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Közismert tény, hogy 1848 áprilisában a magyar tár
sadalom meghatározó politikai erői az államkonst- 
rukció átformálásáról döntöttek. Ezzel alapjaiban 

változtatták meg az államépítés koncepcióit, a rendi képlet 
helyébe állították a polgári liberalizmus e tájon elterjedt 
és elfogadott változatát. Az alkal
mazott politikai megoldás, amely 
elkerülte a forradalmi földindulást 
az alkotmányos életben, a jogfoly
tonosság (a közjogi folytonosság) 
talaján lehetővé tette az elmúlt al
kotmányos berendezkedés számos 
elemének felhasználását, folytató
lagos alkalmazását és beillesztését 
az új államszerkezetbe. Az átme
net biztonságát garantáló evolúció 
a jogfolytonosság keretében per
sze számos, később komoly gon
dot okozó rendi elemet konzervált 
a polgári fejlődés korszakára. Szá
mosat megkérdőjelezett, megint 
másokat átformálva beigazított az 
új képletek közé. A privilegizált 
jogállapotot akceptáló, s a kivált
ságolásra. mint a társadalmi élet 
egyik alapvető szervező elvére tá
maszkodó rendi önkormányzatok 
is sorra kerültek.

Az új alkotmányos felfogás kizárta a rendi típusú ön
kormányzatok állami-közhatalmi jogosítványainak önálló 
gyakorlását, s kikényszerítette az igazodást a modem ál
lamkormányzathoz. A rendi társadalom autonómiái vagy 
betagolódlak a megfelelő konstrukciós módosításokkal 
az új modellbe, vagy pusztulásra ítéltettek. Ennek meg
felelően a politikai jellegű rendi-privilegiális autonómiák 
jelentős része a polgári átalakulás kohójában szervesülés 
nélkül, az új társadalom határán elenyészett. A törvény
hatósági autonómiák a közigazgatás, törvényhozás, igaz
ságszolgáltatás közös területein, specializáció nélkül érték 
meg az alkotmányos rendszerváltást. A rendi korszak lár-

__sadalmi autonómiái (szakmai, foglalkozási autonómiák,
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a civil társadalom autonómiái) intézményesülés nélkül ju
tottak a polgári társadalom partjára. Az új társadalomirá
nyítók nagy feladata lett 1867-ben az új politikai autonó
miákat megteremteni, a foglalkozási, civil autonómiáknak 
intézményes kereteket kínálni, s a törvényhatósági önkor
mányzatok számára a specializált államigazgatás keretén 
beiül helyet kijelölni az alkotmányos élet terrénumában.

Ennek a folyamatnak egy jellegzetes elemével foglal
kozik most megjelent munkájában Korsósné Delacasse 
Krisztina, izgalmas tablót festve az ügyvédi kamarai ön- 
kormányzatok kialakítására tett első lépésektől az autonó
mia kiépítéséig.

Akarva, nem akarva a szerző kénytelen a szerveze
ti kérdések jogtechnikai és kodifikációs taglalása mellett 
egy párhuzamos kérdéssel is foglalkozni, mely különleges 
ízt kölcsönöz a feldolgozásnak: tudniillik az ügyvédség 
társadalmi állásával és funkciójával, amely elválaszthatat
lan volt a szervezeti keretek kiépítésétől, s egyben megkü
lönböztető jelekkel látta cl az ügyvédi önkormányzatokat 
a többi hivatásrend kamarális organizációjától.

A közigazgatási-szervezeti vonulat korrekt vázlata mel
lett ez ad aktuális érdekességet a munkának, s bizonyítja a 
joghistorikusok váltig állított, s a kodifikátorok, politiku-;

sok által fölük mellett elengedett 
igazságát: a jogtörténetem igenis: 
ismétli magát. A jogtörténetben 
járatlan döntéshozók újra és újra 
messianisztikus küldetéstudatta]; 
fedezik fel azokat az igazságokat,1 
amelyeket évszázaddal vagy év
tizedekkel elébb már nem csupán 
megvitattak, elemeztek, jogsza
bályba formáltak elődeik, de sok 
esetben már a sikertelenséget, a 
praxis bebizonyította életképtelen
séget is. Hatalmas vargabetűk let
tek volna és lennének elkerülhetők 
c tény beismerésével. Az ügyvédi 
kamara jelenlegi bajaira keresett 
orvosság is feltehetően fellelhető 
a kamara történetében. Legalábbis 
ezt a következtetést kell levonnunk 
azokból, a szerző által ismertetett 
vitákból, amelyek az ügyvédi kar 
eltömegesedése kapcsán zajlottak 
le a dualizmus Magyarországán.

A szerző tíz esztendeje folytatja az ügyvédség történe
tébe vágó kutatásait és publikálja eredményeit. Tucatnyi 
közlemény igazolja érdeklődését és széles körű tájékozó
dását a kérdésben. Megalapozott véleményalkotással és 
összefoglaló tudománytörténeti biztonsággal alkotta meg 
ezt a monográfiát, amely sajátos s egyedülálló bizonyos 
értelemben. Áttekintve ugyanis a témakörbe vágó szak- 
irodalmat, a laikus is megállapíthatja: a kérdésnek tudo
mányos elemzése meglehetősen hiányos. A nyomtatott 
irodalom nagyobbik hányada egymást ismétlő, jórészt ün
nepi emlékkönyvek lapjaira szánt összegzésekből körvo
nalazódik; az ilyen típusú feldolgozás, amit Korsósné De- 
lacassc Krisztina tett le az asztalra, fehér hollónak számít.
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A könyv három nagy tematikai egysege közül az első 
az előzmények feldolgozását vállalja. Van is rá szükség, hi
szen a magyar fejlődés folytonossága egyfajta organikus- 
ság benyomását kölcsönzi az ügyvédség történetének. S ha 
elvonatkoztatunk a jogi hivatásrendként történő szakjogi 
szemlélettől, bizony jelentős szerepét láthatjuk a politika
történetben is a jogásznemzet c lcgfüggetlcncbb szakmai 
ágának. A szerző jól követhető módon kíséri el az első 
okleveles felbukkanástól, 1217-től a polgári korszakig az 
ügyvéd alakjának formálódását, az „alkalmatos szemé
lyek" perbeli megjelenésétől a szabályozott keretek között 
működő, s igazságügyi feladatokat teljesítő hivatásrend ki
alakulásáig. Jól érzékelteti a segítségre szoruló felek perbeli 
kiszolgáltatottsága és a pozícióikkal alkalmasint visszaélő 
prokurátorok triumfálása közötti feszültségből kialakuló 
szabályozási igényt, amely előbb a kormányzat, illetve a 
vármegyei apparátus oldaláról fogalmazódott meg, majd 
(igaz, már csak a reformkorban) maguk az ügyvédek is ön- 
szerveződésre és önszabályozásra törekedtek.

Sokatmondó terminológiai üzenet, hogy az „ügy-vé
dő" szóösszetételből (1791) kifejlődő „ügyvéd" kifejezés 
maga is 19. századi, nyelvújítási termék. Az elnevezés 
megalkotása tehát szinte egyidős a korszerű szabályozás 
megteremtésével.

A reformkorban erősödött föl leginkább, miként azt 
Korsósné Delacassc Krisztina igazolja munkájában, a 
jogászság (s ezen belül az ügyvédség) politikai szerep- 
vállalása. Különösen éles kontraszt rajzolódott ki a Habs- 
burg-kormányzatot pártoló, politikai élettől távol maradó 
konzervatív bírói kar és a reformokat lázasan pártoló, sőt 
kitervelő s végrehajtó forradalmasodó ügyvédség állás
pontja közölt.

A dinamikus, független gondolkozás eredményekép
pen kialakult, tenni akarással párosuló plánumok igazi ki
forrott koncepciókká álltak össze, mint az Palugyai Imre 
és Tóth Lörincz szép tanulmányában és Kailli Sándor 
tervezetében is megjelent. Korsósné Delacasse Kriszti
na helycselhctöcn döntött, amikor a reformkori munkák
nál kezdte meg a tervezetek és elemzések feldolgozását. 
Ugyanis ezek az összefoglalások kiválóan reprezentálják 
mindazokat a folyamatosan ismétlődő (s feltehetően az 
ügyvédség sajátos pozíciójából eredő) anomáliákat, ame
lyek korról korra körüllengik a kart. A reformkori hely
zetfeltárás kísérteties visszképét adja majd a 19. század 
utolsó harmadának panaszáradata. Mintha semmi sem 
változott volna, mintha a problémák megkövültek volna. 
Az ügyvéd a törvénykezés zárkövc. az alkotmányos sza
badság eszméjének garanciája, a polgári jogérzelem igaz 
ismeretének birtokosa, s ezenközben „az ügyvédi helyzet 
természetes fénye" elhomályosodik a társadalomban; a 
jogalkotó rosszindulatú arroganciával szemléli az ügy
védséget. s a célszerű rendezés helyett a felelősséget fir
tatja. A törvénykezés hibáit pedig inkább a bíróságokban 
kellene keresni... Fél évszázaddal utóbb megismétlődnek 
ezek a gondolatok. Mindenesetre a kivezető út az ügyvé
dek önszerveződésén keresztül vezethet, amelyben önként 
vállalt szabályok között, önfinanszírozással alkotnának 
egységes testet a prókátorok. E szervezet alkalmas lenne 
az érdekvédelemre, a szakmai vitákra, a gyakomokkép-

zésre, törvényhozási javaslatok előkészítésére, könyvtár 
és kaszinó működtetésére egyaránt. E koncepcionális váz
latban a kamarák eszmei tisztaságú, praxistól nem terhelt 
ábrándképc rajzolódott ki Tóth röpiratából. Ugyanerre az 
eredményre jutott Palugyai is, aki az ügyvédek szervezett 
testületté válásához kötötte az erkölcsi épség garantálását, 
az ügyvédeknek hivatás elleni és köztörvényi vétségeinek 
kezelését, a fegyelmi szék működését.

Illuzórikus kép bontakozik ki Kall ügyvédi törvény
könyv-tervezetéből, amely minden előzmény nélkül le
hetségesnek látta átállítani a magyar törvénykezési mo
dellt és ügyvédi kart az angolszász minta követésére. 
A magasztos és igen magas elvárások, a képzettség és 
rang szerinti besorolás, a bíróság felé vezető karrier el
méletileg ideális helyzetbe pozícionálta az ügyvédséget. 
A reformkori lelkes láz mindent elsöprő lendülete háttérbe 
szorította a racionalitást. Országos ügyvédparlamcnlről, 
ügyvédkormányról, ügyvédadóról, ügyvédtörvényszé- 
kekröl álmodott. Telitalálat volt szerzőtől e mű ellenpon
tos ismertetése, mellyel mintegy kontrakarírozta a lázas 
álmodozást. Az mindenesetre figyelemre méltó, hogy a 
szakirodalomban komolyan szóba jött az angolszász min
ta szerepe.

Nehéz helyzetben volt a szerző, amikor a monarchikus 
diktatúra időszakának állapotait kellett értékelnie. Egy
felől a magyar szuverenitást elvonó, a szabadságharcban 
részt vevők ellen megtorló eljárásokat folytató, idegen 
jogszabályt oktrojáló Habsburg-kormányzattal szemben 
érthetően önkéntelenül fogalmazódott meg a szakmai és a 
közvéleményben kialakult ellenszenv. Ezenközben aligha 
lehet kételkedni abban, hogy az Advokatcn-Ordnung az 
első Magyarországon hatályos, átfogó szabályozás, hogy 
a kötetlen és zavaros ügyvédi körökben „rendet terem
tett”, hogy a pályára bocsátás kritériumai között kemény 
szakmai feltételeket sorolt, beleértve az osztrák jog isme
retének és az abból letett eredményes vizsgának elvárásait 
is. Korsósné Delacasse Krisztina elegánsan, pártatlanul 
közelítette meg ezt a kérdést, s ezzel kiegyensúlyozottan 
hihető és így azonosulásra alkalmas módon ábrázolta a 
19. századi fejlődés ezen fejleményét.

Ugyanakkor álláspontja Zlinszky Jánossal szemben vi
lágos, amikor leszögezi, hogy a frissen megszületett szer
vezeti keretek „pusztán látszat-önkormányzatiságot vagy 
még azt sem jelentettek”. Példának okáért az ügyvédek 
feletti fegyelmi felelősség gyakorlását más szervre bízta 
az új szabályozás, intézményesítve a bírósági felügyeletet. 
(Ez idő tájt fogalmazódik Európa nyugatabbi fertályán az 
igény a bírósági tutela megszüntetésére.)

A rendelkezés szerint a választmányok véleményezési 
jogot kaptak az ügyvédi állások betöltésénél, delegálták az 
ügyvéd vizsga vizsgabizottságának ügyvédi tagjait, meg
határozták a szegényügyvéd kijelölésének lajstromát.

A pécsi ügyvédegylet megalakulására cs működésére 
vonatkozó fejezet kitűnő része a könyvnek. Tökéletesen 
tükrözi, milyen illúziókkal és koncepcióval vágtak a szer
vezkedésbe az ügyvédek, majd milyen nehézségekkel ta
lálták szemközt magukat.

Korsósné Delacasse Krisztina munkájának második 
egysége az 1874:34. te. létrejöttének elemzését, valamint



a törvény alapelvcit, rendező szempontjait tartalmazó fe
jezet. Ez és a következő fejezet a munka legkonccpció- 
zusabb része. Nem véletlenül: az ehelyütt megfogalma
zottak saját levéltári kutatáson nyugszanak. A szerző a 
Baranya Megyei Levéltár fondjaiból dolgozott, s az or
szágosan szerveződő ügyvédi kar problémáit a baranyai 
iratanyagból illusztrálta. Amellett, hogy ez a döntés jel
legzetes helyi ízt kölcsönöz a munkának, izgalmassá teszi 
a megközelítést, amely ily módon nem a fővárosi (sztár) 
ügyvédek szemüvegén keresztül ábrázolja a megalakulás 
történetét, hanem egy „távolabbi” aspektust vesz igénybe.

Az ügyvédi kamarák létrehozásával kapcsolatos 2.1, 
fejezet a kötet legizgalmasabb része. Azért is. mert önma
gában lebilincselő annak taglalása, vajon hogyan és mi
lyen utakon nyeri cl egy hivatásrend a társadalom szemé
ben a helyeslő elismerést vagy éppen „süllyedt állását”. 
Mit tehet egy szakma az erkölcsi fölény és tekintély kiala
kítására (majd megőrzésére), s hogyan védekezik elvesz
tése esetén. Miként kísérli meg áthárítani a felelősséget a 
helytelen törvényezési eljárásra, az „ellenséges érzelmű” 
bíróságokra, a zavaros jogalkotási viszonyokra, a kodi- 
fikáeió hiányára, a törvényhozás büntető ellenszenvére, 
a protckciózó hatóságok elvárásaira, a jogi képző intéz
mények silányságára, az ügyvédség „túlszaporodására”. 
A szerző idézi a hivatással kapcsolatos vétségek kataló
gusát. amelyek a lakosság bizalmának megingásához ve
zettek. Nyilvánvaló volt, hogy ebből az állapotból kiutat 
kell keresni. Ebben egyetértettek a kormányzati tényezők 
s az ügyvédség vezető képviselői is. Az irány meglehe
tősen egyértelműnek látszott: az ügyvédség ellenőrizhető 
keretek közé terelése, tevékenységének szabályozása, s 
feladatai megfelelő megvalósításához szükséges jogosít
ványok biztosítása.

Az 1874:34. te. megalkotása a szerző fejtegetése szerint 
a kiegyezés Horvát Boldizsár nevével fémjelezhető nagy 
jogpolitikai csomagjának részét képezte. Ennek egyik ága 
volt a részleges sikerre vezető kodifikációs munkálatok 
megindítása, másik pedig az igazságügyi szervezetegyüt
tes kialakítása, a hatalmi ágak elválasztásának szellemé
ben a bírósági szervezet 1 uggetlenítése, ezzel párhuza
mosan az igazságügyi politikát a törvénykezés területén 
képviselni tudó ügyészi szervezet megteremtése, az igaz
ságügy terrénumában mozgó közjegyzőség és ügyvédség 
szervezeteinek kiformálása, működésük alapclvcinck le
fektetése. Az ügyvédség saját szervezetének életre hívása 
(mint szerző fejtegeti) egyfajta csúcspontként értelmez
hető. hiszen az 1874:34. te. életbeléptetéséig ilyen alulról 
szerveződő testület nem tudott kialakulni.

A szerző végigvezeti munkájában az olvasót a szoká
sos törvényalkotás útján, együtt figyelhetik így az első 
tervezettől a szentesített törvényig eljutó matéria históri
áját. Önmagában a folyamatban nincsen különösebb ér
dekesség, hacsak nem az a mély elkötelezettség, ahogyan 
az igazságyügyér a rendtartás „társadalmi vitáját” ösz
tönözte. ahogyan a szövegezésnél figyelembe vették az 
ügyvédség véleményét. Ahogy arra Korsósné Dclacassc 
Krisztina is külön fölhívta a figyelmet: a miniszter által 
vitára bocsátott tervezettel kapcsolatban közölt felhívásra:

__..Figyelmeztetés és kérelem! E munkálat még nem tekin-
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tenelő törvényjavaslatnak, hanem csak első tervezetnek, a 
mely a beérkezendő észrevételek kellő figyelembe vétele 
után fog véglegesen megállapíttatni... ” A munkálat a mi
nisztériumi szakemberek és az ügyvédség együttműködé
sében született meg.

Figyelemmel kísérheti az érdeklődő a tervezet sorsát, 
az alapclvck kialakítását, a kompromisszumos eredmény 
kikristályosodását. A kötelező kamarai tagság és az ügy
védi önállóság hívei közötti csatározásokat. A felügyeleti 
jogkört gyakorló hatóságokkal kapcsolatos nézetek harcát. 
A fegyelmi felelősség érvényesítése fölött folyó polémiát. 
Az ügyvédi munkadíjról szervezendő egyeztetés vitatását 
a felek egyel nem értése esetén. A képzés jobbítására tett 
javaslatok sorsát. S így tovább.

Az argumentáció a szerző jóvoltából érdekes képpé ke
rekedett, s az olvasó számára egyértelműsítette azt a hely
zetet, hogy ti. a 19. század (neoabszolutizmust követő) 
hetvenes-nyolcvanas éveinek problémái alapvetően roko- 
níthatóak a 20-21. század diktatúrából szabadult ügyvéd
ségének gondjaival. A képzési hiányosságoktól a túltelített
ség okozta nehézségekig, az általános morál problémáitól 
a szervezeti-ügyrendi kérdésekig kísérteties a hasonlóság.

Munkájának lezáró (legtcstcsebb) egységeként Korsós
né Deiacassc Krisztina az ügyvédi kamarák felállításának 
és működésének történetét dolgozta fel, amely elemzés vég
pontján a kar bíráló véleményének összegzése olvasható.

Az ügyvédi kamarák kérdése sajátos határterületi prob
lémákra is rávilágított. Az ügyvédi kar érdekképviselete 
ugyanis sajátos köztes pozíciót foglalt cl a közigazgatás és 
az igazságszolgáltatás peremvidékén. A közigazgatás-tu
domány, nevezetesen Magyary Zoltán köztestületként, 
sajátos közigazgatási feladatokat teljesítő önkormányzat
ként tartotta nyílván a hivatásrendi közintézeteket, me
lyekben, mint írta, megvan a képesség arra, hogy „szer
vezkedjenek és kollektív érdekeik kielégítésén önmaguk 
is munkálkodjanak”. Céljaik között legfőbbre tartotta az 
érdekképviseletet, amelyet az államhatalom közcélnak 
nyilvánított. Az állam ezt a tételes jogával megállapított 
státust megerősítette az általa gyakorolható kényszer ki- 
sebb-nagyobb hányadának rendelkezésre bocsátásával. 
Közben a törvényjavaslat vitájában többnyire meghivat
kozott funkciók közül egyértelműen dominált az igazság
ügyi tevékenység. Az ügyvédi kar magát a törvénykezés 
egyik legfontosabb, garanciális jellegű és szólásszabadsá
got szinte egyedül biztosítani képes funkció birtokosának 
deklarálta, s valamennyi önkormányzati törekvését ezzel 
támasztotta alá. E körből merítette érveit, akár a kar presz
tízse, akár saját fegyelmi jogai, akár túltelítettsége ke
rült szóba. Ez a tény az ügyvédi kamarák sajátos státusát 
eredményezte. A közigazgatási jellegű önkormányzatok 
egyikeként, egy szabad hivatásrendként, privát szakma 
űzőiként behatoltak az állami monopóliumot gyakorló 
igazságszolgáltatás szent sáncai mögé. S ezenközben fo
lyamatosan az. önállóságot követelték, megkifogásolva a 
kötelező tagságtól a külső felügyelet gyakorlásáig minden 
olyan intézményt, mely akár csak részlegesen is csorbít
hatta a privát szférát. Még akkor is, ha közfeladatot tel
jesítve közjogi jogosítványokat gyakorolt az igazságügy 
terrénumában. Ez tette annyira lebilincselővé a történetet.



Az. olvasmányosság érdekében Korsósné Dclacasse 
Krisztina ügyes fogással párosította a törvény egyes rendel
kezéseinek ismertetését az idevágó levéltári iratanyaggal s c 
kiegészítéssel már a szerveződés konkrét eseményeit hozza 
olvasóközclbe. Ez a módszer egyben jelzi a kérdések súlyát 
is. hiszen a jelentősebb vagy nagyobb gondot okozó kérdé
sekről jelentősen nagyobb iratanyag keletkezett, s nagyobb 
viták is folytak. (így például a kamara tagjainak kérdéskö
rén belül az ügyvédjelöltek státusáról.) Ez a megközelítés 
teszi lehetővé annak megállapítását példának okáért, hogy 
a taxatív közgyűlési hatáskörökhöz képest a választmányi 
ügyek sokkal színesebb képet mutatlak.

Fontos és lényeges, önálló alfejczclbc sorolt témaköre 
a munkának az ügyvédi kamarák jogköreit vázoló rész. 
(Ügyvédek büntető-, kár- és fegyelmi felelőssége s ezek 
érvényesítésére szolgáló eljárási keretek. A jogszabályi 
kezdeményezési jogok, törvényjavaslatok véleményezé
se, együttműködések keretébe eső feladatok.)

Az egyre hangosabban tiltakozó ügyvédség látványo
san berzenkedett az új berendezkedés ellen. Az ügyvédi kar 
szerzője által összefoglalt kifogások bombasztikus szavak
kal ecsetelt, tragikus jövőt jósolnak, amennyiben nem ke
rülnek nyombani orvoslásra. A bírálati fejezetből azonban 
aligha lehet sérelmi katalógust összeállítani. A különféle 
beadványok és tervezetek általában sérelmezik a rendtar
tás hiányosságait, olyan általános megfogalmazásban, mint 
hogy „az ügyvédi kar jogainak megvédését" nem biztosítja 
a szabályozás, „az ügyvédi kari erkölcsi tekintélyének erő
sítését" nem szolgálja. (Nehéz is lett volna ezt megtenni, 
hiszen a törvényjavaslatot maguk az ügyvédek állították 
össze egy őstervezet alapján. Mosolyogtató az a villongás, 
amely a minisztérium és az ügyvédcgylct között kialakult a 
„szerzői jogi" kérdésekben. Nem győzik maguknak vindi
kálni az eredeti alkotói jogokat, elnézően csóválva fejüket a 
másik erőlködésén. „így vagy úgy, a lényeg, hogy alapvető 
elvekben az ügyvédség maga és a kodifikátorok kezdettől 
egy platformon voltak” -  írja Korsósné Dclacasse Kriszti
na. De nem csak alapclvckbcn, hanem részletszabályokban 
is. A törvényjavaslat vitájában az derült ki, hogy csak el
enyésző kérdésekben alakult a törvényi szabályozás az ügy
védség kifejezett ellenkezését bíró irányban.)

Az erős bírálat igazi okát feltehetően a Pécsi Ügyvédi 
Kamara elnöke jelölte meg helyesen az 1876. évi rendes 
közgyűlés megnyitó beszédében, amikor azt fejtegette, 
hogy a testület nagyobb része kelletlenül vagy közönnyel 
tekintett úgy a rendtartásra, mint a kamarára. Nem lehet 
véletlen, hogy a kar egészében véve teherként, a korábbi 
szabályozatlan és kötetlen viszonyokhoz képest nyűgként 
élte meg a szabályozást; a kamarát „üres luxusnak", fölös
leges költségnek tekintette. Követeléseik sem elsősorban 
definiált problémák orvoslását hordozták, hanem például 
az ügyvédi oklevél megszerzésének megnehezítését köve
telték a képvisclőháztól.

Az ügyvédség jelentős politikai pozicionáltsága felte
hetően nem kevéssé volt köszönhető a térségünkben oly 
jellegzetes szélsöncmzcti fejlődésnek, amely a szellemi 
szféra tartományait -  s köztük hatványozottan az csz- 
közszercpre kiválóan alkalmas jogot -  vastagon átitatta 
politikával. Ez pedig a jog szereplőit is alkalmi politikai

harcosokká avatta. A magyar közvélekedésben az „igazá
ért harcoló" fél természetesen vehet igénybe mindenféle 
technikákat a diadal érdekében. Ha kell, kiskapuk sorát 
kell kinyitni, „tág lelkiismercttcl, furfangosan, akár jogta
lanul is. Nem az a probléma, hogy rosszul van szabályoz
va a peres eljárás, hanem hogy a dolgok logikája errefe
lé így működött. Hajnal István, Kosáry Domokos, Szűcs 
Jenő, Kulcsár Kálmán régióelmélete meggyőző választ ad 
a tradicionális „szereptévesztésekre”, a sajátos peremszi- 
tuációból fakadó politikai elvárásokra és nyomásgyakor
lásra. Ez a szituáció újabb aspektust kínál a szabályozási 
sikertelenség magyarázatára. A politikai tartalom és az 
aktuálpolitikai kényszerek között vergődő hivatásrendek 
(esetünkben az ügyvédség) kényszerpozíciójának kínjai
ra nem nyújthatott gyógyírt semmiféle ideális autonómia.

Korsósné Dclacassa Krisztina meggyőzően dokumen
tálja az ügyvédi kar önellentmondásainak szervezeti-eljá
rási kérdésekben manifesztálódó feloldhatatlanságát. Azt a 
konfliktust, mely a szabad és egységes ügyvédség eszméje, 
valamint a liberális szabályozásból eredő létszám-túltelí
tettség közötti antagonizmusból ered, s mely megélhetési 
nehézségeket okozott (és okoz ma is) sokaknak. Figyelem
re érdemes a törekvéseknek az a kereszteződése is, amely 
az ügyvédi rendtartást megkifogásoló, önkormányzati jo
gok korlátozását panaszló. novcllizálást szorgalmazó kez
deményezések, s közben a kar feltöltésének adminisztratív 
eszközökkel történő akadályozására irányuló mozgások el
lenpontjait példázza. A francia modell szabályozását követő 
liberális szemlélet azonban képes volt útját állni a numerus 
claususnak, s az olyan átszervezési kísérleteknek, mint az 
ügyvédség bifúrkációja. Ez egyfelől konzerválta ugyan a 
problémákat, azonban másfelől biztosította az ügyvédi au
tonómia kereteit egészen 1937-ig.

A szerző méltatja az ügyvédségre vonatkozó 1874:34. 
te. időtállóságát, mint bizonyítékát annak, hogy kor
szerű, életképes, mintaértékű szabályozás jött létre. Ez 
a félévszázadot meghaladó hatály egyébként nem volt 
egyedülálló. A dualizmus magyar igazságügyi tárcájának 
nagy kodifikációs alkotásai mind ugyanezt a tulajdonsá
got hordozták magukban. S ez messze túlmutat egy-cgy 
törvény jelentőségén: ez bizonyítja egyfelől a kiegyezé- 
scs kormányzat megalapozott és gondos jogalkotásának 
eredményességét, valamint az 1848-ban választott, s a 
diktatórikus monarchia által felerősített jogfolytonossági 
politikának megalapozottságát. F.z tette lehetővé többek 
között azt, a szerző által igazolt folyamatot is, melyben az 
ügyvédség organikus hagyományait felhasználhatták és 
beépíthették az új szerkezetekbe.

Korsósné Delacassc Krisztina a magyar ügyvédség leg
újabb kori történetét hiteles ccsctvonásokkal megfestve, 
gazdag dokumentációval alátámasztva, bő tudományos 
szakirodalom felhasználásával tárta elénk. Külön kieme
lendő a szerző korrekt és tárgyilagos véleményalkotása, 
tudományos távolságtartása olyan kérdésekben, melyek 
napjainkban is emóciókkal telítettek. Objektivitása ga
rancia arra, hogy állításai és következtetései helytállóak. 
Méltó cmlékállítás az egyik jogász hivatásrend legfonto
sabb életrajzi állomásának.

Mezey Barna


