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„Please  come on the Bench (kérem jöjjön fel a bírói emelvényre!)” 

 

Szólították meg a levelek íróját, Nagy Emilt, aki erről így vélekedett: „Semmiféle nemzet bírói 

embere sem adná meg azt a kitüntetést egy idegennek, hogy felültesse maga mellé a bírói 

pódiumra...” 

Ez az elismerés a Londonban az 1920-as évek vége felé több ízben hosszabb tanulmányúton lévő 

egykori igazságügyi miniszternek Nagy Emilnek szólt, aki számos levélben örökítette meg a 

tapasztalatait, megfigyeléseit. Írásait összegyűjtve a Singer és Wolfner Irodalmi Intézet 1936-ban 

jelentette meg: Nagy Emil Londoni levelei címmel 219 oldal terjedelemben. 

 

Érdemes a szerző életútját megismerni! Ügyvéd, parlamenti képviselő, volt igazságügyi miniszter, 

publicista, kitelepített, később angol nyelvtanár. A XX. századi magyar történelem első felének 

tanúja, néha alakítója, történelmi személyek, események ismerője, akinek három házasságából tíz 

gyermeke volt. 

1871. november 16-án Kaposváron született, ahol gyermekkorát töltötte. Édesapja dr. Nagy Sándor 

(1839-1922) a fia születésekor még megyei alügyész1, majd kúriai bíróként ment nyugdíjba, aki öt 

fiát az ABC sorrendjében nevezte el (Aladár, Emil, Imre, Ottó, de ő korán meghalt, így következett 

Orbán és Uzor) Édesanyja Csorba Hermina. A középiskolát és a jogi egyetemet már a fővárosban 

végezte. A doktorátust 1894-ben szerezte meg, majd négy év múlva letette az ügyvédi vizsgát és 

elsősorban büntető ügyekben vállalt képviseletet. Bekapcsolódott a politikába és a Negyvennyolcas 

Párt tagjaként 1905-ben a szolnoki választókerületből a parlamentbe került. 1911-ben 

mandátumáról lemondva ügyvédi praxisának élt. 1922-ben az Egységes Párt színében visszatért a 

politika porondjára, amelynek csúcsaként Bethlen István kormányában 1923. június 11-től 1924. 

február 21-ig, a lemondásáig igazságügyi miniszterként tevékenykedett. Ezt követően számos 

alkalommal utazott és töltött hosszabb időszakot Angliában, ahol figyelemmel kísérte a politikai 

életet és érdeklődött a kontinentálistól jelentősen eltérő, sajátos jogi berendezkedés iránt. 

Megfigyeléseiről, élményeiről rövid tudósításokban számolt be a budapesti lapokban. 

1939-ig függetlenként, olykor kormánypártiként politizált az országgyűlésben, majd az 1939-es 

választáson már nem indult. Visszavonultan az ügyvédi pályáját folytatta és rendszeresen publikált 

újságokban. Harmadik felesége Göllner Mária volt, aki 1926-ban Budapesten a Kissvábhegyi út 21. 

szám alatti villájukban megalapította a Waldorf Iskola és Internátust, ami anyagilag Nagy Emilnek 

volt köszönhető. A német megszállást követően a villában üldözötteket bújtattak. Volt ugyanis a 

háznak egy sajátos helyisége a terasz alatt, amely 60 cm széles, 1,20 m magas és 8 m hosszú 

                                                 
1 http://harsgyorgy.wahavi.hu/csaladfa/dr-vamosi-nagy-emil (letöltve: 2019. március 14.) 

http://harsgyorgy.wahavi.hu/csaladfa/dr-vamosi-nagy-emil
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láthatatlan folyosó volt, amit a falból kiemelhető néhány tégla eltávolításával lehetett 

megközelíteni. Ezt hívták Lyuknak2 A nyilasok hatalomra kerülése után bujkálnia kellett. A 

letartóztatására kiküldött detektív jóindulatának köszönhető, hogy sikerült elmenekülnie, miközben 

a fogaskerekű elütötte, de szerencsére csak könnyebb sérülést szenvedett. 1945 után családjának 

több tagja külföldre távozott, ő is szeretett volna felesége után Svájcba utazni, de nem kapott 

útlevelet, így maradnia kellett. Barátainál, ismerőseinél húzta meg magát és angol tanításból élt. 

1951-ben 80 évesen – számtalan sorstársához hasonlóan – őt is kitelepítették. Szerencséjére korábbi 

választókerületébe (Kőtelek3), ahol emlékeztek rá és jó szívvel fogadták. Ez tette számára 

elviselhetővé a megpróbáltatást. Mivel a hatóságok számítása nem vált be, ezért 1952-ben egy 

tanyát jelöltek ki számára tartózkodási helyül, ahol sokkal rosszabb körülmények közé került. 1953-

ban a kitelepítés véget ért számára és megengedték, hogy lányához távozzon Balatonakarattyára, 

később Sopronban élte idős kora ellenére tevékenyen a napjait. 1956. augusztus 20-án hunyt el 

Budapesten. Sírja a Farkasréti temetőben található, sírverse „Nincs végezve itt még a cikk / 

Folytatása következik /Én-Uram, légy én szerkesztőm / Új folyamban újra kezdőm.”4 Találóan írták 

róla, hogy vele együtt sírba szállt egy embertípus, egy letűnt korszak különc úriembere.5 

 

Ezek után lássuk a könyvet, amely számtalan érdekességet tartogat az olvasó számára, bepillantást 

engedve az 1920-as évek végének brit életformájába, az angolok sajátos gondolkodásmódjába, 

hagyományaiba és ami jogászok számára különösen figyelemre méltó, és talán kevéssé ismert, a 

jogrendszerükbe, amely bonyolult, évszázadok alatt kialakult és tiszteletben tartott szokásjogra 

épül, ugyanakkor roppant praktikus is, mellőzve a bürokratikus elemeket. Mindezt 56 levél, vagy 

tárca6 formájában teszi. Éppen emiatt nem kell sorrendben haladni, bárhol beleolvashatunk, ha van 

öt percünk, mert egy-egy cikk nem vesz igénybe több időt. Stílusa régies, de mégis könnyed és 

humorral fűszerezett, kiviláglik belőle a szerző anglofil érzelme, de ez nem akadályozza abban, 

hogy olykor kritikai éllel fogalmazzon. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a levelek megírásakor 

néhány évvel járunk Trianon után, ami több témakörben is tetten érhető (Az igazságtalan 

békeparancs revíziója, Az angol parlament és Trianon), ám ez nem domináns.  

 

Ezek után kedvcsinálónak egy kicsit részletesebben is felvillantom, hogy milyen témákban – 

amelyek a könyvben vegyesen szerepelnek – küldte leveleit a korabeli lapoknak a szerző.  

Az írások három témakörbe vonhatók: az angol igazságszolgáltatás, a társasági élet és szokások, 

valamint London és környékének nevezetességei. 

                                                 
2 http://ezredveg.vasaros.com/z/html/zf₀ 25.html (letöltve: 2019. március 14.) 

3 A Tisza jobb partján Szolnoktól mintegy 30 km-re ÉK-re található, Nagykörű, Tiszasüly szomszédságában. 

4 Arany János: Sír-vers 

5 http://ntf.hu/index.php/2017/11/16/egy-kulonc-politikus-portreja-nagy-emil-kalandos-eletutja/ 

6 Aktuális témájú, könnyed, humoros hangvételű, rövid terjedelmű publicisztika. 
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Aki járt már Londonban, tudja, hogy a sokmilliós, nyüzsgő világvárosban az odalátogatót először a 

parkok érintik meg. Ezek mindenfelé megtalálhatók, kisebbek és végeláthatatlanok (pl. a Richmond 

park7), amelyeket a londoniak használnak, ugyanakkor óvják, vigyáznak rá.  

„Hogy milyenek ezek a londoni parkok, azt csak úgy tudom megmagyarázni, ha azt mondom, hogy 

tessék elképzelni, hogy a Margitsziget bent van Pesten a Belvárosban, az egész Rákos mezeje ott 

van a Dohány utca körül s a Vérmezőnél négyszer nagyobb terület a Kálvin-téren, százados fákkal 

borítva […]. Az ember tudja, hogy Londonban van, de nem lát ebből semmit, nem hall ebből 

semmit. Mély csend honol a parkok közepe felé s a magyar ember lelke néha szinte merengve keresi 

a gémes kutat a legelésző birkák között […]. A parkokban nagy tavak, sok csónak, s nagyszerűen 

kímélt szárnyasfajták. Sohase hittem pl., hogy ennyiféle kacsa lehet a világon, - a hírlapi kacsákat 

nem tekintve.”  

Persze a parkokról szólva nem lehet nem megemlíteni London legismertebb zöld területét, a Hyde 

parkot, ahol a Marble Arch mellett az „Isten szabad ege alatti népkaszinót” ismerhetjük meg. 

Megtudhatjuk továbbá, hogy mik is a Squarok. Nem ismertetem, tessék elolvasni, de aki látta a 

Sztárom a párom című filmet, az találkozhatott vele, amikor Julia Roberts és Hugh Grant kerítést 

mászott, miközben elhangzott a vicces „Hopp Juliska”. E jellegzetesség történelmi és jogi hátteréről 

– mert, hogy ez is van – további ismereteket szerezhetünk.  

A történelmi kitekintés egyébként végigvonul az írások jó részén, ezzel is igyekezvén a szerző 

teljessé tenni a benyomásait. 

 

Olvashatunk a karácsony megünnepléséről, garden partyról, iskolai ünnepnapról, vidéki 

utazásokról, a jómódú angol lányokról, a politikus nőkről, az angolok otthonáról, csónakázásról a 

Temzén, Lord Rothermere-ről és persze Ascot-ról. Ez utóbbi kapcsán Nagy Emil megjegyzi, hogy 

volt sok szép ló, de azok kevéssé érdekelték, viszont megtudta, hogy „minden angol dámának Ascot 

előtt az a gondja, hogy mit vesz fel Ascotra, Ascot után pedig mindjárt azon kezd gondolkozni, hogy 

mit vesz fel a jövő Ascotra.” 

 

 

Pünkösdkor Yorkshire-ban tett több napos barangolás nyomán a vidéki építészetről és annak 

jellegzetességeiről is információkat kapunk, hiszen „Az angol földnek megvan az a nagy 

szerencséje, hogy nemcsak tatár és török nem pusztította, de a polgárháborúkat vívó angol nép se 

igen bántotta az épületeket, ha egymást szenvedéllyel mészárolták is. Az épületeket kímélő néplélek 

meghagyta az országnak legszebb kincseit.” 

                                                 
7 http://www.richmondparkfilm.org.uk/ (letöltve: 2019. március 31.) 

http://www.richmondparkfilm.org.uk/
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Levelek szólnak még több más mellett arról, hogy miért választanak Angliában, a polgári pártokról, 

a parlament működéséről, annak hagyományáról, így például a House of Commons-ról (alsóház) és 

nagyhatalmú elnökéről, akit 1877-től – ahogy jelenleg is – Speakernek neveznek8 és „Az ülés lelke, 

magja, kristályosodó pontja.” 

 

Megtudjuk továbbá azt is, hogy „Az egész polgárság az igazságügyet az ő saját kincsének tartja, s 

fájdalmasan szisszen fel […] ha azt látja, hogy bárminemű kormány pártpolitikát akar belevinni a 

nemzeti közkincsbe, az igazságszolgáltatásba.”  

Ha már itt tartunk, akkor térjünk rá a könyv közel felét kitevő és jogászok számára a legérdekesebb 

levelekre, amelyekben az angol jogszolgáltatás mibenlétéről, az azt alakító személyekről, 

tisztségekről, eljárásokról, olykor jogtörténetéről tudhatunk meg számos érdekességet, néhol 

összehasonlítva azokat a korabeli magyar gyakorlattal. Olvasva ezeket a rövid írásokat, kiviláglik 

belőlük az angolok hagyomány tisztelete, amely jól tettenérhető a tárgyalásokon megnyilvánuló 

külsőségekben, a hivatalos öltözékben, a parókában, a tárgyalóterem sajátos berendezésében, 

amelyek mind-mind a tárgyalás méltóságának emelését szolgálják. 

„Az angol bíró nem böngész aktát, nem végez formaságokat, semmit sem ír és nem is készül a 

tárgyalásra. Egyszerűen odamegy a tárgyalásra, ezüst talárjában, vállra omló parókájával a fején, 

a külső tekintély és méltóság minden kellékétől körülvéve és éppen úgy nem ismeri a tárgyalásra 

kerülő ügyeket, mint ahogy […] az esküdtek sem ismerik azt. Ennek természetes folyománya az, 

hogy az angol bíró érdemben nem vezeti a tárgyalást, éppen csak arra ügyel magas székéből, hogy 

a tárgyalás törvényes keretek között folyjék.” 

 

A tárgyalás, legyen az büntető vagy polgári, az ügyvédek (ügyészek) vezetik, ők kérdeznek. Ennek 

során a barristerek több százéves szabályok és tradíciók szerint járnak el. Ha végeztek, ekkor kap 

szerepet a bíró, aki az esküdtek számára összefoglalja a bizonyítás eredményét (Summing-up). Ez 

az utolsó szó az esküdtek visszavonulása előtt. Miután az esküdtek döntöttek, a bíró szóban 

kihirdeti az ítéletet, ám annak írásba foglalása már nem a bíró feladata, „mert Angliában azt tartják, 

hogy a Bíró dolga az Igazság megkeresése, de a megtalált Igazság papirosra tétele már nem bírói 

feladat. Ezt a clerk végzi, aminthogy a clerk végez minden egyéb bírói járulékos teendőt is. 

Természetesen a bíró nem is esket meg senkit, rendfenntartással sem vesződik, mindez a clerk és a 

terembiztos (usher) dolga.” 

                                                 
8 Aki napjainkban igen gyakran szerepel a politikai hírekben a Brexittel kapcsolatos alsóházi szavazások kapcsán (John 

Bercow) https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/robbant-a-bomba-osoreg-torvenyen-bukhat-el-a-

brexit.680743.html, https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/mar/18/the-guardian-view-on-speaker-bercow-

on-parliaments-side 

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/robbant-a-bomba-osoreg-torvenyen-bukhat-el-a-brexit.680743.html
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/robbant-a-bomba-osoreg-torvenyen-bukhat-el-a-brexit.680743.html
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A clerk a bíró jobb keze, aki kinevezése előtt több évig maga is ügyvéd volt, gyakorlott jogász, de 

nem lehet belőle bíró. Bíró csak azokból válhat, akinek legalább 15 évi jeles ügyvédi gyakorlata 

van, s „jellemben, észben és tudományban nagyszerűen kimagasló ügyvédi hírnevet szerzett, akkor 

megeshetik vele az, hogy kivételes kitüntetésképpen a Lord Chancellor elszólítja őt az ügyvédi 

pályáról a minden képzelhető méltósággal, s teljes anyagi és erkölcsi függetlenséggel körülvett 

törvényszéki bírói székbe, vagyis a High Justice bírói méltóságba ülteti.” 

Ismeretlen fogalom a bírói korhatár vagy a nyugdíjaztatás. Az angol bíró az alsóház, a Lordok Háza 

és a király egyező elhatározása alapján mozdítható csak el vagy nyugdíjazható a Lord Chancellor 

javaslatára. 

 

Mindezekből jól érzékelhető, hogy Angliában minden jogászi karrier alapja az ügyvédi gyakorlat. A 

barrister egyedüli hivatása a bíróság előtti tárgyalás, üzleteket nem köthet, javakat nem kezelhet, ez 

a solicitor hatáskörébe tartozik, aki nem feltétlenül végez egyetemet, míg a barrister mindig. 

Érdekes, hogy ügyészi kar nincs, de van főállamügyész (Director of Prosecution), akinek van 

hivatali személyzete, de tárgyalásra ők nem mehetnek. A vád képviseletét ugyanis szintén az 

ügyvédi kar látja el. A főállamügyész kiosztja közöttük az ügyeket, így előfordul, hogy az ügyvéd 

az egyik nap egy büntető ügyben, mint ügyész lép fel, a következő napon egy másik ügyben 

védőként ténykedik. Ahogy Nagy Emil megjegyzi: ”Ez a rendszer azt eredményezi, hogy nem 

alakulhat ki a „véres ügyész” és a „szájas ügyvéd” fogalma, mint valahol a Duna partján….” A 

barristernek nincsenek kliensei. Az ő kliensei a solicitorok, akik a barristerrel megbízási 

jogviszonyban állnak. A solicitorok készítik elő a szóbeli tárgyalásokat, szerkesztik a periratokat, 

szerződéseket írnak és vagyonkezelők is. Ha az ügy megérett a szóbeli tárgyalásra, akkor a solicitor 

átadja az ügyet a barristernek, aki ezután végigviszi a pert. A solicitor elméleti és gyakorlati 

vizsgákat tesz a Law Society kebelében. A barristerek a történelem során kialakult 4 Inn9 

valamelyikébe tartoznak. Ezek elzárt, elkülönült ügyvédi kamarai testületek, amelynek a bíróvá 

kinevezett ügyvéd továbbra is tagja marad. Minden Inn-nek ún. házi törvényszéke van (domistic 

tribunal). Ebben az Inn bírói állású tagjai járnak el és erkölcsi vétség esetén a barristert a 

fellebbezés lehetősége nélkül kizárják az Inn-ből, amivel a barristeri állása meg is szűnik. 

Amennyiben továbbra is jogi munkát szeretne végezni, akkor legfeljebb egy solicitor mellé mehet el 

clerknek. 

Nem igazán illeszkedik a levelek sorába az angol esküdtszék, illetve a bíráskodás szervezetének 

történetéről szóló írás, mivel ezek már-már kisebb jogtörténeti tanulmányok. 

 

                                                 
9 Middle Temple, Lincoln Inn, Inner Temple, Gray’s Inn (jelenleg is ez a nevük és mindegyiknek saját honlapja van) 
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A jogtól elköszönve, egy talán kevéssé ismert magyar vonatkozással zárom az ismertetőt. Az író a 

Temzén tett kirándulása során eljutott az Oxfordtól nem messze lévő Marlow városába, ahol partra 

lépve könnyekkel telt meg a szeme egy híd10 láttán, mely összekötötte a folyó két partját. A híd 

tervezője William Tierney Clark (a könyvben tévesen Clark Ádám neve szerepel) volt, ugyanaz, aki 

a Budát Pesttel összekötő Lánchidat tervezte. A miénk sokkal nagyobb, de szakasztott mása az 

angol testvérének. A szerző szerint Széchenyi Istvánnak ott járva tetszett meg a híd és így adott 

megbízást, hogy nálunk is épüljön egy ugyanilyen. Hogy valóban így történt-e, azt nem tudom. 

Nagy Emil azonban ennek a ténynek a megörökítését vetette fel, amely napjainkra részben 

megvalósult, mivel az egyik hídfőn kétnyelvű emléktábla áll megörökítve a Széchenyi Lánchíd és 

Budapest nevét. 

Célom e rövid összefoglalóval az volt, hogy felkeltsem az érdeklődést a szerző és kevéssé ismert 

könyve iránt, amely a most leírtakon túl még sok-sok érdekességet tartogat annak, aki időt szánva rá 

kézbe veszi és belelapoz11. Érdemes. 

                                                 
10 1829-1832 között épült. https://en.wikipedia.org/wiki/Marlow_Bridge (letöltve: 2019. március 31.) 

11 http://mtdaportal.extra.hu/books/nagy_emil_londoni_levelei.pdf (letöltve: 2019. március 31.) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Marlow_Bridge
http://mtdaportal.extra.hu/books/nagy_emil_londoni_levelei.pdf

