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Királyi közjegyzők Tamásiban
1
 

 

1875-1949 
 

Bevezetés 

 
Kaposvári közjegyző helyettesként néhány éve foglalkozom a Pécsi Királyi Közjegyzői 
Kamara történetével és az itt dolgozó közjegyzők életrajzainak összeállításával. A kamara 
területe a címben jelzett időben kiterjedt Baranya, Tolna, Somogy és Zala vármegyékre.2  
Tolna megyében kutatva találkoztam Örményi Jánossal, aki felkért, hogy egy rövid írással 
állítsak emléket és mutassam be azoknak a királyi közjegyzőknek az életpályáját, akik 1875. 
és 1949. között Tamásiban dolgoztak. Munkámat megkönnyítette, hogy sikerült felvennem a 
kapcsolatot a településről elszármazó közjegyzői leszármazókkal: a Madarász, a Mester és a 
Kenderesy család tagjaival. Segítségük nélkül jelen írás biztosan nem valósulhatott volna 
meg. Köszönet azért, hogy rendelkezésemre bocsátották a féltve őrzött régi családi iratokat és 
fényképeket. 
 
A polgári kor közjegyzőségének meghatározása 

 
A királyi közjegyzőséget az 1874. évi XXXV. törvénycikk rendszeresítette Magyarországon.3 
A magyar királyi igazságügyi miniszter 1874. december 17-i 4164. számú IM rendelete4 
alapján Tamásiban is az elsők között létesült közjegyzőség a megyében. 
  
Az egyes székhelyekre a közjegyzőket a törvényi felhatalmazás szerint, pályázatuk alapján az 
igazságügyi miniszter nevezte ki, első alkalommal 1875-ben.5 A jogszabály szerint minden 
közjegyzőnek egy területi kamarához kellett tartoznia, a tolnaiak az 1875. szeptember 8-án 
megalakult Pécsi Királyi Közjegyzői Kamara tagjai lettek. Számukat és székhelyüket az illető 
közjegyzői kamara meghallgatása mellett ugyancsak az igazságügyi miniszter határozta meg 
rendeletben. Illetékességük azon királyi törvényszék területére terjedt ki, ahol a közjegyző 
részére kijelölt székhely fekszik. Feladataik közé tartozott: a közokiratok és a 
végrendelkezések felvételére, a tanúsítványok kiállítására, az okiratok és értékek őrizetére, a 
hagyatéki ügyek körüli eljárásra, a bírói megbízások teljesítésére.  

                                                 
1 Írásom kutatásaim jelenlegi, nem végleges állapota alapján készült, így nagyon örülnék annak, ha bárkinek e 
témához kapcsolódóan bármilyen új adat vagy tárgyi emlék – akár okirat, akár fénykép – lenne a birtokában 
felvenné velem a kapcsolatot. 
2 Egy ideig Bács vármegye egy része is a kamara területét növelte. 
3 1874. évi XXXV. törvénycikk a királyi közjegyzőkről 
4 Magyar Rendeletek Tára 1874. 641-648. o. 
5 A SOMOGY c. lap 1875. április 20-i számában megjelent cikk szerint a Dunántúli megyékbe a következő 
közjegyzők neveztettek ki: „… Tamásiba Madarász János köz- és váltóügyvédet …”   
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Közjegyzői hivatal Madrász János idejéből 

 

Tamási királyi közjegyzői 

 

felsőpulyai Madarász János  

királyi közjegyző Tamásiban 1875-1910 
 
A Madarász család Felsőpulyáról (ma Ausztria, Burgenland, Oberpullendorf) származik, 
eredetét a XVII. századig Pulay Benedekig tudja visszavezetni. A család a mohácsi vész előtt 
Pulai, utána pedig az állandó családnevek kialakulásával Madarász néven szerepel. Az 1719. 
és 1725. évi nemesi vizsgálatkor Pulyai másképp Madarász Imre, II. Ulászló és III. Lajos 
királyok új adománylevelével és régi címeres levelével igazoltatott.6 A család nemességét 
később a Magyar Királyi Belügyminiszter 40234/1898. szám alatt is igazolta.7 
Tolna megyébe feltehetőleg felsőpulyai Madarász Antal8 révén került a család, aki orvosként 
dolgozott Szekszárdon és földbirtokot vásárolt Tamásiban. Idős korában ide vonult vissza, 
ahol az 1800-as években már fia János földbirtokos nemesként szerepel az összeírásokban. 
Madarász János közjegyző 1822. február 5-én született Tamásiban Madarász János helyi 
birtokos nemes és Stokker Terézia gyermekeként.  
Tanulmányairól nem sokat tudunk, az elemi iskolát feltehetőleg születési helyén Tamásiban, 
míg a gimnáziumot Kalocsán folytathatta. Jogi tanulmányait talán a fővárosban végezhette. 
Iskolái befejezését követően talán Kossuth Lajos mellett is jurátus. Az 1848-as forradalomban 
nem vett részt, de principálisa iránti tisztelete egész életén át elkísérte. Ennek köszönhetően – 
a családi szájhagyomány szerint – még a kufsteini várbörtönt is megjárta néhány évig. 9 
Hazatérve először Föerdös Istvánnál, majd Batthyányi Fülöp hercegnél dolgozott ügyvédként.  

                                                 
6 Kempelen Béla: Magyar nemes családok, I-XI. Budapest, 1911-1932.  454. o. 
7 Madarász Csaba: A felsőpulyai Madarászok működése a két világháború közötti Parlamentben, szakdolgozat 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsésztudományi Kar, Budapest 2007. 
8 Alsómihályi, 1738. január 20. – Tamási, 1811. március 22.  
9 Madarász Bence visszaemlékezése alapján. 
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1852. május 5-én Pincehelyen házasságot kötött meszleni Simon Rudolf10 földbirtokos és 
Koller Terézia gyermekével meszleni Simon Idával. Házasságukból 12 gyermek született: 
Géza, Etelka, Elemér, Géza, Ida, István, Laura, Margit, Ákos, Adorján, Margit és Bódog. 
 

 
A család, az asztalnál pipával Madarász János közjegyző, mögötte István közjegyző 

 
Az igazságügyi miniszter a közjegyzőség megalakulásakor 1875-ben királyi közjegyzőnek 
nevezte ki Tamásiba. 1875-ben jelen volt a Pécsi Királyi Közjegyzői Kamara alakuló ülésén. 

Nagy tudású embernek ismerték kollégái, míg a családi 
körben atyai szigoráról, a felesége és gyermekei iránt 
táplált szeretetéről volt híres. Roppant erejét nem 
használta soha rossz célra, ha a gyerekek veszekedtek 
otthon, akkor inkább sétálni ment, nehogy túl sűrűn 
elcsattanjon egy-egy nagyobb, de nevelő célzatú pofon. 
Fiai közül többen jogi pályára léptek: István pécsi 
királyi közjegyző, kamarai elnök és az országgyűlés 
felsőházi tagja lett. 
 
Madarász János 1910. április 5.-én egy keddi napon 
hunyt el Tamásiban, 89. életévében. Április 8-án a 
helyi temetőben helyezték örök nyugalomra, sírja 
sajnos ma már nincs meg. 
 
Madarász János 

                                                 
10 Meszlényi Simon Rudolf Tolna vármegye volt másodalispánja, majd szekszárdi királyi törvényszéki elnök.  
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dr. Mester József 

királyi közjegyző Tamásiban 1910-1919 
 

1871. március 5-én született Mozsgón Mester János ácsiparos és Posta Mária gyermekeként. 
Iskoláiról eddig alig sikerült valami keveset kideríteni, feltehetőleg alap és középfokú 
tanulmányait Szigetváron folytatta. Ügyvédi oklevelet 1899. december 29-én szerzett. 
Közjegyzői vonalon pályáját 1900. június 10-én kezdte meg Madarász János mellett 
Tamásiban, mint közjegyző jelölt. 1901. augusztus 16-án már közjegyző helyettes. Minden 
bizonnyal apósa irodájában ismerkedett meg majdani feleségével Madarász Margittal, akivel 
1903. április 30-án kötött házasságot Tamásiban. Négy gyermekük született: Bertalan, Margit, 

József és Magdolna. A család Tamásiban a 
Berta-féle házban lakott, amit 1906-ban 
vásároltak. Az igazságügyi miniszter 
Madarász János halálát követően 1910-ben 
királyi közjegyzőnek nevezte ki Mester 
Józsefet Tamásiba, munkáját ténylegesen 
augusztus 1-én kezdte meg. Hivatásának 
gyakorlását a közösség iránt gyakorolt 
nagylelkűség jellemezte egész életében. A 
család mélyen vallásos életet élt és ebben a 
szellemben nevelték gyermekeiket is. 
„Mindig csodáltuk a Mester család 
mélységes hitét, vallásos életét és mindig 
megnyilatkozó nemeslelkűségét. Mondhat-
juk, hogy e család példája buzdításul 
szolgált az egész közösségnek.”11  
 
 
Mester József 

 
Mester József lánya Mester Margit Mária felnőtten szerzetesi hivatást választott magának és 
1938-ban megalapította az Unum Testvérek női, egyházmegyei jogú apostoli élet társaságot. 
Mester József az egyik éjszaka furcsa álmot látott: álmában saját magát figyelte meg egy 
koporsóban. Sajnos az álom valósággá vált, egy évvel később 1919. „július 7-én 

bélcsavarodással be akarták 
szállítani a kaposvári kórházba, 
de már nem bírta ki az utat. A 
vonaton délután fél 5 körül 
ennyit mondott feleségének: 
„Édesem én most meghalok”, 
nagy keresztet vetett, 
imádkozott, majd mélyet 
sóhajtva kiadta lelkét.”12 Pár 
nappal később Tamásiban 
temették el, sírja még ma is 
megtalálható a helyi temetőben. 
 
Mester József háza Tamásiban 

                                                 
11 Mester Margit Mária élete, Unum Isten bennünk – Egyek Istenben, Ecclesia Budapest, 1989., 16-17. o. 
12 Mester Margit Mária élete i.m., 29.o. 
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Dr. Jagasich Sándor  

királyi közjegyző Tamásiban 1920-1933 
 
Jagasich Sándor életéről nem sok adat áll rendelkezésemre, annyi bizonyos, hogy 1906-ban 
mint budapesti közjegyző helyettest nevezték ki Hont vármegye székhelyére Ipolyságra (ma 
Szlovákia, Šahy) királyi közjegyzőnek.  
A Felvidék elcsatolását követően az igazságügyi miniszter áthelyezte Tamásiba, ahol 
működésének kezdete 1920. március 2. A kamarai nyilvántartás szerint ebben az évben 52 
éves, így feltehetőleg 1868. körül születhetett. Tagja volt Tolna vármegye törvényhatósági 
bizottságának. 
1933. február 16-án hunyt el, közel huszonöt évig dolgozott a közjegyzői pályán, amiből 
tizenhárom évet Tamásiban töltött el.  
Elhunytáról a Pécsi Királyi Közjegyzői Kamara a következő gyászjelentést adta ki: „A pécsi 
kir. közjegyzői kamara a kebelében működő kir. közjegyzők és közjegyzőjelöltek nevében is 
mély megilletődéssel tudatja, hogy dr. Jagasich Sándor tamási kir. közjegyző f. hó 16-án 
Budapesten a Vörös Kereszt kórházban meghalt. Földi maradványait f. hó 18-án délután 4 
órakor Budapesten a farkasréti temetőben helyezzük örök nyugalomra. Nehéz szívvel közli ezt 
a kamara, mert vele ismét egy érdemes tagját vesztette el. Pécs 1933. február hó 17-én. 
Emlékét kegyelettel őrizzük.” 
 
Dr. Petrán József  

királyi közjegyző Tamásiban 1933-1935 
 
Az igazságügyi miniszter 1933-ban egri közjegyző helyettesként nevezte ki közjegyzőnek 
Tamásiba, de 1935-ben áthelyezte Rétságra, ezért működését 1935. május 4-én beszűntette.13  
 
Dr. Kenderesy János  

közjegyző Tamásiban 1935-1950 
 
Bihar vármegyében Székelyhídon (ma Románia, Săcueni) született 1891. október 8-án 
Kenderes János Sándor néven. Apja Kenderesy Lajos szatócsüzlet tulajdonos, anyja Fábry 
Erzsébet.  

Elemi iskolát szülővárosban, majd a gimnáziumot 
Debrecenben végezte. Jogi egyetemi tanulmányait 
Kolozsváron folytatta, ahol 1915. január 2-án szerzett 
diplomát. Ebben az évben ügyvédjelöltnek jegyezték be 
Debrecenbe, de április 3-tól már Nagyszebenben 
törvényszéki jegyzőként dolgozott.  
 
Az egységes bírói és ügyvédi vizsgát 1918. július 2-án 
Marosvásárhelyen tette le, majd 1921. januárjában ügyvédi 
irodát nyitott Budapesten. 1924. szeptember 1-vel közjegyzői 
pályára lépett és közjegyző helyettesként helyezkedett el 
Budapesten. 
Nyolc évi kitartó munka után végül 1932. július 4-én nevezte 
ki az igazságügyi miniszter közjegyzőnek Rétságra. 
 
Kenderesy János 

                                                 
13 1943-tól Bácsalmáson közjegyző. 
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1932. július 23-án Budapesten házasságot kötött Babó Zoltán és Baróthy Ilona gyermekével 
Babó Klárával, akitől 1933. július 22-én Klára nevű gyermeke született. 
Rétságról 1935-ben Tamásiba helyezték át, ahol működését május 20-án kezdte meg. Irodája 
a Fő utcában volt14, ahol egy telken állott két épület. Az egyik házban a család lakott, a 
másikban a közjegyzői iroda működött. 
 

 

 
Kenderesy János háza és irodája Tamásiban 

 

Kenderesy János szigorú és következetes ember volt, aki nagyon szerette családját. A Tamási 
Járásbíróság elnöke így jellemzi őt: „Én magam vagyok a hagyatéki ügyek előadó bírája és 
így közvetlenül megállapítottam, hogy szakmailag teljesen képzett, lelkiismeretes és 
munkájában igen pontos közjegyzőről van szó, aki az ügyeket gyorsan és szakszerűen intézi, a 
munkája ellen a legcsekélyebb kifogásom sem lehet. Kiváló tudású közjegyző. Működését a 
legkörültekintőbb lelkiismeretesség, alaposság, odaadó szorgalom, megfelelő és kellő ügy- és 
jogismeret jellemzi.”15 A szegényebb családoknak a hagyatéki ügyek után gyakran egyáltalán 
nem számított fel közjegyzői díjat. Irodájában Drenovics Ilona látta el az irodasegédi 
feladatokat. 
Tamásiban aktív helyi lokálpatrióta szerepet játszott, harcolt az önálló gimnázium létéért. 
Tagja volt a helyi kaszinónak és a társaskörnek, elnöki szerepet töltött be a helyi 
vadásztársaságban. Szenvedélyesen vadászott apróvadakra. Szabadidejében szívesen 
foglalkozott szőlészettel és borászattal, esténként minden nap sétált a szőlőhegyen. Amíg 
tehette hazajárt Székelyhidra, ami számára az igazi otthont jelentette.  
1950-ben Csurgóra, majd Dombóvárra helyezték át állami közjegyzőnek. 1951. január 1-ig 
dolgozott, ekkor létszámcsökkentés okán érdemei elismerése mellett felmentették. 
1954-ben a családjával együtt Dunaharasztiba költözött, ahol egy biztosítótársaságoknak 
dolgozott pénzbeszedőként, hogy csekély nyugdíját kiegészíthesse. Élete utolsó éveiben sokat 
betegeskedett a szívével.  
1966. augusztus 7-én hunyt el Budapesten és Dunaharasztiban helyezték örök nyugalomra.16 
 
Zárszó 

 
A magánközjegyzőséget az államhatalom 1949-ben megszűntette, tönkretéve ezzel egyik 
pillanatról a másikra egy jól működő szervezetet.17 Ellehetetlenítve így sok tisztességes és 
jószándékú jogász és családja életét, hiszen többen nyugdíjjogosultságukat is elvesztették.  

                                                 
14 Ma iskolai kollégium található a helyén. 
15 Dr. Lippai József járásbírósági elnök jellemzése, 1950. február 4. 
16 Felesége 1996-ban hunyt el. 
17 4090/1949. (VI. 14.) sz. IM rendelet 
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Az újonnan kinevezett közjegyzők már állami alkalmazottként, a bírósági szervezet tagjaként 
dolgozhattak. 
 
A cikk megírásához nyújtott segítségért köszönettel tartozom az alábbi személyeknek: Ruzsa 
Éva főlevéltáros (Tolna Megyei Levéltár), Polgár Tamás főlevéltáros (Somogy Megyei 
Levéltár), Örményi János (Tamási), Puskás Béla ügyvezető (Somogy Temetkezési Kft.), 
Madarász Bence (Diósd), Madarász Csaba (Diósd), Madarász Csilla (Budapest), Mohácsiné 
dr. Nedeczky Zsuzsanna (Budapest), Radziwonné Nedeczky Mária (Budapest), Bocskay Zsolt 
(Budapest), Scheiber Károlyné sz. Kenderesy Klára (Veszprém), Mester Margit (Budapest), 
dr. Vicziánné dr. Révy Judit közjegyző (Kaposvár), dr. Rokolya Gábor közjegyző (Budapest), 
dr. Barbalics Miklós közjegyző (Budapest), dr. Chalupa Dániel közjegyzőhelyettes 
(Szekszárd), dr. Brandt Erika közjegyzőjelölt (Szekszárd). 

 
DR. CSILLAG ATTILA 

 
Forrás: Tamási kalendárium 2012, Felelős szerkesztő: Örményi János, 158-162. old. 


