele után is még további két évi gyakorlatot 
kell eltölteni, ügyvédnél, bíróságon, ügyészségen, 
kincstári, közalapítványi, jogügy-igazgatóságon, az 
igazságügyi minisztérium fogalmazási szakán, egyete
mi vagy jogakadémiai tanárként, illetve egyetemi ma
gántanárként. Csak e pótlólagos két évi joggyakorlat 
után lehet valakit ügyvédként bejegyezni. Ezt az alkal
mat használták fel a bírói képesítés megszigorítására is. 
A bírói kinevezéshez ugyanazt a képesítést írták elő, 
mint az ügyvédi bejegyzéshez. Ezzel a képesítés külön
bözősége megszűnt, ezentúl a vizsgát is „egységes bírói 
és ügyvédi vizsgának” nevezték. A köznapi életben 
azonban ezt az egységes vizsgát is ügyvédi vizsgának 
mondták, nyilván abból kiindulva, hogy azt a teljes ké
pesítést nyújtja, amit az ügyvédi vizsga 1913 előtt. A 
törvény előírása szerint a vizsga előtt gyakorlatból egy 
évet feltétlenül bíróságon, egy évet pedig feltétlenül 
ügyvédnél vagy kincstári, közalapítványi jogügy-igaz
gatóságon kell eltölteni. A gyakorlatba legfeljebb 6 ha
vi pénzügyi vagy közigazgatási fogalmazási szakban 
töltött szolgálatot lehet beszámítani. Még azt is előírták, 
hogy a bírósági szolgálatból legalább 4 hónap törvény
széken és 4 hónap járásbíróságon, legalább 3 hónap 
büntető szakban, 3 pedig telekkönyvben töltendő.

A képesítés feltételeit tehát ez a törvény erősen meg
emelte, némileg akadályokat gördített az új ügyvédi ké
pesítés, illetőleg új önálló ügyvédi iroda megnyitása 
elé. Kétségtelen az a szándék is, hogy az ügyvédi képe
sítés színvonalát emelje, de vehetjük úgy is, hogy az 
ügyvédi zárt szám felé tesz lépéseket. Ez utóbbi -  sehol 
ki nem fejezett csak sejthető -  szándéknak ellent mond 
az, hogy az átmenetre elég hosszú időt engedélyeztek.

Az átmeneti jogszabályok szerint, aki a törvények 
hatályba léptekor már letette a jogtudományi államvizs
gáját, vagy az első jogtudományi szigorlatot, 5 éven be

lül a régi szabályok szerint teheti le a vizsgát. Ha az 
egész vizsga sikertelen, azaz a jelölt több tárgyból meg
bukott, ismétlés további egy évi joggyakorlat után en
gedélyezhető. Ezt az újabb joggyakorlatot a vizsgabi
zottság 2 évre is felemelheti. Egy tárgyból való vissza
utasítás esetén pótvizsga 6 havi újabb joggyakorlat 
alapján tehető. Ha a pótvizsga sikertelen, az egész vizs
gát ismételni kell, a pótlólagos joggyakorlat feltételé
vel. Elhagyták az 1874. évi törvénynek az egyszeri is
métlő vizsgára vonatkozó megszorítását, tehát a siker
telen vizsgát megkötés nélkül többször is lehetett ismé
telni. A vizsga tárgyai lényegileg azonosak maradtak, 
de a közigazgatási és pénzügyi jogszabályok ismereté
nek körét szűkebbre vonták, mert ezek közül csak abból 
kellett vizsgázni, amelynek ismerete a bírói vagy ügy
védi hivatás gyakorlásához szükséges.33 Ez eléggé bi
zonytalan meghatározás, de hamarosan arra vezetett, 
hogy a közigazgatási és pénzügyi jogot egy ideig for
málisan kérdezték, utóbb még ez a forma is elmaradt. 
Gyakorlatilag a vizsgának 4 tárgya maradt, magánjog, 
polgári perjog és peren kívüli eljárás, büntetőjog és el
járás, váltó- és kereskedelmi jog.

Ezt a törvényt teljes egészében soha nem hajtották 
végre. Mire az ügyvédi vizsga utáni 2 évi pótlólagos 
joggyakorlat realitássá vált volna, e két éves gyakorla
tot háborús szükségrendeletekkel felfüggesztették, 
majd 1925-ben teljesen eltörölték. Hasonlóképpen 
végrehajthatatlan volt az az előírás is, hogy akár ügyvé
di, akár bírói pályára készült valaki, legalább egy évet 
bíróságon, egy évet pedig ügyvédnél kellett eltölteni.

Ezt a rendelkezést is felfüggesztették még az első vi
lágháború alatt, majd 1925-ben teljesen eltörölték. Az 
eltörlés miniszteri indokolása az volt, hogy az ügyvédi 
pályára készülőknek a bíróságon töltött gyakorlati ide
jére ezek díjazását az állam költségvetési okokból nem 
tudja vállalni, a díjazás nélkül bíróságon dolgozó ügy
védjelöltek buzgóságára viszont nem igen lehet számí
tani. Ezzel szemben, ha a bírósági joggyakornokok is 
kénytelenek lesznek egy évre ügyvédjelölti alkalmazást 
vállalni, ez hátrányosan fogja befolyásolni az ügyvédje
löltek díjazását, mert nagyon nagy lesz az ügyvédjelöl
ti alkalmazást keresők száma. Ellenben ugyanez a tör
vény az ügyvédjelölti joggyakorlati időt 3 évről 4  évre 
emelte.34

Az 1913. évi törvények alapján az egységes bírói és 
ügyvédi vizsgák eredménye a háborús időkben a követ
kezőképpen alakult:

É v Ö ssz e s E bb ő l A z  ö s s z e s E g y  tá rg y b ó l T e lje s %
v iz sg a e re d m é n y e s v iz s a á k  f t - á b a n p ó tv iz sg á v a l ism étlé s

1 9 1 3 . j ú l i u s t ó l  5 0 4 3 4 7 6 9 7 2 1 4 3 3 6
1 9 1 4 . 161 8 7 5 4 4 0 2 5 13 8
1 9 1 5 . 1 1 2 7 4 6 6 3 5 31 3 3
1 9 1 6 . 1 2 4 9 3 7 4 19 15 5 5
1 9 1 8 . 3 7 4 2 9 4 7 9 5 7 15 6 2

1 9 2 0 7 1 7 5 8 5 81 8 6 12 12 2
A roppant súlyos visszaesés természetesen a háború 

következménye, a jelöltek jelentékeny része hadba vo
nult, hadi fogságba esett stb. Viszont mihelyt a háború 
megszűnt és legalább a frontszolgálatot teljesítők haza-



térhettek, a vizsgák száma ugrásszerűen megnőtt. Le
hetséges, hogy 1918-ban és 1920-ban a vizsgabizottság 
a háborút járt, sokat szenvedett jelöltekkel szemben 
enyhébb mértéket alkalmazott. Ennek ellenére általá
ban a bukások százaléka magasabb, mint a múlt század 
végén volt. Tehát a háborús években való vizsgázás tá
volról sem jelentett mindig „kegyelmi átengedést”. 
Kétségtelen az is, hogy a vizsga többszöri ismételheté- 
se megszüntette a kegyelemből való átengedéseket. 
Megdöbbentő lenne, hogy a teljes ismétlésre utasítottak 
közül az 1913. éviekből 52, az 1914 éviekből 21, az 
1918. éviekből pedig 17 nem jelentkezett ismétlő vizs
gára. Legalábbis 1921 nyaráig, amíg a most vizsgált 
vizsgajegyzéket vezették, nem jelentkezett. Természe
tesen ez nem azt jelenti, hogy a sikertelen vizsga ilyen 
sokak kedvét elvette volna az ügyvédi, bírói pályától, 
hanem arra, hogy az ügyvédi vizsgát sikertelenül meg
kísérlők közül milyen sokan elestek, teljesen megrok
kantak vagy hadifogságba került.

A köznyelv helyesen nevezte az egységes ügyvédi és 
bírói vizsgát továbbra is ügyvédi vizsgának, mert a 
vizsgára jelentkezők túlnyomó része ezentúl is ügyvéd- 
jelölt volt, 1915-ben 112 vizsgázó közül 

51 budapesti ügyvédjelölt, azaz 45 %
44 vidéki ügyvédjelölt, azaz 39 %
1 bírósági joggyakornok, azaz 6 %
10 bírósági jegyző, azaz 9 %
I nyugalmazott bíró, azaz 1 %
A jelölteknek tehát 84 %-a ügyvédjelölt volt. A ki

mutatás egyben azt is mutatja, hogy az ügyvédjelöltek 
elhelyezkedése mennyire budapesti törekvésű volt.

A vizsgabizottság tagjai 1913 után is a jogászvilág 
kitűnőségeiből kerültek ki. Gyakran kérdezett magánjo
gunk legnagyobbja Groschmid Béni egyetemi tanár, 
Angyal Pál egyetemi tanár, a korbeli elméleti büntető
jog legnevezetesebb művelője. Szladits Károly egyete
mi tanár, egy generáció magánjogi nevelője, Magyary 
Géza egyetemi tanár, a polgári perrendtartási törvény 
egyik szerkesztője, a bírák közül Bubka Ferenc kúriai 
tanácselnök, Mendelényi László elismert szakíró, tör
vényszéki elnök, később koronaügyész, Szászy Béla 
utóbb államtitkár, a törvény előkészítő osztály vezető
je. Staud Lajos, kúriai tanácselnök, Térfy Gyula, a híres 
zsebtörvénytár szerkesztője, az ügyvédek közül Pap Jó
zsef évtizedekig kamarai elnök, Ringhut Béla, 
Sichermann Endre, Blau György, Beck Salamon, ez 
utóbbi élete végén 2 évtizedig egyetemi tanár stb.25

A világháború után megint ugrásszerűen nőtt az 
ügyvédi és bírói vizsgák száma. 1927-ben pl. összesen 
1077 jelölt vizsgázott. Igaz, akkor már engedélyezték a 
vizsgának két részletben letevését. (Az első rész ma
gánjog és perjog, második büntetőjog és eljárás, váltó- 
és kereskedelmi jog.) Ez év első felében 391 vizsgázó 
közül 62 bukott pótvizsgára (16 %), 26 pedig az egész 
vizsga ismétlésére (7 %). Ketten kitűnő minősítést kap
tak. Ez a kitűnő minősítés 1925 után vált lehetségessé 
és nagyon kevesen részesültek belőle. Előnye a kitűnő 
minősítésnek a bírósági fogalmazók számára volt, mert 
soron kívüli előlépésre adott jogcímet.
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E 391 vizsgázó közül:
162 volt budapesti ügyvédjelölt, azaz 41 %, 109 volt 

vidéki ügyvédjelölt, azaz 28 %, 61 bírósági joggyakor
nok, azaz 13 %, 40 bírósági jegyző, azaz 10 %, 8 bíró
sági titkár, azaz 2 %, bírósági fogalmazó összesen 25 
%, 14 egyéb (közjegyzőjelölt, rendőrtiszt, kincstári, 
ügyészségi fogalmazó, még volt főispán is) 4 % .

A kimutatás megerősíti, hogy ekkor is a budapesti 
ügyvédjelöltek voltak óriási többségben, de jelentéke
nyen emelkedett 1915-höz képest a bírósági fogalma
zók száma is, ami valószínűleg annak köszönhető, hogy 
1927-re a pénzt stabilizálták, a bírósági fogalmazói Fi
zetésből is -  bár szerényen -  meg lehetett élni.26

A bírósági fogalmazók számának emelkedése persze 
annak is volt köszönhető, hogy a fogalmazói állások 
száma szaporodott. Ez tehát senkit sem aggasztott, mert 
a bírósági fogalmazók száma természetesen a kineve
zéstől függött. Az ügyvédek számának hallatlan gyara
podása azonban éppen ügyvédi körökben roppant aggo
dalmat kelteit. 1927-ben Budapesten 3000, 1929-ben az 
egész országban 6100 ügyvéd működött. Nem vitás, er
ről számos egykorú adatunk van, hogy e nagyszámú 
ügyvéd jelentékeny része nem jutott munkához, olykor 
nem egészen megfelelő eszközökkel is próbálta ügyei
nek számát gyarapítani. Kelemen Frigyes Ottó ügyvéd 
1927-ben a már működő ügyvédek kenyerének biztosí
tására be akarta szüntetni az ügyvédi kamarába való fel
vételt, mindaddig, amíg a budapesti ügyvédek száma 
1800-ra nem csökken. Javaslatát az egyik jogi szaklap
ban hirdette meg, de a budapesti ügyvédi kamara ra
gaszkodva a szabad ügyvédkedés elvéhez, eleve elve
tette, még tárgyalási alapul sem fogadta el.27

A probléma súlyosságát jellemzi, hogy 1929-ben új 
ötlet látott nyomdafestéket, ezúttal Szivessy Lehel sze
gedi ügyvéd tollából. Ő angol és francia mintára azt ja
vasolta. hogy felső bíróság előtt csak az az ügyvéd jár
hasson el, aki már legalább 10 éve bejegyzett ügyvéd.28 
Ennek a javaslatnak néhány év múlva törvényjavaslat
ban bizonyos eredménye lett. 1930-ban Szentirmay 
Ödön az ügyvédképzés reformjának tervezetét dolgoz
ta ki. Szépen indokolt cikkében kiállott a szabad ügy
védség rendszerének elvi álláspontja mellett. Reform
gondolata az volt, hogy kívánta az 1913-ban megkísé
relt egy évi utógyakorlat bevezetését. Energikusabb és 
a színvonalat jobban emelő gondolata volt az, hogy 
mind a vizsga előtti gyakorlat során, 6 hónapos tovább
képző tanfolyam hallgatását kívánta előírni, mely tan
folyamok a rendes munkavégzés mellett is elvégezhe
tők lettek volna, de azok végén vizsga tételére kívánta 
kötelezni az ügyvédjelölteket, illetve bírósági fogal
mazókat.29 Az ügyvédi kamarák 1930-ban tartott orszá
gos értekezletén ezeket a képzési reformjavaslatokat 
ugyan nem fogadták el, csupán a két évi, vizsga utáni 
gyakorlat rendszeresítését, de az egyetemi jogi tanul
mányokat 5 évre kívánták felemelni, viszont a doktorá
tus után a gyakorlati vizsga előtti joggyakorlati időt is
mét 3 évre csökkenteni.

Bőven volt tehát az ügyvédképzés reformjára az ügy
védi kar részéről belülről felmerült gondolat, sőt kőnk-
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rét javaslat is. Érthető, hogy az igazságügyi minisztéri
um a reformjavaslatokat, mint igényt figyelembe véve 
dolgozott ki új ügyvédi rendtartást, mely rövid parla
menti tárgyalás után 1937. évi IV. tc-ként hatályba lé
pett. Az új ügyvédi rendtartás azonban csak látszólag 
alapult a tényleg felmerült reformkívánságokon, valójá
ban nagyon erős politikai hatással volt rá a fasizmus. 
Valódi célja az ügyvédi önkormányzat korlátozása volt. 
Ennek jegyében született az a rendelkezés, hogy az ön- 
kormányzatban való részvételt, tehát közgyűlési szava
zati jogot és tisztségviselési jogot csak azoknak az ügy
védeknek engedélyezett, akik már legalább 10 éve ka
marai tagok, vagy ennyi időt töltöttek közszolgálatban. 
A főfelügyeleti jogot az igazságügyi miniszternek kí
vánják fenntartani, akinek e célból időnként jelentést 
kötelesek tenni az ügyvédi kamarák a kamarák műkö
déséről. Ha a kamara nem köitségvetésszerűen gazdál
kodik. a gazdálkodás irányítására az igazságügyi mi
niszter biztost küldhet ki. Bizonyos, eléggé pontosan 
felsorolt esetekben a miniszter a kamara határozatait 
megsemmisítheti. Mindennek az a célja, hogy az ügy
védi kamara vezetésében csak a kormány számára tel
jesen megbízható ügyvédek vehessenek részt.3"

Ezek a szempontok irányítják az új rendtartásnak az 
ügyvédképzésre vonatkozó rendelkezéseit is. Az ügy
védjelöltek fokozottabb ellenőrzését kívánja, amennyi
ben kötelezi a munkaadó ügyvédet, hogy a jelölt tevé
kenységéről, magatartásáról félévenként jelentést te
gyenek a kamarának, illetve a kamarán keresztül az 
igazságügy-miniszternek. Ez magában véve nem volna 
helytelen, de magában rejti azt a lehetőségei, hogy a 
minisztérium a jelölt „magatartásának” elítélendő vo
násai címén kifogásokat tehessen, azaz e jelentésen ke
resztül a politikai szempontokat is be lehessen vinni az 
ügyvédjelölt munkája feletti felügyeletbe. A másik lé
nyeges és fájdalmas újítása a törvénynek, hogy a vizs
gabizottság összes tagjait az igazságügy-miniszter ne
vezi ki. A tagok felét a legalább 10 éve gyakorló ügy
védek közül, de az ügyvéd tagoknak csupán felét az
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ügyvédi kamara által javasolt kamarai tagok közül.31 
Tulajdonképpen a vizsga színvonalát ezzel sem szállí
tották le, hisz a cenzorok ügyvédi kamarai választása 
esetén is megeshetett -  olykor meg is esett -  hogy nem 
a szakmailag legnagyobb tudósokat választották vizs
gabizottsági taggá, mert másoknak jobb összeköttetései 
voltak a kamara választmányában. Az sem tagadható, 
hogy az igazságügy-miniszter igyekezett a legjobb hírű 
ügyvédeket cenzorrá kinevezni, de a demokráciát visz- 
szaszorították. és tagadhatatlan, hogy 1941-ben a vizs
gabizottság tagjai közül olyan kitűnő szakmai képzett
ségű, liberális ügyvédek, mint Blau György és Beck Sa
lamon, hiányoztak.

1941-ben a bizottság előtt 981 vizsgát tettek. A vizs
gákat január 20-án kezdték és december közepén fejez
ték be, közben július 6-tól szeptember 15-ig szünetet 
tartottak. A 64 vizsganap tehát nagyjából heti 2 vizsga
napot jelentett. Egy-egy vizsgabizottság előtt vizsgana
ponként 4-5 jelölt vizsgázott. Ez a szám csak akkor 
csökkent háromra, ha a kitűzött vizsgák egyik-másik je
löltje nem jelent meg. A bizottság elnöke ekkor Timkó 
Zoltán koronaügyész volt, helyettes elnökei 
Mendelényi László törvényszéki elnök, utóbb korona
ügyész. Jakab Mihály kúriai tanácselnök, majd másod
elnök, Vladár Gábor az igazságügyi minisztérium tör
vényelőkészítő osztályának vezetője. Alföldy Dezső a 
budapesti ítélőtábla elnöke. Angyal Pál egyetemi tanár, 
az ügyvédek közül Kövess Béla. Wenzell Árpád, Östör 
József, Boda Lajos.32

Az ügyvédi pályára készülők megfogyatkozásával 
már 1940-ben visszatértek a négy éviről a 3 év joggya
korlati időre,33 melynek leteltével lehetett vizsgára je
lentkezni. De ez az ide-oda vacillálás, ingadozás volt a 
kisebbik hiba. 1941-ben már nyíltan fasiszta megkülön
böztetéseket is tettek,34 aminek már a joghoz nem volt 
köze, de ezzel össze is omlott a polgári ügyvédképzés 
szépen kiépített rendszere. 1945 után próbálkoztak a ré
gi képzési szervezet toldozgatásával, de csak 1958-ban 
alkottak szocialista ügyvédi rendtartást.35
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Herbert Steininger:

A z Oberster Gerichtshof
1918 után

A z Osztrák-Magyar Monarchia 1918 októberi 
széthullását követően Németausztria Ideigle
nes Nemzetgyűlése meghozta a bírói hatalom

ról szóló, 1918 november 22-én kelt alaptörvényt1, 
mely garantálta a bírák függetlenségét és önállóságát 
bírói hivatásuk gyakorlásában (6.$ 1. bekezdés 1). A 
bírák életkori határát a 65. életév betöltésénél vonta 
meg (7.§ 1. bekezdés), szabályozta az állandó ügy
körmegosztás alapelvét ( 6.§), 15. §-a meghatározta, 
hogy magánjogi és büntető ügyekben a legfelsőbb 
fokot az Oberster Gerichtshof képezi. Az 1919 janu
ár 25-én kelt törvény2 a legfelsőbb bíróság felállítá
sára vonatkozóan arról rendelkezett, hogy az Ideigle
nes Nemzetgyűlés „az egykori osztrák Oberster 
Gerichts- und Kassationshofhoz utalt feladatok telje
sítésére Bécsben létrehozza a Németausztriai Köz
társaság államterületén illetékes Oberster 
Gerichtshofot"(§ 1), amelyik egy elnökkel, szükség 
szerinti számban meghatározott tanácselnökökkel és 
bírákkal, valamint a megfelelő segéd-és irodasze
mélyzettel rendelkezik (3.§). Az 1850. augusztus 7- 
én kibocsátott pátens előírásai, valamint minden to
vábbi, az egykori Oberster Gerichts- und 
Kassationshofot illető szabály érvényben marad, 
amennyiben azok az elkövetkező rendelkezésekkel 
ellentétben nem állnak (2.§ 1. bekezdés). Az egyko
ri Ausztria egyes szervei és berendezkedése helyébe 
a Németausztriai Köztársaság megfelelő Intézmé
nyei lépnek (2. § 2. bekezdés).

Miután a törvény az Oberster Gerichtshof intézmé
nyére és működésére vonatkozóan a korábbi állapot
hoz képest alapvetően eltérő előírásokat nem tartal
mazott, ezáltal a Monarchia Oberster Gerichts- 
hofjához képest semmi lényeges változás nem történt.

A Németausztriai Köztársaság Oberster 
Gerichtshotja 1919-ben alakult meg. Ennek a bíró
ságnak első elnöke D r Július Roller lett. őt követte 
1928-ban Dr. Franz Dinghofer, aki hivatalát 1938-ig 
viselte. 1919 márciusában az új osztrák Oberster 
Gerichtshofhoz az elnök mellett három tanácselnök 
és tizenkilenc, a tanácsokban eljáró bíró tartozott. ' 
Utóbb ismét megszervezték az első és másodelnök4 
szolgálati pozícióját, a tanácselnökök számát pedig 
ötre, a tanácsokban tevékenykedő bírókét 24-re 
emelték.-"'

1920. október 1 -én elfogadták azt a törvényt, mely 
„az Osztrák Köztársaság szövetségi állammá alakítá
sáról” intézkedett6, s amit később általában csak 
„1920-as szövetségi alkotmánytörvényként” említet
tek. A törvény a 82-94 . artikulusokban tartalmazott 
a rendes törvénykezésre vonatkozó rendelkezéseket. 
Eszerint minden bírói hatalom a szövetségtől szár
mazik (82. artikulus 1. bekezdés), a bíróságok szer
vezeti rendjét és illetékességét a szövetségi törvény- 
hozás rögzíti (83. artikulus 1.bekezdés), senki nem 
vonható el törvényes bírájától (83. artikulus, 2. be
kezdés), a katonai bíráskodást a háborús időket le
számítva felfüggesztik (84,artikulus), a bírák függet
lenségét bírói hivatásuk gyakorlásában garantálják 
(87. artikulus, 1 .bekezdés), az állandó ügykörmeg
osztás alapelvét rögzítik (87. artikulus 3. bekezdés), 
a magán- és büntetőjogi ügyek tárgyalásakor a szó
beliség és a nyilvánosság az alapvető elv, a kivétele
ket törvény határozza meg (90.artikulus, 
I .bekezdés), a büntető eljárásban vádelvűség érvé
nyesül (90. artikulus. 2. bekezdés), az ítélkezésben a 
nép közreműködik (91. artikulus, 1.bekezdés), a sú
lyos büntetéssel fenyegetett bűncselekmények és va
lamennyi politikai deliktum esetében esküdteknek 
kell dönteniök a vádlott bűnösségéről (91. artikulus 
2. bekezdés), az igazságszolgáltatást a közigazgatás
tól minden fokon elkülönítették (91. artikulus). A 92. 
artikulus második bekezdése meghatározza, hogy az 
Oberster Gerichtshof magánjogi és büntető ügyek
ben egyaránt a legfelsőbb fokú fórum.

Jóllehet, az uralkodó felfogás abból indult ki.


