
dományi művek száma, jogtörténeti jellegű publikációt 
pedig még nehezebb találni. A jövőben kiépülő 
egyetemközi kapcsolatok révén remélhetőleg 
hamarosan a hazai jogtörténészek számára is megnyílik 
a francia jogintézmények kutatásának a lehetősége, és 
talán egyszer -  déli szomszédainkhoz hasonlóan -

közös jogtörténeti konferencián is találkozhatunk a 
poitiers-i kollégákkal. Addig azonban minden érdek
lődő és a francia nyelvet kedvelő jogász haszonnal for
gathatja a Poitou-i jogtörténeti füzetekéi.

K. B.

A  Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomá
nyi Kar Halasy-Nagy Józsefről elnevezett 
dísztermében 2009. április 22-én került sor Dr. 

Korsósné dr. Delacasse Krisztina Az ügyvédi 
autonómiák létrejötte és működésük megkezdése 
Magyarországon a polgári korszakban című doktori 
disszertációjának nyilvános vitájára.

A Jelölt hosszú kutatómunkára tett pontot disszertá
ciójának megvédésével egy olyan témában, amely a 
jogászi hivatást gyakorlók között méltán tarthat számot 
nagy érdeklődésre. A jogtörténész szakma ugyanis már 
régóta adós volt egy átfogó jellegű, az ügyvédség és az 
ügyvédi kamarák történetét tárgyaló munkával,liiszen 
korábban ebben a témában csak az egyes ügyvédi 
kamarák megrendelésére készült, a kamarák történe
téről mindössze ,.pici, villanásszerű" képet nyújtó em
lékkönyvek készültek.

Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina érdeklődése a 
jogászi hivatás egyes aspektusainak története iránt nem 
új keletű, hiszen az ügyészség történetéről írt pálya
munkáival már hallgató korában is többször kitüntetés
ben részesült (Kozma Sándor emlékpályázat. 1992; Pro 
Scientia Aranyérem. 1993). Amikor 1995-ben felvételt 
nyert a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtu
dományi Karának doktori iskolájába, érdeklődése az 
államügyészség történetétől az ügyvédség története felé 
fordult. A témában folytatott, több mint 10 éven át tartó 
kutatásainak mintegy megkoronázásaként írta és védte 
meg doktori disszertációját 2009 tavaszán.

Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina dolgozatának 
célja az 1874:34. tc.-kel felállított magyarországi 
ügyvédi kamarák létrejöttének és az ennek nyomán 
kibontakozó kamarai autonómia kezdeteinek a bemuta
tása volt. A dolgozat érdemi részének, a kamarai auto
nómiának a tárgyalását megelőzően a szerző végig
vezeti az olvasót a magyar ügyvédség történetének leg
fontosabb állomásain, feltárva azokat a szabályozás
történeti csomópontokat, amelyek a magyar ügyvéd
séget a 19. századig meghatározták. így említést tesz az 
I. Lipót által 1694-ben kiadott Statútum per Advocatos 
Causarum, seu Procuratores Regni Observandum 
címet viselő rendtartásról, valamint Mária Terézia 
1769. február 10-én kibocsátott rendeletéről és az 1804. 
évi, a királyi kúria által kidolgozott ügyvédi rendtartás
ról, amely pontosan megszabta az ügyvédi hivatás 
gyakorlásának követelményeit. Mindezek a szabályok 
azonban nem bizonyultak elegendőnek az ügyvédi 
hivatás kellő, a modem elveknek megfelelő szabályo
zásához, ezért a 19. század folyamán többször is napi-

SZEMLE
Dr. Korsósné 
dr. Delacasse Krisztina 
PhD-értekezésének 
nyilvános vitája
rendre került az ügyvédi szakma szabályozását érintő 
reform szükségessége. Dr. Korsósné dr. Delacasse 
Krisztina dolgozatában részletesen bemutatja a reform
kori tervezeteket, amelyek sajnos eredménytelenek 
maradtak, valamint a neoabszolutizmus időszakában 
bevezetett, a helyzetet valamelyest enyhítő, ellentmon
dásos megítélésű, 1852. július 24-iki ún. Advokaten 
Ordnungoi, amely végre modern értelemben is az 
„ügyvédségre vonatkozó kodifikációt eredményezett".
A dolgozatban a Disszertáns kiemeli, hogy álláspont
jában eltér a témában született írásoktól, amikor a 
pátens által létrehozott ügyvédi választmányokat nem 
tekinti az ügyvédi testületi önkormányzatok előképé
nek, hiszen a tagokat nem választották (ami az önkor
mányzati működés alapfeltétele lenne), hanem kine
vezték. Az 1861. évi Országbírói Értekezlet az 1804. 
évi ügyvédi rendtartás rendelkezéseit helyezte újra 
hatályba, azzal a javaslattal, hogy „szabadságukban 
álljon az ügyvédeknek [...] megyénkint ügyvédi társula
tot alakítani, elnököl és társulati tisztviselőket maguk 
közül szabadon választani." A jogszabályi fejlődés 
bemutatásának végállomása pedig az 1874:34. te. 
megalkotása, a jogalkotási folyamatnak és a törvény- 
javaslat országgyűlési vitájának részletes bemutatása 
lett. A doktorjelölt dolgozatában a Budapesti Ügyvédi 
Kamara irattárában fellelhető anyagra támaszkodva 
mutatja be a Budapesti Ügyvédegyletnek a törvény- 
javaslat formálódásában játszott szerepét. A téma 
szempontjából nélkülözhetetlen jogszabály-történeti 
felvezetésen túl a dolgozatban nagy hangsúlyt kap a 
pécsi ügyvédegylet, valamint a törvény hatályba lépését 
követően alakuló ügyvédi kamarák, különösen a Pécsi 
Ügyvédi Kamara működésének bemutatása. A feldol
gozás során a jelölt számára a kiindulási pontot az 
ügyvédi rendtartás rendelkezései jelentették, amelyet__



Jog
együtt vizsgált a kamarának a saját hatáskörében 
kiadott ügyrendjével és az ügyvédi kamara gyakor
latából vett egyes esetekkel. Ily módon a jogszabály 
rendelkezéseit a praxist dokumentáló, fennmaradt le
véltári forrásokból vett példákkal ötvözve nyújt képet 
az ügyvédi kamarák működéséről, különösképpen 
azoknak a fegyelmi hatáskör és a Disszertáns által 
„jogfejlesztő" hatáskörnek nevezett feladatkör ellátása 
terén kifejtett működésére.

A bírálók közül Dr. Máthé Gábor egyetemi tanár 
(Corvinus Egyetem, Budapest), a következőképpen 
méltatta a doktori értekezést: „Korsósné Delacasse 
Krisztina alapos munkája új tudományos eredményt 
képvisel. A releváns szakirodalom és a kifejező levéltári 
források feldolgozásával új megvilágításba helyezte a 
magyar polgári kori ügyvédi hivatásiéiul intézményfej
lődését.” Opponensi véleményében kiemelte a Disz- 
szertáns dicséretre méltó kutatási munkáját és 
munkamódszerét, amellyel a jogszabályi-szakirodalmi 
háttéranyagot ötvözi a primer levéltári forrásokkal. 
Rávilágított arra is, hogy az ügyvédi kamarák tevé
kenysége abból a szempontból is fontos, hogy belőlük 
szerveződött 1879-ben a mai napig tevékenykedő 
Magyar Jogászegylet, amelynek .... kitűzött célja na
gyobb kiterjedésben ugyanaz, ami részben a nálunk 
ekkor már több helyen fennálló ügyvédegyleteké is: a 
jogászokat tudományos téren szorosabb személyes 
értekezés és eszmecserére egyesíteni a hazai jog szük
séges fejlesztésére, különösen pedig a szabadelvű 
reformok helyes létesítésére befolyást gyakorolni. ”

Véleményében továbbá kifejtette, hogy a doktor- 
jelölt dolgozatának tudományos eredményét kitűnően 
kiemeli az egymásra épülő hármas tematika -  a rend
tartás alapelvei; a kamarák szervezete és hatásköre; 
valamint a jogélet iniciálása -  érlelt kidolgozottsága. 
Méltatta azt is, hogy alapos, szinte minden részletre 
kiterjedő bemutatás és kritikai analízis együttese jel
lemzi a munka második és harmadik fejezetét, amely
nek külön erénye az. hogy a jelölt nem csupán idősor
ban helyezi el a szabályozást, hanem szakmai viták, 
vélemények ütköztetésével jeleníti meg a rendtartás 
alapelveit. Amely alapelvek között hangsúlyt fektet 
különösen a szolidaritásra, az egység princípiumára, a 
szabad működésre, a versenyre, a díjazásra, külön ki
térve a quota litis megállapodások problematikájára. A 
feltárt levéltári forrásokkal a dolgozat pedig „élő tartal
mat” közvetít. A bíráló, aki maga is foglalkozott az 
ügyvédség témakörével, korábban nem feltétlenül értett 
egyet a Disszertáns azon megállapításával, hogy az 
1852. évi Advokaten Ordnung következtében létrejövő 
ügyvédi egyletek nem tekinthetők önkormányzatoknak, 
és Magyary Zoltánnak a köztestületekre adott meg
határozásából kiindulva tudományos vitát indított azzal 
a kérdéssel, hogy a szerző azonosítani tudja-e magát 
ezzel az okfejtéssel.

A dolgozat másik opponense, Dr. Mezey Barna 
egyetemi tanár (Eötvös Loránd Tudományegyetem, 
Állam- és Jogtudományi Kar) véleményében dicséretre

__érdemesnek tartotta a jelölt dolgozatát, hiszen az
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ügyvédi autonómia kérdésének tárgyalása mellett 
óhatatlanul megkerülhetetlen annak a kérdéskörnek a 
tárgyalása, hogy miképpen alakult az ügyvédség tár
sadalmi megítélése az egyes korszakokban. Ahogyan 
az Opponens megjegyezte, ez „különleges ízt köl
csönöz” ajelölt dolgozatának, és rávilágít arra, hogy a 
jogtörténet e tekintetben igenis ismétli önmagát, és az 
ügyvédi hivatás megítélésében nincs új a nap alatt. 
Szavait idézve: „A jogtörténetben járatlan döntéshozók 
újra és újra messianisztikus küldetéstudattal fedezik fel 
azokat az igazságokat, melyeket évszázaddal vagy 
évtizedekkel elébb már nem csupán megvitattak, ele
meztek, jogszabályba formáltak elődeik, de sok esetben 
már a sikertelenséget, a praxis bebizonyította életképte
lenséget is. Hatalmas vargabetűk leltek volna és 
lennének elkerülhetők e tény beismerésével. Az ügyvédi 
kamara jelenlegi bajaira keresett orvosság is felte
hetően fellelhető a kamara történetében. Legalábbis ezt 
a következtetést kell levonnunk azokból, a jelölt által 
ismertetett vitákból, amelyek az ügyvédi kar el
tömegesedése kapcsán zajlottak le a dualizmus 
Magyarországán. ” Mezey Barna véleményében dicsér
te a témaválasztást, a szerző alapos kutatási módszer
tanát. ahogyan a kezdetektől a 19. századig végigvezeti 
az olvasót dolgozatának témáján, és helyeselte azt. 
hogy a Jelölt az ügyvédségre vonatkozó jogszabályter
vezetek részletes tárgyalását a reformkortól indítja. 
Rávilágított arra, hogy a korabeli szerzők, mint Tóth 
Lőrinc. Palugyai Imre, illetve az ügyvédi rendtartás ter
vezetét készítő Kailli Sándor is azon az állásponton 
volt. hogy az ügyvédség rossz társadalmi megíté
lésének megváltoztatását az ügyvédi kamaráktól lehet
ne remélni. Az ügyvédség szabályozásával kapcsolatos 
tervezetek kapcsán megjegyezte, hogy a 19. század első 
felében „a reformkori lelkes láz mindent elsöprő 
lendülete háttérbe szorította a racionalitást. Országos 
ügyvédparlamentről, ügyvédkormányról, ügyvédadó
ról, iigyvédtörvényszékekről álmodott.” Ennek okán: 
„telitalálat volt szerzőtől e mű ellenpontos ismertetése, 
mellyel mintegy kontrakarikírozta a lázas álmodozást. ” 
Bírálatában megjegyezte, hogy a Disszertáns a neoab
szolutizmus ügyvédi egyleteinek vonatkozásában a 
műhelyvitához képest finomított álláspontján, ugyan
akkor még szerencsésebb lett volna, ha a neoabszolu
tizmus osztrák diktatúráján nem kéri számon a 
reformkori magyar törvényhozás szakmai ötleteit. 
Kritikai megjegyzéssel illette azt is, hogy a dolgozat 
keveset foglalkozott a Mária Terézia és II. József kora
beli rendtartásokkal, ám ezért a hiányosságért kárpótol
ja Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina dolgozatának 
második fele, amely a pécsi ügyvédegylet működését 
tárgyalja. A bíráló megítélése szerint ez és a következő 
fejezet a munka legkoncepciózusabb része, s mega
lapozottsága is itt a leghitelesebb, mégpedig azért, mert 
a Disszertáns ezt a részt saját levéltári forráskutatására 
alapozza. „Amellett, hogy ez jellegzetes helyi ízt köl
csönöz a munkának, izgalmassá teszi a megközelítést, 
mely ily módon nem a fővárosi (sztár)ügyvédek 
szemüvegén keresztül ábrázolja a megalakulás törté-
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neíét, lument egy »távolabbi« aspektust vesz igénybe”, 
ezzel mintegy realistábbá formálva az összképet. A dol
gozat legizgalmasabb részének a pécsi ügyvédi kamara 
létrejöttét bemutató fejezetet tartotta. Külön hangsú
lyozta: a dolgozat erénye, hogy választékos, magyar 
nyelven íródott, és emiatt rendkívül élvezetes olvas
mány.

Ajelölt mindkét opponensének felvetésére adott vá
laszában arra hivatkozott, hogy azért nem tekinti a 
neoabszolutizmus időszakában létrejövő ügyvédegy
leteket valódi önkormányzatoknak, mert azok nem 
voltak alkalmasak a fakultatív tagság okán a céljaik 
elérésére. Válaszát idézve: .Ahogy a kortárs jellemezte 
a Jogtudományi Szemle hasábjain: „egyesületi úton 
sok jó t és szépet lehet eszközölni e részben is, de 
törvény által szentesített ügyvédi kamarák s független

fegyelmi hatóság és a régi korból fennmaradt [...] 
törvények megszüntetése nélkül valami lényeges 
javítást eszközölni teljességgel lehetetlen."

A dolgozatra és a bírálatra adott válaszok isme
retében mindkét opponens, továbbá a bírálóbizottság 
elnöke, Dr. Kengyel Miklós egyetemi tanár (Pécsi 
Tudományegyetem. Állam- és Jogtudományi Kar), 
valamint a bizottság tagjai: Dr. Lábody Tamás (a Pé
csi ítélőtábla elnöke) és Dr. Zlinszky János egyetemi 
tanár (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és 
Államtudományi Kar) is egyöntetűen javasolták Dr. 
Korsósné dr. Delacasse Krisztinának a tudományos 
doktori fokozat odaítélését. A dolgozatot a jelölt 
„summa cum laude" fokozattal, 100%-os eredmény
nyel védte meg.

Peres Zsuzsanna

A  Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam-és 
Jogtudományi Doktori Iskola Tanácsa 2009. 
július 6-ára tűzte ki Varga Norbert A magyar 

állampolgársági jog a 19. században (Az első állam
polgársági törvény II879.L. l e j  előzményei, dog
matikai alapja és gyakorlata 1880-1890) című doktori 
értekezésének nyilvános vitáját. A bíráló bizottság 
elnöke Szabó Miklós (CSc. egyetemi tanár, ME AJK), 
tagjai Rácz Lajos (CSc. egyetemi tanár. ELTE AJK), 
Révész T. Mihály (CSc. egyetemi docens, ELTE ÁJK), 
Szabó István (PhD. egyetemi docens, PPKE ÁJK) 
voltak. A Doktori Tanács által felkért hivatalos bírálók: 
Mezey Barna (CSc, egyetemi tanár. ELTE ÁJK) és 
Kajtár István (DSc. egyetemi tanár, PTE ÁJK). A 
Doktori Tanács által kijelölt titkár: Koncz Ibolya 
Katalin (PhD. egyetemi docens, ME ÁJK).

Az ülést a bizottság elnöke nyitotta meg, köszöntve 
a társkarok résztvevőit, valamint a tudományos veze
tőket: Homoki-Nagy Máriát és Stipta Istvánt. Ezt kö
vetően felkérte a titkárt, hogy ismertesse a jelölt szak
mai életrajzát. Varga Norbert 2007-től a Szegedi Tu
dományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Ma
gyar alkotmány- és jogtörténet Tanszékén dolgozik ta
nársegédként. Abszolutóriumát 2009-ben szerezte meg 
a ME Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori 
Iskolájában.

A doktori értekezés nyilvános vitáján ajelölt röviden 
ismertette téziseit. Céljául tűzte ki. hogy bemutassa az 
1879:50. te. történeti előzményeit, külön figyelmet 
fordítva azokra a törvénytervezetekre és javaslatokra, 
amelyek szerepet játszottak a törvény megalkotásánál. 
Az állampolgársági jogot az alapvető dogmatikai 
kérdések elemzésével együtt lehet csak bemutatni, ezért 
foglalkozott az állampolgárság fogalmával, jogági 
karakterisztikájával, alapelvi rendszerével, figyelmet 
fordítva az állampolgársági jog hatályára, az állampol
gársági jogviszony tartalmára és a kettős állampol
gárság teoretikus vizsgálatára. A jelölt kutatásai során 
elsősorban primer források elemzésére helyezte a

Varga Norbert 
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hangsúlyt, de fontosnak tartotta az eddigi kutatások 
eredményeinek tanulmányozását és felhasználását. 
Álláspontja szerint a 19. század alkotmánytörténetével 
foglalkozó kutatók (mint Polner Ödön, Concha Győző, 
Kmety Károly, Ferdinándy Geyza, Ferenczy Ferenc, 
Bajáki Veronika. Balogh Arthur, Besenyő Károly, 
Csizmadia Andor, Királyfi Árpád, Száméi Lajos) tanul
mányaikban és tankönyveikben leginkább csak a 
törvény rendelkezéseinek bemutatására hagyatkoztak, 
és kevesen vállalkoztak dogmatikai elemzésre vagy a 
gyakorlati érvényesülés nyomon követésére. Ugyan
csak kutatásának tárgyát képezték hazai jogtörténészek 
(Ruszoly József, Kajtár István, Mezey Barna, Stipta 
István, Rácz Lajos, Homoki-Nagy Mária, Révész T. 
Mihály) munkái is, akik leginkább az értekezés korsza
ka alkotmány- és jogtörténeti intézményeinek bemu
tatásával foglalkoztak. A dolgozat nemzetközi összeha
sonlítójellegét a külföldi szakirodalom elemzése jelen
ti. A jelölt külön figyelmet fordított az angol, az ame
rikai, a német és az osztrák kutatók (például Ludwig 
Adamovich, Edmund Bernatzik, Wilhelm Brauneder, 
Rogers Brubaker, Andreas Fahrmeir, Georg Jelűnek, 
Emanuel Milner) alkotmánytörténeti szempontból 
releváns kutatási eredményeinek bemutatására.

A dolgozat egyik opponense, Mezey Barna megál
lapította, hogy dolgozat a nyilvános vitára alkalmas, 
valamint azt, hogy a Disszertáns sokak által érintett és 
taglalt, de átfogóan kevesek által feldolgozott kérdést 
választott témájául. A munka aktualitás, hiszen a poli
tikai viták előterébe kerülő kettős állampolgárság


