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Rendhagyó elköszönés 

 

Megrendített a váratlan hír, amikor reggel először a család gyászjelentését hallottam. 

„Kincsünk visszaadta lelkét teremtőjének”  

 

Azután jöttek a kommentárok, részvétnyilvánítások, gyászjelentések. Ahogy telik az idő, 

egyre több emlék, közös élmény tolul fel bennem. Dr. Csákabonyi Balázs az ügyvédi 

hivatás olyan kiemelkedő alakja volt akit nem engedhetünk el, nem mehet el szó nélkül. 

Az ügyvédek, barátai lelkiismerete szenvedne csorbát. A katolikus liturgiából kölcsön 

vett szép kifejezéssel élve: „, méltó és igazságos” hogy emlékét felidézzük.  

 

Annál is inkább meg kell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

emlékeznünk róla, mivel távozása rendkívüli időben történt. Éppen tombol, az eddig 

soha nem tapasztalt globális járvány, ami nem teszi lehetővé még azt sem, hogy úgy 

búcsúztassuk el, ahogy szívünk szerint tennénk.  

 

Az idősebbek szívesen idézik fel emlékét, a fiatalok elé pedig példaként állítható 

személye és pályafutása. A „Zöld Könyvben” az Ügyvédi Kamarák megalakulásának 125 

éves jubileuma alkalmával szerkesztett kiadványunkban is csak néhány soros 

bemutatkozásra és egy fényképre futotta. Akkor inkább volt szerző, mint szereplő, így 

szerénysége okán kimaradt a kötetből a vele foglalkozó fejezet, a bemutatott kollégák 

sorából, akikre az ügyvédség büszkén tekintett vissza.  

 

Most már késő a bánat, hogy kedves meghívása ellenére., a mindennapok sűrű 

eseménysodrában elmaradt közöttünk egy beszélgetés, amit a Wigner Jenő utcai új 

otthonában terveztünk megejteni. 

 

Amikor a vele kapcsolatos kavargó gondolataimat papírra vetem, úgy érzem, adósságot 

törlesztek. Nehéz megtalálni az írás műfaját. Bár a Békéstől Somogyig ívelő gazdag 

életpálya állomásainak, történéseinek említése nélkül lehetetlen a visszaemlékezés, 

mégsem csak tényfelsoroló nekrológnak szánom. Annál sokkal szubjektívebb. Inkább azt 

mondanám, rendhagyó elköszönés dr. Csákabonyi Balázstól, az ügyvédtől és baráttól. 

  

Tartalmas élete három hivatást ölelt fel, a tanári, az ügyvédi és a politikusi hivatást. 

Nekünk mindig Csákabonyi Balázs, az ügyvéd marad. Nem csak azért, mert majdnem 

négy évtizeden keresztül folytatott ügyvédi gyakorlatot, ez volt pályafutása leghosszabb 

periódusa. Azért is, mert legalkotóbb éveit ölelte fel, élethivatásának tekintette és 

szakmai karrierje csúcsát ügyvédként érte el. 

 

A meg nem kerülhető curriculum vitae, röviden: 

 

Dr. Csákabonyi Balázs 1936. december 3-án született Egerben, dr. Csákabonyi Kálmán 

vármegyei főlevéltáros, a Békés Megyei Levéltár igazgatója és Óriás Ilona, erdélyi 
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származású, középbirtokos családból származó tanítónő gyermekeként. Négy 

gyermekük – három fiú és egy lány - közül a második volt. Ágnes húgát körünkben 

mindenki ismeri, a Somogy Megyei Bíróság tanácsvezetője volt.  

 

Az általános iskola után a gyulai Állami Tanítóképzőbe iratkozott be, ahol 1955-ben 

érettségizett, 1956-ban tanítói képesítést szerzett. 1958. augusztus 1.-ig a gerlai 

általános iskola alsó tagozatában tanított. 

1958-ban helyezték Balatonboglárra ahol, a Vikár Béla Művelődési házban mint 

művészeti előadók kezdett dogozni, majd igazgatóvá nevezték ki. 

                  l961-től a Nagyatádi Járási Tanácson volt népművelő, l965.-tőla Somogy megyei Tanács 

népművelési csoportvezetője. 

Ugyanebben az évben beiratkozott a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 

Karára mint levelező hallgató, majd 1970. januárjában jogi doktori oklevelet szerzett. 

 

1962. április 24-én kötött házasságot Somosi Mártával, aki akkor a kaposvári Krénusz 

János Általános Iskolában tanárnő volt. Házasságukból két gyermek született, Nárcisz 

(1962) ügyvédi gyakorlatot folytatott és Balázs Rómeo, (1966) aki ügyvédjelölt volt, 

1991-ben tragikus közlekedési balesetben életét vesztette. 

 

1971. február 1-én jegyezték be a Kaposvári Ügyvédi Kamarába, mint ügyvédjelöltet.  

 

1972-ben ügyvédi jogtanácsosi szakvizsgát tett, majd még abban az évben, november 

14-én a Kaposvári Ügyvédi Kamara bejegyezte tagjai közé. Ügyvédi tevékenységét az 

akkor egyetlen lehetséges formaként a Kaposvári 2. sz. Ügyvédi Munkaközösségben 

kezdte meg. 

 

1974-ben a kamara elnökségi tagja lett, majd ugyanebben az évben fegyelmi 

megbízottnak választották meg. 

 

1988. november 5-én lett a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara elnöke, amely tisztséget két 

választási cikluson át, 1997.március 21.napjáig töltötte be. 

 

1992.május 1-től tagja lett az Országos Ügyvédi Kamara Elnökségének és fegyelmi 

főmegbízottnak választották meg. 

 

1994-ben a Somogy megyei 1. számú, Kaposvár város központú választási körzetben, a 

második fordulóban, három induló közül, abszolút többséget elérve országgyűlési 

képviselői mandátumot nyert. Lényegében ekkor lépett politikai pályára.  

 

1996. december 30-tól képviselői mandátumára tekintettel szüneteltetni kérte ügyvédi 

tevékenységét.  
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Korábbi szakmai pályafutása során számos kitüntetésben részesült, amelyek száma 

ügyvédi hivatása gyakorlása során tovább gyarapodott. 

1985-ben „Kiváló munkáért” kitüntetést,  

1994-ban „Kaposvár Városért” kitüntetésben, 

1997-ben „Somogyért” kitüntetést kapott.  

Majd még ebben az évben az „Ügyvédségért” kitüntető díjban részesítette a Magyar 

Ügyvédi Kamara. 

 

Eddig és ennyit tartottam feltétlenül szükségesnek a visszaemlékezés részévé tenni. 

A fiatal gerlai tanítót három éves tanítóskodás után,                                                                                                                               

a sors szele az Alföldről messzire, Balatonboglárra fújta. Az élénk kultúrájú és különösen 

nyáron, pezsgő életet élő Balaton parti hely jelentős hatással volt rá. 

 

Rendezői képesítést szerzett. Az irodalomhoz, a kultúrához való kötődése, hivatásánál 

fogva is elmélyült. Bizonyára innen is volt, a versek iránti vonzódása. Jó memóriája révén 

évtizedekkel később is szavalta baráti körben a magyar költészet színe - javát a 

hallgatóság, bámulatára és örömére. Számos barátra tett szert, akik közül kiemelkedik 

Geosics Gyula, a költő. A „Vándoroknak jó tanács” című filozofikus tartalmú 

négysorosából gyakran idézte - ahogy mondta mint gyöngyszemet – az alábbi két sort: 

„A távozót meg ne állítsd! 

Aki jön, jaj el ne hárítsd!” 

Balatonbogláron került kapcsolatba a tenisszel, amely fellegvára volt az újjáéledő 

sportágnak. Nagyon belejött, s tenisztudása egyik kedvenc időtöltésévé vált, nem is 

szólva arról, hogy az milyen remek, baráti kapcsolat teremtő eszközt jelentett számára. 

 

Megelégedettsége azonban nem volt teljes. Szinte gyermekkorától fogva vonzalmat 

érzett a jogi pálya iránt. Bármennyire sikeres volt, pedagógusi népművelői pálya, a 

kitüntetések, előléptetések és  karrier ígéretek dacára, a régi vágyak felébredtek benne.  

 

Erről maga így vall: 

 

„Családunkban édesapám és  testvérei is jogászok voltak, illetve azok ma is. Az érettségi 

vizsgám letétele után közvetlen egyetemi tovább tanulás helyett kénytelen voltam 

tanítói működést és a képesítő vizsga letételét választani, meglehetősen nehéz anyagi 

helyzetünk miatt. Abban az időben még két kiskorú testvérem tanult, akik taníttatásához 

anyagilag is hozzá kellett járulni. Édesapám havi fizetése – teljesen vagyontalanok 

voltunk – nem lett volna elég három gyerek taníttatásához.” 

 

Így aztán bár már nős volt és két gyermek apja, megszerezte a jogi diplomát. 

 

Nagy elhatározással, az ifjúkori álmoknak és a belső hangnak engedve, ügyvédjelölti 

bejegyzését kérte a Kaposvári Ügyvédi Kamarába. 
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A nagytekintélyű iskolateremtő római jogász professzor Óriás Nándor, aki nagybátyja, 

édesanyja testvére volt, a saját életútja során sokszor idézte a latin bölcsességet: 

 

Dimidium facti, qui bene coepit habet. 

Azaz: A jó kezdet – fél siker! 

 

Érdekes párhuzam kettőjük sorsában, hogy a professzor úr sem jogászként kezdte, 

először ő is tanári képesítést szerzett és csak azután szerezte meg a jogi diplomát. 

 

Dr. Csákabonyi Balázs életében a fél sikert jelentő jó kezdet az volt, amikor az 

ügyvédjelölti bejegyzését követő évben, előbbi a területi, majd a Budapesten rendezett 

országos perbeszédversenyen első helyezést ért el. Ez a kiemelkedő eredmény egy 

csapásra ismertté tette a nevét a karban. 

 

Még abban az évben ügyvédi jogtanácsosi szakvizsgát tett, majd ügyvédi bejegyzést 

nyert. Az ügyvédi pályán hamar kiderült, hogy jól megfontolt döntést hozott, ifjúkori 

vágyainak méltán engedelmeskedett, tehetségének teret nyitó területre került. Mindig is 

hangoztatta az ügyvédi hivatás iránti vonzalmát. Nem kellett sok idő hozzá, hogy 

nyilvánvalóvá váljon, kimagasló tehetségű, széles körű szakmai ismeretekkel rendelkező 

szakember. Egyéni tulajdonságai kiemelték a pályatársai közül. Jó retorikai készséggel, 

mélyen járó eredeti tudással, biztos fellépéssel rendelkezett. Megnyerő, kifogástalan 

modora, tárgyilagossága, mértéktartása általános népszerűséget és közkedveltséget 

szerzett számára az ügyvédi karban. 

 

Hamarosan szakmailag sikeres ügyvéddé vált. Az ügyvédi karba történő beilleszkedése, 

a kapcsolatépítése, a közéletiség iránti érdeklődése hamar megmutatkozott. Rövidesen 

bekapcsolódott az ügyvédi közéletbe, itt is gyorsan ívelt felfelé pályája. 1974-től a 

kamarai elnökségi tag lett, 1978-ban a kamara fegyelmi megbízottjának, majd 1988-ban 

kamarai elnöknek választották meg. Kamarai elnöki tisztségét 1997-ig töltötte be. 

 

Külön ki kell emelni az Országos Ügyvédi Kamarában betöltött fontos tisztségét, az 

Országos Fegyelmi Főmegbízotti feladatát. Az ügyvédi tevékenység „aranyfedezete” 

feletti őrködést bízták rá. Az „aranyfedezet” az a bizalmi etalon, amely az ügyvédi 

működés „sine qua non”-ja. Az ügyvédi hivatás társadalmi megbecsülése, a közbizalom, 

az alapvető szakmai tisztesség, a hivatás etikus gyakorlása feletti őrködés volt a feladata 

ebben a tisztségében. 

 

Elnöki működése alatt közvetlen munkatársi kapcsolatban álltunk egymással. 

Kapcsolatunk közeli baráti kapcsolatot is jelentett. Sokat utaztunk együtt, s ha útba esett 

nem hagytuk ki Balatonföldvárt, ahol a szíve egyik csücske a családi nyaraló volt. Még 

télen sem mentünk el előtte úgy, hogy be ne nézzünk. 

Számos olyan esemény zajlott, amikor a szakmai és baráti kapcsolatok egymásba 

fonódtak. Ilyen alkalmak voltak az országos vezetői értekezletek, ahol az egyes ügyvédi 
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kamarák meghívása nyomán egy-egy hétvégét töltöttünk együtt, szakmai 

megbeszéléssel és kellemes programokkal.  

 

Az első ilyen megbeszélés Salgótarjánban zajlott, nagyon szerény körülmények között, 

ahol rájöttünk arra, hogy az ilyen megbeszéléseknek milyen nagy a jelentősége. 

 

Somogy az elsők között vállalta, hogy Kaszó pusztán megrendezi az országos vezetői 

értekezletet. Kellemes borzongás futott át a kollégákon, mert 1994-ben Kaszó neve még 

exkluzív elzártságot jelentett és nagyon jól csengett. A rendezvényt később etalonként 

emlegették a műfajon belül. 

 

Említhetném „a négyek bandája” munka címen ismertté vált kezdeményezését. A 

„négyek bandája” egy konzultatív fórum volt, amelyen a megyei bíróság elnöke, a megyei 

főügyész, a megyei rendőrkapitány és a kamarai elnök vett részt. Ezeken a félévenként 

tartott megbeszéléseken soha nem konkrét ügyekről, hanem elvi és a mindennapi 

gyakorlatot összehangoló kérdésekről volt szó.  Hasznos informális konzultációs fórum 

volt. 

 

Mély benyomást tett rá, emlékezetes volt számára a Magyar Ügyvédi Kamara 

delegációjának a Canadian Bar Association meghívására a Quebec-i Ügyvédi Kamarában 

tett látogatása. Mivel mindketten tagjai voltunk a delegációnak, ez gyakori téma volt 

beszélgetéseink során.  

 

A látogatás időpontjában újult meg a Polgári Törvénykönyv, minthogy Quebec 

tartományban, Kanadában egyedül, a jogrend a francia szisztéma szerint működik.  

 

Mindenki az új Polgári Törvénykönyvet tanulmányozta a kamara pedig az új 

törvénykönyv elsajátítását szervezte. Jellemző módon, ott ekkorra már az alternatív 

jogvita elkerülési módok - a nálunk közvetítői eljárás címén bevezetésre került új 

módszer – vitája lezajlott, már a gyakorlati tapasztalatok értékelésénél tartottak. 

Mellesleg sokkal jobb volt a társadalmi fogadtatás mint nálunk, lévén jóval nagyobb az 

önkéntes jogkövetési hajlandóság. 

 

A kanadai kollégák a szakmai program részeként egy távoli, Montreáltól mintegy 1000 

km-re az Atlanti óceán partján fekvő levő vidéki város Seven Isladns ügyvédi irodáinak 

meglátogatását szervezték meg. A Szent Lőrinc folyó mentén az egyetlen terepszintet 

követő, alagút és viadukt nélküli úton, pazar természeti környezeten autóztunk két 

napon át. 

A szakmai vizit két meglepetéssel szolgált. A meglátogatott ügyvédi irodában 1992-ben, 

a kisvárosban, a világ végén a kollégák irodájukból, íróasztaluk mellől már akkor 

képesek voltak a bírósági aktákba betekinteni. A múlt és a jelen ott is együtt élt, láttuk a 

kollégák asztalán az összegumizott aktákat, tetejükön a magnószalaggal. 
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A másik meglepetés, a bírósági látogatáson ért bennünket. A helyi bíróság elnöke 

magyar volt. Mivel számára is kivételes eseményt jelentett egy honfitársi ügyvédi 

delegáció látogatása, rövid idő alatt igen közel kerültünk egymáshoz. Vendégszeretete 

kitüntetésében részesültünk, amikor édesapjával, aki az elnök úrhoz hasonlóan nagy 

vadász volt, szavas barbecue-ra hívták meg az egész társaságot az Atlanti óceán partján 

épült házuk kertjébe 

 

Visszafelé utunkba esett a „Richelieu Manoir”, egy pazar kastélyszerű szálloda, amit egy 

üditő ital ürügyén körbeálmélkodtunk. Egyáltalán, lenyűgözött bennünket az a 

gazdagság, amelyet az úton láttunk és tapasztaltunk. Amikor mindezt szóba hoztuk, 

magyarul jól tudó kollégánknak, a delegációt vezető ügyvédnek, fátyolos szemmel 

megjegyezte:   „Van itt minden, csak lélek nincs.” 

 

Két emléket szeretnék még felidézni, amikor a legerősebbnek és amikor a leglágyabbnak 

láttam barátomat. 

 

A legerősebb az én szememben akkor volt, amikor 1991-ben közlekedési balesetben 

elhunyt ügyvédjelölt fia Rómeó gyászmiséjét és búcsúztatását követően, hamvakkal a 

kezében, Mártában az oldalán haza indultak a Szent Imre templomból. 

Barátja, Geosics Gyula a költő mondta neki: 

„Az Isten mindig a legerősebbeket sújtja a legkeményebben.” 

Nagyon erősnek kellett lennie, hogy ezt a csapást kibírja. 

 

A másik emlék, elnökünk Csorba Éva negyedik gyermeke, kislánya, Gabika érkezésével 

kapcsolatos. Amikor megszületett, Balázs egyik délután azt mondta: „Gyere látogassuk 

meg az Évát!” Ma is emlékezetes számomra ez a gesztus, ami egyáltalán nem volt 

általános. Komatálat nem vittünk ugyan ennek ellenére szeretettel fogadtak. A látogatás 

nagyon jól sikerült. Mindenkinek jól esett. Az alkalomra Éva is szeretettel emlékezik 

vissza. 

 

A róla alkotott képhez az is hozzá tartozik, hogy dr. Óriás Nándor professzor úrat, aki 

1992. március 21-én 105 éves korában hunyt el, élete végén a Csákabonyi család 

részesítette ápolásban, gondozásban. 

 

1994-ben egy új fejezet kezdődött, a politikusi pálya. Egy interjúban erről így beszélt: 

„Munkám során, akár tanítóként, népművelőként, jogászként, mindig emberekkel 

foglalkoztam, és azt hiszem, az, hogy egy ember, vagy egy közösség gondjait felvállaltam, 

az a szakmai feladat mellett politikai állásfoglalást is kívánt. Tehát úgy is mondhatom, 

hogy egész életemben politizáltam.” 

 

Az, amit József Attila érzett, mármint hogy „Én egész népemet fogom, nem középiskolás 

fokon tanítani” ismerős paradigma. Az ügyvédi hivatás közéletiséggel átszőtt jellege, a 

hasonló személyes képességek igénye miatt, közeli rokonságban van a politikuséval. Az 
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ilyen váltás semmiképpen nem jelenti azt, hogy hűtlenné vált, vagy hátat fordított, aki 

kilép a politikai szintérre. Ott más a lépték, nagyobb a tér és talán többet lehet tenni. Volt 

már ilyen köreinkben amikor az ügyvédjelölt hasonló indítékkal a papi pályában látta 

meg a tágabb teret a „tanításhoz”.  

Életének ezt a szakaszát mások és sokan értékelték. Azt itt is leszögezhetjük, hogy 

politikusként is elismert volt és minden körülmények között ember tudott maradni.  

 

Kedves Balázs! 

 

Húsvétkor rovom ezeket a sorokat. Az ünnep üzenete különösen felelevenítette bennem 

személyedet és barátságunkat. 

Mi mással is búcsúzhatnék Tőled, mint kedves költőd gondolataival, aki ezt írta 

dedikációként Neked „Az élet rokona” című verseskötetébe, amelyhez az előszót levél 

formájában Te írtad: 

„A tudás mélye és a hit magasa marad csak itt, mely jó nyomra vezet.” 

 

Kedves Barátom! Búcsúzom, nyugodj békében.  

 

Kaposvár, 2020. Húsvétján.        

 

 

                                                                                             Fekete László 


