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Az ügyvédség története 
jogi korszaktörténetként1

1. Kutatási távla tok

A  nemzetiszocializmus idején a jogi korszaktörténet 
csupán az igazságszolgáltatás történetére korlá
tozódott. Az érdeklődés középpontjában az igaz

ságügy és ennek részeként a bíróságok működése állt, 
úgymint a Reichsgericht (Birodalmi Bíróság), a Volksge- 
richtshof (Népbíróság), továbbá a politikai bíróságok, a 
bírók és az ügyészség.

Egyetlen korszaktörténeti kutatás sem foglalkozik az 
ügyvédek helyzetével, annak ellenére, hogy a kiképzé
sükből és munkahelyi előmenetelükből messzemenő kö
vetkeztetések vonhatók le. A „terrorjog” jelzővel illetett 
nemzetiszocialista rendszer tetteiért való társfelelősség 
kérdése esetükben nem úgy merül fel, mint a többi, sza-
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bad hivatáshoz tartozó személy esetében. Ez elsősorban a 
német nemzet által sürgetett „visszaemlékezés” dokumen
tumaiból derül ki, és különösen a zsidó ügyvédek önélet
rajzain alapul.

A nyolcvanas évek végén a kutatási lehetőségek kiszéle
sedtek. Az addig rejtegetett levéltári anyagok kiértékelése 
lehetővé teszi a büntető védőügyvédek munkaterületé
nek és a totális államban meglévő cselekvési szabadsá
guknak a feltérképezését. A dokumentumok alapján az 
ügyvédi tevékenység lényege az állami érdekek képvi
selete a jog területén, ezáltal a szakma gyakorlói az el
nyomás eszközeivé váltak. Az állami feladat-kijelöléssel 
szemben hamarosan megjelentek az első törekvések egy 
ellenpólus létrehozására, amelynek célja az ügyvédek
nek önmaguk „megfékezése” lett volna. Ennek értelmé
ben, a berlini ügyvédek visszafogása jegyében, először a 
büntetőeljárásban az áldozat vallomása mellett kötelezővé 
tették a tettes, a passzív alany és a szemtanú meghallga
tását is.

2 . A  ce lle i ügyvédi kam ara program ja

Ebben az összefüggésben a cím úgy értendő, mint „A cel
lei ügyvédek tevékenysége a nemzetiszocializmus idején ”. 
A projekt célja a gazdag cellei aktaállomány kielemzése, 
amelyet az újra meg újra megismételt kortörténeti kuta
tások tettek lehetővé. A kutatás magját az OLG (Német
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Legfelsőbb Bíróság) archívumából származó, ügyvédek 
és jegyzők személyes aktáit tartalmazó iratok alkotják, 
az ügyvédi kamara archívumából kiegészítve, és címekre 
bontva, mint például „Entnazifizierung”2 vagy „Jóvátételi 
cselekmények Alsó-Szászországban” Ehhez kapcsolódik 
továbbá az OLG általános aktáinak teljes egészében meg
őrzött állománya, amely akták a helyi igazságszolgáltatási 
hatóságok működéséről szólnak. Hasznos források a Ka
mara archívumából származó egyes bejegyzések és ezek 
legfontosabb részei: a kamarafőnökség üléseinek messze
menően részletes protokollszabályai.

A projekt kezdetén (2002-ben) a mintegy húszezer, 
OLG-ben tárolt személyes akta főként az igazságszol
gáltatás szerveiről, azon belül szűk hatszáz az ügyvédek 
és a jegyzők működéséről szól. Egyes aktákat az állami 
archívumba helyeztek át, másokat az aktakénti tárolásra 
való nyilvánvaló méltatlanságuk miatt megsemmisítettek, 
vagy a világháború alatti átköltöztetések során elkallód
tak. Négyszáz személyes akta bizonyult arra alkalmasnak, 
hogy belőlük az ügyvédek -  jószerével a háború kitöré
séig tartó -  működéséről releváns következtetéseket le
hessen levonni.

Az akták néha csak egyetlen oldalból állnak, s csupán 
másolatai az Entnazifizierung-határozatoknak, általában 
viszont egy vagy több kötet terjedelműek, és az ügyvé
dek, illetve a jegyzők hivatali tevékenységére vonatkozó 
előírásokat tartalmaznak. A mellékakták vizsgálatok lefo
lyását rögzítik, szólhatnak büntetőeljárásokról, az ügyvé
dek esetében lefolytatott bírósági eljárásokról, a jegyzők 
hivatali büntetőeljárásáról, valamint az 1945 utáni Entna
zifizierung jegyében történt eseményekről.

Egy teljes egészében megőrzött személyi akta ügyvé
dek esetében az ügyvédi engedéllyel, jegyzőknél pedig 
az első kinevezéssel kezdődik, s egészen 1945-ig végig
kíséri pályájukat. Ezután az Entnazifizierung cenzúrázott 
eredménye következik, amely két részre oszlik: az enge
dély iránti újbóli kérelemre és egy ügyvédi vagy jegyzői 
osztályra való kinevezési folyamodványra. Magában fog
lalja ezenkívül a hivatali évfordulók alkalmából küldött 
köszöntéseket, majd a tisztségről való lemondó nyilatko
zattal vagy az illető halálával végződik.

Ritkán kerülnek elő személyi és munkaköri feljegyzé
sek az igazságügyi igazgatás területéről, pedig ezek fontos 
jogtörténeti források. Hasonlóképpen figyelmet érdemel
nek az egykori Német Birodalomból származó űrlapok, 
így az 1948 után a Cellei körzetben az ügyvédi és jegy
zői pályára lépéshez megkövetelt adatok. A nemzeti
szocializmus éveiből származó személyi ívek nemcsak 
a pályázó alapadataiból állnak, hanem tájékoztatnak az 
államvizsga eredményéről, a „német véri leszármazás 
igazolásáról”, a szociális háttérről -  családi kapcsolatok
ról, az apa és az após foglalkozásáról - , valamint a Frei- 
korpsban és a Wehrmachtban korábban teljesített szolgá
latokról is. Csatolni kellett mindazon dokumentumokat, 
amelyek bizonyítják, hogy az illető korábban milyen po
litikai párthoz, egyesülethez, páholyhoz tartozott, illetve 
amelyek igazolják a későbbiekben a pártban és az ahhoz 
kapcsolódó szervekben, egyesületekben fennálló tagsági 
viszonyát.

Figyelemre méltóak az igazságszolgáltatási tevékeny
ség során végzett szolgálati teljesítményről, a pályázó ké
pességeiről, viselkedéséről és jelleméről szóló jelentések, 
köztük a Landesgericht3-elnökök minősítő véleményei, 
az Oberlandesgericht4-elnökök egyéni állásfoglalásai. 
Ezek az ítéletek egységesen 1944-re datálódnak, miután 
1943 végén a Birodalmi Igazságügy-minisztériumban az 
ügyvédekről és ügyészekről fellelhető szinte összes iratot 
-  háborús okokra hivatkozva -  megsemmisítették, majd 
csakhamar helyreállították. 1944 elején a minisztérium az 
igazságügyi igazgatáson keresztül kötelezettséget rótt az 
ügyvédekre, miszerint a személyi aktákra vonatkozó fon
tos nyilatkozatokat és iratokat kötelesek benyújtani, ám ez 
nehézségekbe, sőt ellenállásba ütközött.

1945 után az akták folytatásában többnyire a katonai 
szerepvállalással kapcsolatos kérdésekkel találkozunk. 
Az újbóli kinevezésre, az ügyvédek működésének újbó
li engedélyezésére vonatkozó kérdőíveket kiegészítették 
a korábbi politikai elítélés miatt előre látható kérdések
kel, amelyek a korábbi Nemzetiszocialista Pártban és 
kapcsolódó szervezeteiben való tagságra és a politikai fe
lülvizsgálat eredményeire vonatkoznak. A kérdőívek tar
talmazzák a pályázó terjedelmes önéletrajzát, ezenkívül 
egyéni állásfoglalásokat, jogértelmezéseket, magyaráza
tokat, amelyek -  nem meglepő módon -  néhol homlok
egyenest ellenkeznek az 1944-ben adott véleményekkel, 
megítélésekkel.

3. A z ügyvédi szabadság  
a nem zetiszocia lizm us idején

Arról, hogy az ügyvédek miképpen kezdték meg működé
süket a nemzetiszocializmus első éveiben, szubjektív, vita 
formájában előadott vélemények, kollégiumon belüli szö
vetkezések szakmai állásfoglalásai adnak képet, amelyek 
egységesen az eljövendő „sötét kortól” féltek.

Ezzel elérkeztünk az ügyvédi foglalkozás közelmúlt
beli kritikus pontjához.

A rendszer jellegzetességei láthatóak voltak -  Max We- 
bernek, egy széles látókörrel rendelkező szociológusnak 
ún. uralom-szociológiájára visszautalva: a Führer a kariz
mák hordozója, az általa vezetettek hozzájárulása pedig 
ezen karizmák elismerésében áll.

Az ügyvédi szakmai elitnek ilyen egyhangú beállítódása 
messzemenő homogenitást okozott, s a fajuk vagy politikai 
irányultságuk miatt „megbízhatatlanok” likvidálását vonta 
maga után. Németországban hasonló intézkedés sietett az 
ügyvédség létrehozásának elősegítésére. A helyzet jelleg
zetessége, hogy a jogszociológia az államtól származtatott 
szabadság álláspontján maradt. Más országokhoz képest 
hamarabb jelentkezett az állami intervenció, amikor a Ka
marák önigazgatása nyilvános jogi testületté vált, és az álla
mi bírói szervek a bűnüldözés résztvevői lettek.

Az állam hasonló módon legitimálta a munkahely be
töltése előtti figyelmeztetést, és a működési engedély 
állam általi korlátozhatóságát is. A Kamarák 1930-as 
Gleichschaltungjai5 csak szimbolikus letartóztatással vég
ződtek.
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4 . A  politika prim átusa az ügyvédek  
és jegyzők  hivatali jogában
A nemzetiszocialista állam különböző eszközöket alkal
mazott a szabad hivatáshoz tartozók megfegyelmezésére. 
Bevezetett egy új képzési rendszert, valamint a jövendő 
ügyvédek jelölti és próbaidő alatti szelekcióját. Egyenjo- 
gúsította a kamarákat, korlátozta „politikailag megbízha
tatlan” zsidó kollégák és ügyvédnők tevékenységét, végül 
az ügyvédek működését erőszakos módon alávetette az 
állami irányvonalnak. Ezek után az -  immár normatív ke
retek között fennálló -  ügyvédi szabadság fogalmát újra 
kellett értelmezni.

A személyi akták lehetővé teszik az életrajzok szemlé
letes bemutatását. 1937-ben egy jogi szóbeli államvizsga 
a következő részekből állt: az államjogi témák között sze
repelt a párt felépítése, a birodalmi helytartó és a birodal
mi polgárok jogai. A büntetőjogi rész a biztonsági őrizetet, 
továbbá a német faj és becsület védelméről szóló törvényt 
tartalmazta.

A gyakornokok esetében részletes kérdőív szolgált va
gyoni helyzetük feltérképezésére, esetleges nemesi címük 
történelmi forrásból való igazolására, személyes adataik 
kiszolgáltatására a családról, a tanulmányokról és a kato
nai szolgálatokról.

Egy „a nemzet jogi értékeivel” tisztában lévő és „he
lyes jogérzékkel megáldott” gyakornok megélhetési tá
mogatásra számolhatott, valamint arra, hogy a Birodalmi 
Bíróságon -  párttagságánál, SA6- és NSRB7-tagságánál 
fogva -  alkalmasnak találtatik majd ügyvédi próbaszol
gálatra. Ellenpéldaként a Cellei Legfelsőbb Bíróság elnö
ke -  az igazságügy-miniszterrel egyetértésben -  közölte 
egy jelentkezővel, hogy mivel sem a párthoz, sem annak 
kapcsolt részeihez nem tartozik, jelentkezését államelle
nesnek nyilvánítja. Egyúttal javasolja az illető párttagnak 
való jelentkezését.

Az ügyvédi kamarák új irányvonala abban mutatko
zott meg, hogy megengedték a zsidók kizárásának intéz
ményesítését. A kamarai közlemények előírták, hogy a 
párttagok, az SA, valamint az NSRB tagjai zsidókat nem 
képviselhetnek, továbbá a bíróságok nem támogathatnak, 
nem alkalmazhatnak zsidóktól származó jogi kommentá
rokat. A „fajtársak”, tehát a német ügyvédek ellenben az 
előírásoknak megfelelően használhatták a „német köszön
tést”, és ellenük nem éltek a gyanúperrel, hogy a nemzeti
szocialista eszméket visszautasítva a nemzet akarata el
lenében munkálkodnának. Szokatlan esemény volt, hogy 
egy zsidó „keverék” bírót elbocsássanak, ennek ellenére 
ez megtörtént. Például egy alkalommal a Legfelsőbb Bí
róság elnöke kifejezetten kérte a porosz igazságügy-mi
nisztert, hogy egy zsidó ügyvéddel -  annak kiváló telje
sítménye miatt -  a lehető legnagyobb kímélettel bánjanak. 
A miniszter azonban -  a kamara példa nélküli módon egy
behangzó véleménye ellenére -  1933-ban felfüggesztette 
az ügyvéd működési engedélyét, mondván, hogy a kör
zetben „a zsidóság befolyása az ügyvédi szakmában még 
nincs kellőképpen visszaszorítva”.

A büntető ügyvédi tevékenység területén mindenek
előtt érvényes volt az az alapelv, hogy az egyes ügyvé- 
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dek működése politikai megbízhatóságuk alapján mi
nősült kívánatosnak vagy nemkívánatosnak. Egy-egy 
ügyben a védelmet alapvetően meghatározhatta a saját 
üldöztetéstől való félelem, azonban 1945-től kezdve a 
szakmabeliektől egyenesen megkövetelték pártbeli tag
ságuk igazolását.

5 . Karrierek  és an tikarrierek  
a nácizm us idején

A nemzetiszocialista uralom időszakával foglalkozó ku
tatások elsősorban az 1886 után születettek generációjára 
irányulnak, ami életkorukból adódott. Az ő életútjuk jel
lemzője az I. világháborúban a Wehrmacht-szolgálat, az 
ország és saját egzisztenciájuk két évtizeden át tartó újjá
építése, majd a II. világháború idején újabb behívásuk a 
Wehrmachtba, azután a fáradságos újrakezdés -  a szökést 
vagy elűzetést követően több esetben Nyugaton.

Az állampolgárok politikai véleménye csak részben 
alapult a liberális-demokrata pártok, az SPD (Sozialde- 
mokratische Partei Deutschlands) vagy a Zentrumpartei 
nézetein. Túlnyomórészt a különböző, nemzeti-konzerva
tív irányba mutató politikai rendszerek területén marad
tak, miként ezt egy érintett véleménye is tanúsítja: „Én 
nem fáradoztam azon, hogy a szülői házban kapott ne
velés szerint mindig jó német, helyesen gondolkozó és 
cselekvő állampolgár legyek. A Birodalom megtartása 
és fennmaradása volt mérvadó szempont a döntéseim 
során. Ezért a kormányzat 1918-as összeomlása után -  
amely Ebert és Noske kommunista felkelés elleni harca 
miatt történt -  a Freikorps rendelkezésére bocsátottam 
magam, és 1933 májusában NSDAP párttag lettem, hogy 
a Német Birodalmat minden nemzeti érzelmű társam
mal együtt a terrortól és az összeomlástól megóvjam.” 
Amikor a zsidó kollégákat 1933-ra kizárták az ügyvé
di hivatás gyakorlásából, ők elmondták, hogy a német 
anyaországot mindvégig hűen szolgálták, és a nemzeti 
felemelkedésért -  a náci uralomtól függetlenül -  továbbra 
is dolgozni fognak.

a) Tagság a pártban és annak szervezeteiben

A nemzetiszocialista karrierek a párthoz, az SA-hoz, az 
SS8-hez és számos egyéb szervezethez való tartozásban 
gyökereztek. Ezt alátámasztja az a tény is, hogy a szemé
lyi ívek szerint az ügyvédek és a j egyzők kétharmada tagj a 
volt ezen szervezeteknek.

A későbbi, 1933-as pártban ideológiai buzgalom vette 
kezdetét, amely 1933 után először közvetlenül a kollek
tív nemzeti feltörekvésre való irányultságban, később a 
szakmai egzisztencia megteremtésében és megtartásában 
mutatkozott meg. A pártban maradás akkor volt indokolt, 
ha a szakma képviselőjére a szervezet mérvadó nyomást 
tudott gyakorolni. Saját pártkarriert az ügyvédek esetében 
„Gaurichter”-ként való működésre, bevetésben való köz
reműködésre vagy egyes régiók nemzetiszocialista forra
dalomra való felkészítésére lehetett alapozni.
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A hiányzó párttagságot -  politikai megbízhatóság
tól függően -  a kapcsolódó szervekhez, végső esetben 
az NSV9-hez való tartozással lehetett kompenzálni. Az 
SA-ba való belépésnél a nyilvánvaló motiváción kívül 
azt is kikötötték, hogy a tag „az acélsisak alatt” minden 
egyéni elképzelésen alapuló tevékenység nélkül, vakon 
bízza magát a vezetőire. Hogy milyen lehetőségek nyíl
tak az SA elhagyására, azt megmutatja egy ügyvéd és 
egy SA-vezető esete, akik az 1938-as, SA által koordinált 
pogrom után elbocsátásukat kezdeményezték. A Gauge- 
richt előtti kihallgatáson mindketten azzal érveltek, hogy 
a nem a Führer által parancsolt akció jogellenes, a kapott 
parancsok végrehajtása pedig nem volt elvárható egyetlen 
embertől sem.

A párt- és az SA-beli tagság mellett az igen gyako
ri SS-tagság nem játszott túl komoly szerepet, noha ez 
1945 után jelentős tisztségnek tűnhetett. Az SS-tagság 
arra szolgálhatott, hogy a hiányzó párttagságot helyet
tesítse, ugyanúgy, mint a formális tagság, amelynek ré
vén az ügyvédek a szervezet ítélőképességét és erre való 
jogosultságát voltak hivatottak biztosítani. Az SD10-be- 
li szolgálattétel, például egy kolléga lefokozása vagy a 
félzsidók eltávolítása még 1945 után is csak alig volt 
minősíthető hivatali cselekedetnek, a tagok feladata itt 
inkább a „lakosság hangulatáról” való jelentéstétel és a 
„jogtalanságok” saját hatáskörben való visszaszorítása 
volt. További akták tanúskodnak az ügyvédek és jegy
zők Waffen-SS-beli karrierjéről, a háztartási és építkezé
si részlegtől kezdve a ranglétrán felfelé, egészen a láger
parancsnokságig.

b) Az igazságügyi tanácsosi cím odaítélése

Az ügyvédeket csak közvetlenül az állam tüntethette ki 
az igazságügyi igazgatás hivatali évfordulója alkalmából 
hozzájuk intézett jókívánságokkal és különböző érdem
rendekkel, többek között a jogtanácsosi cím odaítélésével. 
A többi érdemrend szakmailag sokkal rangosabbnak szá
mított, mivel a jogtanácsosi cím elnyerésének politikai 
színezetű kritériumai is voltak.

Hitler közelgő ötvenedik születésnapja 1939-ben az 
igazságügyi apparátus, a párt és a Gauleiterek által tett 
személyi felterjesztésekből valóságos áradatot indított 
el. Hitler felhívta a döntőbizottság figyelmét arra, hogy a 
kitüntetést csakis különleges érdem alapján, a birodalmi 
jognak megfelelő módon ítéljék oda. 1939. január 30-án a 
címet összesen 56 alkalommal osztották ki, köztük kétszer 
kerületi ügyvédnek, 1939. április 20-án pedig 60-szor, 
ezek közül három esetben szintén a kerületből került ki 
a jutalmazott. Az 1939-es számok szerint a 733 ügyvéd 
közül a kerületben 29 jogtanácsos (4%, ebből 6 „újfajta”), 
a 204 hannoveri körzeti ügyvéd közül 6 (3%, ebből 1 „új
fajta”) nyerte el a díjat.

A csekély számú „újfajta” ügyvédi és jogtanácso
si megjelölés a pártba újonnan felvettekre vonatkozott, 
akik magától értetődőnek tartották, hogy a pártba be
lépve, annak érdekeit közvetítve nyújtsanak segítséget 
a bíróságoknak az „igazság keresésében”. Egy személyi

javaslat így foglalja össze a pályázó sokoldalú képessé
geit, miszerint „B. kétségkívül az új államberendezkedés 
híve. A dél-hannover-braunschweigi bíróság alkalma
zottja, SS-szakaszvezető és a IV-es számú SS-különít- 
mény jogtanácsosa Hannoverben, valamint gaubírósági 
ülnök az NSRB-ben.”

Ezzel szemben visszahívták a politikailag megbízha
tatlan „zsidóbarátokat”, a páholyok egykori tagjait, úgy
szintén a szakma elismerésének örvendő, a „munkajog 
legjobb ismerőjének” tartott jegyzőt is, akiről a Gestapo 
nyomozása után megállapították, hogy tevékenységéért 
érdemli meg a német nép háláját.

c) Az állam beavatkozása az igazságügybe 
„a birodalom védelmében"

A birodalom védelmében a politikai rendszerhez való vi
szonyulás alapján történő szelekció azt eredményezte, 
hogy bevezették az igazságügyi szükségszolgálatot, az 
ügyvédek és jegyzők elbocsáthatóságának intézményét. 
Egyrészt a háborúban csökkent a jogászok működésére 
való igény, másrészt, mivel a seregbe való behívás követ
keztében egész jogászgenerációk tűntek el, az ügyvédeket 
ún. szükségszolgálatra hívták be, ahol bíróként és ügyész
ként működtek (az 5-ös számú kerületben például hét ügy
védet hívtak be ilyen módon). A tevékenységnek az er
ről szóló 1944-es miniszteri rendelet sok feltételt szabott, 
úgymint jogérzék, közösségi öntudat, végül a nemzeti és 
az állami igények felismerése a jogalkalmazásban.

A háború szempontjából fontos büntetőügyekre olyan 
ügyvédek jelentkeztek, akik mindent félretéve készek vol
tak az államot kiszolgálni. Egy -  végül alkalmazott -  bírót 
jelentkezésekor úgy jellemeztek, hogy „kiváló zenész”, 
„inkább simulékony, mint tetterős természet, ugyanakkor 
meggyőződéses nemzetiszocialista”. Ő saját magát úgy 
jellemezte, mint aki azon fáradozik, hogy a nemzetiszo
cialista eszméknek megfelelően szolgáltasson igazságot, 
és magát mint „a törvény egészséges, nemzeti érzelmű 
alkalmazóját” a bírói szolgálatra alkalmasnak tekintette.

Általánossá vált tehát a bírói hivatáshoz szükséges kri
tériumok megkövetelése, de az arra irányuló kísérletek, 
hogy a jogállami függetlenség utolsó bástyájaként meg
őrizzék a bírói hivatás függetlenségét, nem tudták elérni a 
céljukat. A rendszerbe be nem illeszkedőket „jogos érdek
ből” vagy a „törvényen kívüli szükségállapotra” hivatkoz
va tiltották el a szakma gyakorlásától.

A birodalom védelmét szolgáló folyamatos behívások 
a hadseregbe az ország személyi erőforrásainak mobili
zációját okozták. A Führer ezt megerősítő, 1943-as ren
deletét a tartományi legfelsőbb bíróságok elnökei ültették 
át a kerületek gyakorlatába. Az ügyvédekre vonatkozó 
kritériumok kényelmetlennek tűnnek, de egy, a háború 
szempontjai szerint korlátozott joggyakorlatot egyébként 
sosem tekintettek volna jogosnak. Hamarosan már nem 
a hivatali hierarchia, hanem a hivatali helyzetfelismerés 
döntött arról, hogy az adott személy közreműködése a 
joggyakorlatban kívánatos-e. Ennek értelmében elsősor
ban és hiánytalanul elbocsátásra kerültek a keverékek, a
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zsidó kapcsolatokkal rendelkezők és az állam elleni tevé
kenység miatt elítéltek. Egy 1943 végéről származó lista 
10 „keveréket” és 1 volt SPD párttagot tartott nyilván az 
1. számú körzet ügyvédei közül.

Másfelől az ügyvédek hadiipari vállalkozóként vagy 
politikai funkcionáriusok tanácsadóiként tették magukat 
nélkülözhetetlenné. A teljes egészében megőrzött kihall
gatási jegyzőkönyvek ipari szemszögből világítanak rá, 
hogy a háború ötödik évében Németországban a gazda
ság, az ipar és a kereskedelem mennyire összefonódott. 
Mentális nézőpontból vizsgálva a dolgot, elgondolkodta
tó, hogy az ezekről való tudomásuk alapján megállapítha
tó-e az ügyvédek társfelelőssége az egész világon tiltott 
kémiai kutatásokban vagy a kényszermunkások alkalma
zásában.

Az SS, az NSKK11 vagy a Gauk12 iránti jogi tanácsadói 
elkötelezettség ezen szervezeteknek az igazságügybe való 
beszivárgását jelentette, és olykor a megbízásuk visszavo
násának alapjául szolgált, például abból a célból, hogy így 
növeljék az SD működésének eredményességét.

A Legfelsőbb Bíróság elnökének jelentése szerint 
1943 elejétől a 320 kerületi ügyvéd közül mintegy 50- 
et -  közülük ügyvédnőket is -  elbocsátottak. Ezzel azt 
érték el, hogy az érintetteket az így megállapított szol
gálatra való méltatlanság, az ügyvédi jegyzékből való 
törlés vagy a Wehrmachtba való behívás miatt gyakran 
soha többé nem vették alkalmazásba. Emellett az ügy
védek és jegyzők a túlképzés miatt alig tudtak állást ta
lálni. A Legfelsőbb Bíróság elnöke a miniszterhez be
nyújtott jelentésében azt tanácsolta, hogy a „leszerelt” 
vagy álláshoz nem jutó jogászokat egyszerű rendőrségi 
dolgozóként alkalmazzák, de hivatalba lépésük előtt ki 
kell kötni, hogy új állásukban előmenetelre nincsen le
hetőségük.

d) A büntető védőügyvédi tevékenység

A védőügyvédekről alkotott kép nem mutat gyökeres vál
tozásokat: tevékenységük a nemzetiszocializmus idején 
is megmaradt „kereskedelmi játéktérnek”. Az ügyvédek 
-  párttagságtól függetlenül -  megbízatásuk megtartása 
érdekében a védelmet a különbíróságok, az RKG13 és a 
VGH14 előtt konfliktuskerülő, kockázatot nem vállaló mó
don áruba bocsátották, s alávetették magukat a politikai 
hatalomnak.

A büntetőügyekben eljáró védőügyvédek a politikai 
ügyekben való védelmet a kerületen kívül is átvehették, 
ha a Legfelsőbb Bíróság elnöke Cellében ezt szakmai és 
politikai szempontból indokoltnak tartotta. Erre csak a 
rendszerbe beépült ügyvédeknek volt esélyük, akiknek a 
„bírósággal való örvendetes együttműködése”, „racionális 
hozzáállása” megfelelt a bíróságok elvárásainak, és akik 
így bizonyították az igazságszolgáltatásbeli közreműkö
désre való alkalmasságukat. Egy ügyvédet bírói úton is le 
lehetett fokozni, ha tevékenysége -  az igazságszolgáltatás 
működését hátráltatva -  a bíróságon a bűnösség bebizo
nyítását akadályozni próbálta, és ezzel az ügyvédi hivatás
sal összeférhetetlenné vált.

6. Jeg yző k

A jegyzők korai története nemcsak alig kutatott terület, 
hanem ebből kifolyólag értékelés nélküli is maradt. Törté
netük azonban -  különösen a közjegyzők személyi aktáin 
keresztül -  a kutatáshoz tartozik.

Egy frank birodalmi jogász toborozta össze a jegyzőket 
a BNSDJ15 egységes jogi frontjába. Az 1937-es birodal
mi jegyzői rend csak részben valósít meg hivatáspolitikai 
kívánalmakat. A kodifikáció a „csak jegyzőség” modell
jét számos átmeneti szabályozáson keresztül vezette be, 
és nemcsak a remélt monopolhelyzetet eredményezte, 
hanem kötelezettséget is teremtett a nemzetiszocialista 
államszervezetbe való kivétel nélküli belépésre és a hi
vatalnak a népközösség jóléte érdekében való vezetésére. 
A generálklauzulákból vezették le, hogy a jegyzőket min
denkori feladatuk szerint a közösségi érdekek megvalósí
tására kell igénybe venni.

A jegyző köteles volt minden állásfoglalását a párttal 
előzetesen egyeztetni, tehát az ő működését sem első
sorban szakmai, hanem politikai szempontok alakították. 
Egy politikailag aktív jegyző számíthatott a Gauleitung ál
tali beavatkozásra, vagyis arra, hogy az RMJ16 működési 
engedélyt ad neki a legfelsőbb bírósági elnökök szavazata 
ellenére is. A hivatalnokok helyreállításáról és különösen 
a birodalmi polgárokról szóló törvények eredményeképp 
a zsidókat eltávolították az ügyvédek közül. Kineve
zésük évekig tartó halogatására vagy rosszabb esetben 
működési kérelmük végleges visszautasítására számít
hattak a politikailag megbízhatatlan jegyzőjelöltek, akik 
például zsidó nővel kötött házasságukhoz ragaszkodtak, 
és az egyház kötelékében maradtak, vagy akik korábban 
az SPD vagy a Zentrum tagjai voltak. Előfordult, hogy 
egyes jegyzők mégsem tartoztak a párthoz, s ez megcáfol
ja azt a később hangsúlyozott tényt, hogy csak párttagokat 
alkalmaztak volna.

A jegyzők alapjában véve csak a birodalmi jegyzői 
rendnek voltak alárendelve, a hivatali büntetőjogban vi
szont a hivatalnokokra és bírókra vonatkozó birodalmi ha
tósági büntetőjognak is. A formális, az OLG hivatali bün
tetőkamarája előtti hivatali büntetőjogi felelősségre vonás 
nemcsak időponthoz kötött kötelezettségsértéseket -  mint 
például a megkövetelt jóváhagyás nélküli külső ítélkezést
-  érintette, hanem politikai eljárásokat is. Az a jegyző, aki 
zsidó kollégájától zálogjogot szerzett, és őt a hagyomá
nyoknak megfelelően „mélyen tisztelt Kolléga Úr”-nak 
szólította, akár 2000 német márkás büntetést is kaphatott. 
Hatalmas bátorságról tett tanúságot ugyanez a jegyző egy 
évvel később, amikor egy zsidó kereskedő elleni nyilvá
nos pogromot kritizált, és fellépett az intézkedések ellen
-  ez kis híján az állásába került. Hasonlóan érthetetlen az 
az intézkedés, amikor 1948-ban a hivatali büntetőkama
ra a jóvátételi rendelkezések előírásainak megfelelően az 
érintett korábbi pénzbírságát utólag megtérítette, azonban 
a miniszteri végzés alapján az eljárás és a saját védőügy
véd díját nem.
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7. E llená llás

A magukat „a nemzetiszocializmus által kitagadottnak” 
mondó ügyvédek a bíróságon védekezéskor az elítélés 
veszélyét vállalva polgári bátorságot tanúsítottak. Ahhoz 
is bátorság kellett, hogy a zsidók ellen elkövetett bűnöket 
vagy a nemzetiszocialista világnézetet saját felelősségük
re, nyilvánosan kritizálják.

Saját egzisztenciáját sodorta veszélybe az a személy, 
aki a pártban vagy valamely kapcsolt szervezetében, il
letve egyesületben tevékenykedett, ha egy zsidó nővel 
kötött házassága mellett kitartott, és az országból való 
kimenekítéséhez segítséget nyújtott. Ezzel szemben egy 
Waffen-SS-tag is el tudta tussolni a politikai vagy etni
kai okokból üldözötteknek nyújtott segítségről szerzett tu
domását egy valótlan jelentéssel, amellyel az ügy el volt 
intézve, s közben sikerült megmentenie egy származása 
miatt üldözött személyt.

„Csalhatatlan jogérzékkel” rendelkezett -  így minősí
tik egy jegyző és ügyvéd nyilvános működésének évtize
deit, aki a háború után Göttingen főpolgármestere és az 
Alsó-szászországi Parlament tagja volt. Ő csak az NSRB 
és az NSV tagja volt, visszautasította a „Németek Üdvöz
lete” cím átvételét, továbbá megrovást kapott egy zsidó nő 
hátrahagyott vagyonának „kihegyezett jogi fejtegetéssel” 
történő megmentéséért. Munkássága során mindvégig 
arra törekedett, hogy a jogtudomány felfogását a liberaliz
mus irányába terelje.

Végül említést érdemel még az az ügyvéd is, aki -  ön
életrajza alapján -  szerepet vállalt a német földön fennálló 
mindkét diktatórikus rendszer elleni ellenállásban. Először 
a nemzetiszocializmus idején, amikor az érintett szemé
lyeket testi fogyatékosságuk miatt üldözték, aztán a szo
cializmusban, amikor egy gazdasági bűnöző védelme so
rán a SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, 
Német Szocialista Egységpárt) által kiadott tiltakozó 
határozat ellen emelte fel a hangját -  ezután nem maradt 
számára más, mint a Nyugatra való szökés. A harmadik 
birodalombeli politikai üldözés jelképeként a nürnbergi 
jogászper vádhatósága tanúként idézte be őt, egyedüliként 
az egész szovjet megszállási övezetből (SBZ, Sowjetische 
Besatzungszone).

8. A  v isszaem lékezés m enete

Az ügyvédi tevékenység normatív keretei 1945-öt köve
tően nem tartalmaznak joghézagot. A kamarák helyre
igazításáig Hessenben átmenetileg megmaradt az állami 
hivatalfelfogás. A numerus clausus központi kérdését il
letően az igazságügy, a kamarák és a DAV egyetértenek 
abban, hogy a szükségvizsga a nemzetiszocializmusban 
politikailag is motivált volt, ugyanakkor a számtalan 
szökevény ügyvéd visszahelyezése gyakran felmerülő 
problémát jelentett. Visszatekintve, akkoriban egy „sza
bad” védőügyvéd képe mindenképpen csak távoli célnak 
tűnhetett.

A nyugati ügyvédek szabadságáról szóló ismeretek 
csak e háttér ismeretében értelmezhetők. Ha keleten az

NSDAP minden egyes tagját kizárja a jogászi -  ezen be
lül az ügyvédi -  tevékenység végzéséből, az antifasiszta 
megújulást sürgető mozgalomnak sikerülhetett volna az 
ügyvédeket mint a „jog művelőinek szerveit” más ideoló
giai töltettel a SED-ben egyesíteni.

Az ügyvédek foglalkozástól való távol tartása koráb
bi párttagságuk miatt Nyugaton még egészen a kezde
tekhez kapcsolódik. Az Entnazifizierung eredménye
ként a bűnösök és az üldözők visszatértek, miközben az 
ártatlanoknak és üldözötteknek a szakmai elismerésért 
kellett küzdeniük. 1947-ben egy érintett keserűen je 
gyezte meg: „Berlinben [1940-ben] azért nem lehettem 
jegyző, mert nem voltam náci, itt pedig [Bad-Pyrmont- 
ban] azért nem, mert a megszokott nácik miatt kerülök 
háttérbe.”

Az igazságügy és a kamara néhol ugyan egymástól 
eltérően vélekedett az eseményekről, abban viszont 
egyetértettek, hogy a nemzetiszocialista uralomtól idő
ben távolodva az idő jótékony hatása egyre jobban érvé
nyesül. Míg 1956-ban a kamara egy ügyvéd engedélyét 
azért tagadta meg, mert a jelölt korábbi, a párthoz való 
viszonyát nem igazolta megfelelő adatokkal, a Legfel
sőbb Bíróság ezt másképp látta: „csak a háború utáni 
jelentősebb mulasztásokat kellene következetesen bűn
ként felfogni”.

A kamara jelentős erőfeszítések árán, a szerepek meg
fordításával el tudta feledtetni egy ügyvéd és egy SS-kü- 
lönítményvezető múltját. Azt a személyt, akit 1944-ben 
a jelleme miatt a politikai vezetés „megfontolás nélkül 
elítélt” és büntetőintézkedésekkel sújtott, 1948-ban a 
besúgásai miatt „a temérdek ügyvéd közül a legvesze
delmesebb náciként” jellemeztek, 1962-ben pedig -  az 
igazságügyi igazgatás nyomós kétségei ellenére -  hivatali 
jubileuma alkalmából a kamara „legmelegebb támogatá
sát” és jókívánságait fogadhatta.

Amikor az érintettek a nemzetiszocializmusban játszott 
szerepüket utólag megszépítik, az általában amnézián 
vagy „önamnesztián” alapul. 1934-ben egy ügyvéd-jegy
ző kérelmet nyújtott be, hogy -  az 1933-as, formális 
SPD-tagsága ellenére -  polgármester lehessen, mivel az 
együttműködésre való készségét és akaratát a munkaszol
gálathoz, az SA-hoz és a BNSDJ-hez való csatlakozásával 
kinyilvánította. A kamara azonban a kérelmét visszautasí
totta, és őt „politikai vándormadárnak” titulálta, aki néző
pontját aszerint változtatja, ahogyan azzal a saját személyi 
előmenetelének kedvez. Ebből következően 1945-ben el
érte jegyzői újraalkalmazását azzal az indoklással, hogy őt 
a párt tagsága hiányában hivatalából kiutasította, és ezzel 
jegyzői kinevezését hátráltatta.

1946-ban egy krónikus alkoholista magát ügyvéd
nek adta ki, és azt állította, hogy megsemmisítő tábor
ba hurcolták, tömeggyilkosságokat élt át, halálraítélteket 
menekített meg, amelynek következtében elérte, hogy a 
tartományi bíróság 1954-ben bűnösség hiányában a ha
zaárulás vádja alól felmentette. Még lelkileg egészséges 
emberek is „egy esetről olykor különböző okokból ki
folyólag annyira valótlanul és túlzóan mesélnek, hogy az 
eseményekről alkotott saját emlékképük elmossa a való
ságot, és már maguk is elhiszik elbeszélésük valódisá-



gát”. Általános jelenségként figyelhető meg, hogy ezek 
az emberek gyakran egy „kényelmesebb valóságba” me
nekülnek, és végsőkig hisznek az újra meg újra elmon
dott történeteikben. A hivatali elit nemzetiszocializmus
beli hátráltatására vonatkozó információk felvilágosítást 
adnak a történelmi kutatások számára a cselekvési sza-

Jog________
Iwtéoeti sze m le '— /

badság és a társfelelősség kérdéseiről egy olyan korban, 
amely tartózkodik ezen témák érdembeli vizsgálatától. 
A vizsgálódások kényelmetlen, ámde annál jelentősebb 
válaszokhoz vezetnek.

Fordította: Szabó András -  Losonczi Eszter

Jegyzetek_____________________________________

1 Prof. Dr. Hinrich Rüping előadása 2005. július 8-án, Rothenburg 
o. d. Tauberben, a magyar-német büntetőjog-történeti szeminá
riumon hangzott el a „Bűnüldözés kirekesztett társadalmi cso
portok és ideológiai célpontok ellen” című témában. Az előadás 
magyar fordításának közlésével köszöntjük a jénai Friedrich 
Schiller Universitat, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ma
gyar Jogtörténeti Tanszéke és a rothenburgi Mittelalterliches 
Kriminalmuseum együttműködésében évente megrendezett 
Deutsch-Ungarisches Strafrechtsgeschichtliches Semmar 15. 
évfordulóját. A  szöveget fordította: Szabó András, az ELTE 
ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének demonstráto
ra, lektorálta Losonczi Eszter, ugyanezen tanszék demonstrátora. 
(A szerk.)

2 Entnazifizierung: „nácimentesítés”, azaz visszaemlékezés, és ennek 
keretében a nemzetiszocialista (náci) főtisztviselők eltávolítása ve
zető pozícióikból. (A ford.)

3 Német tartományi bíróság.
4 A tartományi bíróságok fölött álló Legfelsőbb Bíróság.
5 Gleichschaltung: a német nemzetiszocialista (náci) terminológiá

ban a szó jelentése: „egységesítés”, „egybehangolás”. A kifejezés 
azt a programot jelöli, amely minden társadalmi tevékenység és 
intézkedés egységes, megszabott ideológiai irányultságát írta elő. 
(A ford.)

6 Sturmabteilung: rohamosztag, a Nemzetiszocialista Német Mun
káspárt paramilitáris szervezete. (A szerk.)

7 Nationalsozialistischer Rechtswahrerbund: a nemzetiszocialista Né
met Birodalom jogászainak szakmai szervezete. (A szerk.)

8 Schutzstaffel, SS: Védőosztag, a Nemzetiszocialista Német Mun
káspárt katonai és védelmi szervezete. (A szerk.)

9 Nationalsozialistische Volkswohlfahrt
10 Sicherheitsdienst, Sicherheitsdienst des Reichsführers-SS, SD: az 

SS és az NSDAP titkosszolgálata a nemzetiszocialista Németország
ban. (A szerk.)

11 Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps, NSKK: az NSDAP parami
litáris szervezete. (A szerk.)

12 Gau: körzet, eredetileg az NSDAP körzeteinek, az 1939-es közigaz
gatási átszervezés után a Német Birodalom közigazgatási egységei
nek („tartomány”, „kerület”) elnevezése. (A szerk.)

13 Reichskammergericht, RKG: a német birodalmi bíróság, a leg
magasabb szintű jogalkalmazó szerv. (A szerk.)

14 Oberverwaltungsgericht, OVG: a közigazgatási bíróságok legmaga
sabb ítélkezési fóruma Németországban. (A szerk.)

15 Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen: a Nemzetiszocia
lista Német Jogászok Szövetsége, 1933-ban alakult meg. (A szerk.)

16 Reichjustizministerium, RMJ: a német Birodalmi Igazságügy-mi
nisztérium. (A szerk.)

Kurt Seelmann

Kulturalitás és tolerancia1

A z emberi viselkedés kulturalitásán azt a tézist ért
jük, hogy gondolkodásunkat és cselekvésünket a 
minket körülvevő kultúra határozza meg, s egyet

len gondolat sem mentesül a kulturális hatás és megha
tározottság alól. Különösen érvényes ez filozófiai világ
képünk fogalmi apparátusára. A következő gondolatok 
azzal a kérdéssel foglalkoznak, hogy ennek a tézisnek mi 
a jelentősége a tolerancia fogalmára vonatkozóan.

Már a tolerancia tárgyának meghatározása, illetve 
maga a tolerancia is, a kulturalitás említett koncepciója 
alapján, egy specifikus, azaz európai-nyugati gondolkodá
sunk eredménye. Ez két kérdést vet fel: az egyik a toleran
cia tárgyának kulturalitását, a másik pedig magának a to
leranciának a kulturalitását érinti. Az első kérdés, hogy mi 
a jelentősége a többi ember állásfoglalása kulturalitásának 
a tolerancia értelmezése szempontjából, azaz, mit jelent
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toleranciánk szempontjából, ha a mások által képviselt 
álláspontot teljesen annak kulturális környezete határozza 
meg? A második kérdés pedig az, hogy mi következne ab
ból, ha a tolerancia maga is egy koncepció, amely a saját 
ősi tradíciónkból nőtt ki, és lehetséges, hogy más kultú
rákban nincs hasonló megfelelője?

Ezeknek a kérdéseknek a megfelelő megválaszolása 
érdekében először két kérdéssel kell foglalkoznunk. Meg 
kell ugyanis egyeznünk abban, mit is jelent a mi kulturá
lis kontextusunkban a tolerancia (1). Előzetesen tisztázni 
kell továbbá, hogy a kulturális vonatkozású álláspontok 
egyáltalán a tolerancia tárgyai lehetnek-e, illetve létezik-e 
a kultúrákra vonatkozó tolerancia (2). Csak ezután foglal
kozhatunk a kulturalitás és tolerancia viszonyának kérdé
sével (3).

1. A  to lerancia  form ái

Toleranciafogalmunk értelmezésével kezdem. Az ezzel 
kapcsolatos definíciók nem egységesek. A toleranciát 
részben azonosítják bizonyos álláspontok elfogadásával. 
Ez azonban nem felel meg a fogalom hétköznapi hasz
nálatának, amely mindig éreztet bizonyos távolságtartást
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