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Régi ügyvédek 

Az ügyvédi hivatás hazai, általános szervezettségéről 1875-től, az ügyvédi kamarák 

létrehozásától beszélhetünk. A jelenlegi Győr-Moson-Sopron megye akkori területét két 

ügyvédi kamara fedte le, a győri és a soproni. A mosonmagyaróvári ügyvédek a győri 

kamarához tartoztak. 

A Győri Ügyvédi Kamara, amelynek területe többször változott, s egy időben csaknem a 

teljes Észak-Dunántúlra kiterjedt, mint mindannyian mások, megszenvedte a történelem 

viharait, de mindenkor igyekezett betölteni hivatását, az ügyvédség erkölcsi-szakmai 

tartásának őrzését, érdekeinek képviseletét. 

A győri kamara a „boldog békeidőkben” a társadalmi élet egyik központi tényezője volt. Volt 

időszak, amikor közgyűlésének idejére, a királyi törvényszék épületére kitűzték a lobogót. 

Egymás sikereit „társas vacsorákon” ünnepelték meg, véleményt nyilvánítottak minden 

fontos jogszabályról, a törvényesség, a demokrácia eszméjétől áthatottan. 

Gyönyörűen fogalmazták meg hitvallásukat 1905-ben, a „darabont-kormány” 

igazságügyminiszterének, Lányi Bertalannak „ beköszöntő leiratára ” adott válaszukban: 

„Kamaránk választmánya a magyar ügyvédi kar nyomdokait, nagy hagyományait és 

hivatását, valamint a fentebb nevezett dicső államférfiak tanításait követi, midőn 

Nagyméltóságodnak fent nevezett leirata alkalmából kifejezést ad fájdalmának és hazafias 

aggodalmának az alkotmányellenes kormányzás, és ősi alkotmányunk veszélyeztetése felett, 

s ennek folytán Nagyméltóságodat a kívánt támogatásban nem is részesítheti.” 

Nem tudni, hogy a fentieket megfogalmazó udvari tanácsos, országgyűlési képviselő majd 

főispán kamarai elnök sejtette-e, hogy nem csak a múltról beszél. Századunk közepétől 

megpróbáltatások, és egzisztenciálisfenyegetettség közepette tevékenykedett a 

megfogyatkozott számú ügyvédi kar. Azonban a legsötétebb időszakokban is számos 

megörökítésre méltó példát találhatunk a szakmai, emberi kiállásra. 

Az ügyvédi kamarák harcos, vállalkozó szellemű jogászokat tömörítettek, akik nem rejtették 

véka alá aktuális véleményüket. Fellépésük, szereplésük a polgári Magyarország pezsgő 

időszakának igen markáns színfoltja volt.  

Az 1944-es évben az izraelita származású ügyvédeket eltiltották hivatásuk gyakorlásától, 

majd deportálták őket. Szinte senki nem tért közülük haza a haláltáborból. 

A két kamara 1945 után de facto, majd a megyerendszer kialakításával jogilag is egyesült, 

Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara néven.  

Az ügyvédi szakmai öntudat még a legsötétebb 50-es években is megmutatta magát, 

gyakorta kifogásolták a kihallgatások körülményeit, ill. a pártállami igazságszolgáltatás egyes 

jelenségeit. Nem véletlen tehát, hogy az 1956-os forradalom során is hallatták hangjukat, 



követelték az igazságszolgáltatás tisztességének helyreállítását, a koncepciós perekben 

érintett, illetve szakmai végzettség nélküli bírósági vezetők eltávolítását. A megtorlás során 

kiállásukat börtönbüntetésekkel torolták meg. A hatalom felhasználta az alkalmat egy 

nagyarányú tisztogatásra is, így a hatvanas évektől a korábban már ügyvédi 

munkaközösségekbe kényszerített ügyvédek a relatív anyagi jólét közepette „befelé 

fordultak”, kizárólag a szakmai kérdésekre összpontosítottak. 

A rendszerváltást követően az ügyvédi létszám kötöttsége megszűnt, a kamara tagsága 

megsokszorozódott, ugyanakkor mindennapi problémáik (pl. a panaszügyek) hasonló 

jellegzetességeket mutatnak, mint száznegyven évvel ezelőtt. 


