
Igaz és hamis prókátorok 
 

Több évtizedes joggyakorlattal rendelkező ügyvédek állítják, hogy ma már ez 
a foglalkozás sem olyan, mint korábban volt. Nagyon sokan, túl sokan vannak 
a pályán, felhígult a szakma, az újak egész alacsony megbízási díjért is 
vállalják az ügyet – ezek a leggyakoribb panaszok. 
 
A kívülállók mégis irigykedve tekintenek az ügyvédekre, ahogy teszik ezt az 
emberek századok óta. A jogásznemzetként elkönyvelt magyarságnál 
ugyanis hosszú ideje jelentős az ügyvédek presztízse, amiben jövedelmi 
viszonyaik is szerepet játszanak. Az elismertség és a kereset csak az 1950-es 
években volt méltatlanul alacsony. 
 
Ügyvédre a római kor, a fejlett római jog óta szüksége van a társadalomnak. A 
bonyolult életviszonyok és szabályok megkívánják, hogy legyenek olyan 
jogban járatos személyek, akik hivatásszerűen ügyfeleiknek jogi tanácsot 
adnak, részükre okiratokat szerkesztenek vagy képviseletüket különféle 
hatóságok előtt ellátják. 
Ennek megfelelően az ókori Rómában, aztán a kánonjogban, a régi germán, 
francia jogban megkülönböztettek kétféle ügyvédet: egyrészt a perbeli 
képviseletet ellátó, másrészt a tanácsadó ügyvéd létezett. Mivel nálunk a jog 
nyelve a XIX. század első feléig a latin maradt, így a kétfajta ügyvéd közt is 
latin szóval tettek különbséget. Az előbbi csoportba a procurator tartozott, 
kinek neve a magyarban prókátorrá változott; az utóbbi csoportba tartozó 
pedig a conlocutor megnevezésre hallgatott. 
 
Az ügyvédi foglalkozás nálunk a XVIII. század második feléig nem volt 
vizsgához, képesítéshez kötve. Csak az 1769-ben kelt királyi rendelet írta elő, 
hogy az ügyvédi tevékenység gyakorlásához sikeres vizsga szükséges. Az 
ügyvédi tevékenységet aztán a Kúria által 1804-ben kidolgozott ügyvédi 
utasítás szabályozta. Az abszolutizmus idején, 1852-ben látott napvilágot az 
ügyvédi rendtartás. 1874-től kezdve pedig általában törvények rendelkeznek 
az ügyvédekről. 
 
Az ügyvédek megítélésében koronként és társadalmi rétegenként mutatkoztak 
eltérések. Az 1980-as évek elején mostani régiónk egyik szép vidékén, a Káli-
medencében hallhattam véleményeket a XX. század első felének ügyvédjeiről. 
Az ottani falvak lakói, jórészt parasztemberek, illetve hajdani kisnemesek 
leszármazottai, egy korábbi nemzedék tagjai mondták el vélekedésüket 
egykori jogi képviselőikről. Az egyéni megnyilvánulások a közösség 
értékítéletét is tükrözték. 
 
A Káli-medencéből általában a közeli kisvárosba, Tapolcára mentek ügyvédet 
fogadni. Ahogy egyik legidősebb adatközlőm, az 1892-es születésű, 
szentbékkállai Marton Kornélia említette, „régen voltak híres ügyvédek”, 
azokhoz fordultak. Mert az ilyeneknek neve, híre terjedt, közszájon forgott a 
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környék lakossága körében. Az ügyvédeknél a férfiak, esetleg az 
özvegyasszonyok jártak el ügyükben.  
 
A mindszentkállai Hoffmann József (sz.: 1906) nevesített is egyet a jeles 
tapolcai ügyvédek közül: „Vágó Jenő híres ügyvéd volt, legyőzte még a 
bíróságot is, ott má nem vót igaza senkinek, ahun az vót”.  
Monoszlón Kerkápoly Pálné sz.: Nagy Emma (sz.: 1909) szerint Tapolcán 
Sólyom Gyula ügyvéd a leghíresebbek közé tartozott. Azért is hozzá fordultak, 
mert rokonai éltek a Káli-medencében, Kővágóőrsön és Monoszlón. A 
köveskáli Szokoli Lajos (sz.: 1925) megint csak egyes ügyvédek szerepét 
emelte ki: „Voltak elismert ügyvédek, jó ügyvédek, mert azok aztán 
elintézték!” (t.i. az ügyet). 
Ám mindez pénzbe került, nem is kevésbe.  
 
Ugyancsak az egykor módos Hoffmann József mondta: „Mikor látta az ember, 
hogy az ügyvéd meg akarja nyerni a pört, megdugta pénzzel. Nem annyit 
adott, amennyi járt, hanem többet, hogy dógozza ki!” További véleményében 
jól tükröződött az ügyvéd szerepének felértékelése és az 
igazságszolgáltatásba vetett hit megrendülése: „A bíróságok nem egyformán 
ítélkeztek. A bíróság ítélete attól függött, hogy az ügyvédek miként dolgoztak, 
hogyan tudták az ügyet kihajtani.” Azt sem tartotta kizártnak, hogy hajdan az 
ítéletet befolyásolta, kapott-e a bíróság az ügyvédtől némi pénzt, azaz 
megvesztegették-e. 
 
A prókátorok furfangjai, tanácsai, eljárásuk nem kevésbe került. A kiadás 
különösen fájdalmas lett, ha pervesztéssel társult. Ezért sokan már eleve a 
vagyoni romlás jelének tartották, ha valaki jószántából, vagy a kényszer 
hatására ügyvédhez fordult. Köveskálon így fogalmazták meg: „Csak 
ügyvéddel ne kerüljön össze az ember, mert azok aztán…!” 
 
A Dunántúl hajdan híres, pénzügyminisztert is adó középnemesi családjának 
leszármazottja, Kerkápoly Pál (sz.: 1903) Monoszlón ugyanezt ekképpen 
foglalta össze: „Ügyvédkézre nem szeretett jutni az ember. Az ügyvédek 
zsiványok voltak, csaltak.” Ennek ellenére voltak gazdák, akik külön ügyvédet 
tartottak. Ők azután az ügyvéd úrnak (mert csak férfiak űzték a foglalkozást) 
a pénz mellett libával vagy más természetbeni ajándékkal kedveskedtek. Úgy 
gondolták, ha valaki jobban megfizeti az ügyvédet, akkor az hűségesebben 
végzi a dolgát.  
 
Kerkápoly Pál azt is elmondta, hogy abban az időben, mikor Köveskál 
mezőváros volt, ott is működött ügyvéd, ám mégis inkább a tapolcaiakhoz 
fordultak. Az ő családja is. A haladó, nemzeti érzelmű nemesség 
összetartozásának jelzéseként az 1848-49-es kormánybiztos, majd vértanú 
Csány László utódai voltak a Kerkápoly család ügyvédjei.  
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Az egykori kisnemesi családok levelesládáiban kutatva rengeteg peres irat 
akadt kezembe. A Káli-völgy falvaiban szépszámmal élő nemzetes urak és 
asszonyok, azaz a kisnemesek, illetve utódaik ugyanis sokat pörösködtek 
egymással. A köveskáli Győrffy Kálmánéknál pedig egy ügyvédi 
költségjegyzékre is leltem. Dr. Szűcs Arnold tapolcai ügyvéd állította ki 1908. 
február 7-én Kenessey Ignác és Csekő Dénesné sz.: Kenessey Mária 
köveskáli lakosok részére. A jegyzék szerint az ügyvéd eljárt 7 tényleges 
birtokbeli ügyben (mindegyiknél más személlyel szemben), 4 zálogtörlési 
ügyben, 3 hagyatéki eljárásban, és 1-1 elkülönítési, illetve kárrendezési 
ügyben. Mindennek összes költsége 844 koronára rúgott. Pedig ezek még 
nem is a legcifrább esetek közé tartoztak. 
 
Megyénk szülötte, Eötvös Károly (1842-1916) 1874-ben alaposan körülnézett 
a Káli-medencével szomszédos vidékeken, így Badacsony környékén. 
Élményeit megírta az Utazás a Balaton körül című, igen sikeres munkájában. 
Éppen a „Badacsony tetején” c. fejezetben szerepel néhány, az olvasóhoz 
szóló, témánkhoz kapcsolódó mondata:  
„Pörbe szállsz? Pörben állsz? Rokonaiddal osztozni kell? Üzlettársaddal 
számolni kell? Hiteleződ nyúzni készül, adósod világnak akar futni? Gyújts rá! 
….Íróra, bíróra, ügyvédre, közbenjáróra ne bízd igazságodat, mert pőrére 
vetkőztetnek.” 
 
Eötvös Károly bizony jól tudhatta, hogy milyen veszedelmeket, költségeket 
hordoz a peres eljárás. Hiszen ő maga nem csak író, országgyűlési képviselő, 
hanem ügyvéd is volt. 
  
 
   
 
        Gelencsér József 


