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Magyar Országos Közjegyzői Kamara gondozá
sában megjelent mű a Pécsi Közjegyzői Kama
rának, valamint tagjainak történetét ismerteti az
1875 és 1949 közötti időszakban. A kötet szerzői Roko
lya Gábor budapesti közjegyző és Csillag Attila kaposvári
Fejezetek a Pécsi Közjegyzői
közjegyző, akik a közjegyzőség jelenkori helyzetének és
Kamara történetéből
kihívásainak ismeretével tudnak visszatekinteni a múltra.
Ezenfelül tekintettel arra, hogy Csillag Attila a Pécsi Köz
Csillag Attila, Rokolya Gábor: A Pécsi Közjegyzői Kamara története
jegyzői Kamara területén dolgozik, a kutatást személyes
1875-1949
kötődés is inspirálta.
Közjegyzői Akadémia Kiadó, Budapest, 2015, 220 p.
A mű kettő nagyobb témakört ölel fel. Az első részben
ISBN 978-615-80176-2-6
a Pécsi Királyi Közjegyzői Kamara intézménytörténetről,
illetve a kamara közjegyzőinek jogi szakirodalmi mun
kásságáról olvashatunk, a másodikban pedig közjegyzői
életrajzok és a kamara közjegyzői szépirodalmi munkás
A kamara közjegyzőinek jogi szakirodalmi munkássá
ságának összegyűjtése található. A kutatás szakmai meg
alapozottságát támasztja alá a több mint 300 tételből álló
gát feldolgozó fejezet az intézménytörténeti rész szerinti
jegyzetapparátus, valamint a meghatározó számú levéltári
korszakbontást (a királyi közjegyzői szervezet kiépülésé
forrás feldolgozása.
től a közjegyzői törvény novellájáig, az 1886-1894 és az
Az intézménytörténetet ismertető részben először a ka
1895-1926 közötti, valamint a polgári közjegyzőség meg
mara megalakulásától (1875) a közjegyzői törvény novellá
szüntetéséig terjedő időszak) követi.
A közjegyzői törvény hatálybalépését követően több
jának hatálybalépéséig (1886) terjedő időszak kerül bemu
kommentár és ismertetés jelent meg a jogszabályról.
tatásra. A kamara alakuló ülését 1875. augusztus 30. napján
A pécsi kamara tagjai közül
tartották. Ekkor a kamara ille
többen is foglalkoztak a tör
tékessége a pécsi, a nagykani
vény által szabályozott kér
zsai, a kaposvári, a szekszárdi,
CSILLAG ATTILA-ROKOLYA GÁBOR
désekkel, például Bánffay Si
valamint a zalaegerszegi kirá
mon a közjegyzői intézmény
lyi törvényszékek illetékességi
előnyeivel, Névy József a
területére terjedt ki. A kamara
kézjegy hitelesítésével, vala
létrehozásával együtt, majd
mint Plihál Ferenc a hagya
ezt követően is folyamatosan
téki eljárással kapcsolatban
bővült a közjegyzői székhe
fogalmazta meg nézeteit.
lyek száma.
A Magyar Igazságügy „Köz
Ezt követően a szerzők a
kamara működésének 1886—
jegyzőség” című rovatába, a
1894 közötti korszakát dol
Pécsi Naplóba és A Jog című
gozták fel. Ebben a részben a
folyóiratba több alkalommal
székhelyek számának további
publikáltak helyi szerzők, il
növekedésén kívül a kamara
letve a kamara elnökének a
Jogtudományi Közlönyben is
történetének legnagyobb bel
jelent meg cikke.
ső vitáját is megismerhetjük.
A konfliktust a Blum Béla
A királyi közjegyzőkről
közjegyző ellen benyújtott
szóló törvény módosításakor
panasz indította el, amelyből
a javaslathoz készített emlék
a kamarában egy panaszkeze
irat fő témáját a telekkönyvi
léssel és fegyelmi eljárással
bejegyzés alapjául szolgáló
kapcsolatos közgyűlési vita
okirat és a közjegyzői kine
bontakozott ki.
vezés adta. Az öröklési jogi
Az 1895 és 1926 közötti
törvényjavaslattal kapcsolat
ban megjelent cikksorozatban
időszakban több neves ese
mény is megrendezésre került.
foglalkoztak az érdemtelen
1895-ben tartották a Pécsi Ki
ség, a kötelesrész, az elfogadó
rályi Közjegyzői Kamara megalakulásának 20. évfordulóját,
nyilatkozat kérdéseivel, valamint eljárásjogi szabályokkal
majd 1925-ben a közjegyzői intézmény bevezetésének 50.
és reformokkal is.
évfordulójáról emlékeztek meg. E fejezetben olvashatunk
Az 1900-as évek elején Blum Béla fejtette ki a leg
még a kamarának a korszak közjegyzőséget érintő törvény
meghatározóbb irodalmi tevékenységet - kommentárt
javaslataival kapcsolatos álláspontjáról, valamint a jogszabá
készített a novellával kiegészített közjegyzői törvényhez.
A magyar magánjog nagykommentárjának szerzői között
lyi változásokról. A kamara működése a második világhábo
rút követő változások miatt 1950. május 30-án szűnt meg.
is találkozhatunk kamarai taggal: Baranyai Béla kőszegi,
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majd pécsi közjegyző írta az öröklési jogi kötet hagyomá
nyokról szóló fejezetét. Az örökösödési eljárás hatálybalé
pését követően a közjegyzők hatáskörének bővülése miatt
aktuálissá vált a székhelyek bővítésének gondolata, amely
indokoltságáról vita bontakozott ki a szerzők között.
Az első világháborút követően átalakult a közjegyzők
szakirodalmi munkássága - kevesebb szerzőnek és rit
kábban jelent meg tanulmánya vagy könyve ebben az idő
szakban. Kiemelendő mégis Berzsenyi Lászlónak „Kézi
könyv a közjegyzői ügyvitelről” címmel a Kir. Közjegyzők
Közlönyében megjelent monográfiája, amely a királyi
közjegyzőkről szóló törvényt és a kapcsolódó végrehajtá
si rendeleteket elemezte, illetve a gyakorlatban alkalmaz
ható iratmintákat is tartalmazott. Telman Sándor pedig az
örökösödési eljárásról jelentetett meg kommentárt a gya
korló közjegyzők részére.
A kötet második részében a kamara területén működő
közjegyzők életrajzát olvashatjuk az egyes székhelyek
szerinti bontásban. A vizsgált korszakban a tagok közé tar
toztak a Zalaegerszegi Királyi Törvényszék, a Kaposvári
Királyi Ítélőtábla, a Nagykanizsai Királyi Törvényszék,
a Pécsi Királyi Törvényszék és a Szekszárdi Királyi Tör
vényszék területén székhellyel rendelkező közjegyzők.
A mű ezen részét kiemelkedően sok kép színesíti, ame
lyek még jobban segítik a múlt felidézését. A képanyag
összeállításához a szerzők felkeresték a közjegyzők leszármazóit, akiknek köszönhetően a legtöbb közjegyzőről
sikerült arcképet is mellékelni.
Az életrajzok felkutatása azért tekinthető kiemelkedő
eredménynek, mert a közjegyzőségen kívül kevés olyan
jogi hivatás van, ahol ekkora figyelmet szentelnek a volt
tagjaik életének kutatásával. Az egyes személyek törté
netének megismerése fontos szerepet játszik a közjegyzőség intézménytörténetének feldolgozásában, hiszen az
egyes jogszolgáltató szervek működésére meghatározó
befolyást gyakorol tagjainak egyéni pályafutása is. A ren
delkezésre álló források teljes feldolgozásával olyan köz
jegyzők történetéhez kerülhetünk közelebb, mint például
Bánffay Simon pécsi közjegyzőhöz, akit a Pécsi Királyi
Közjegyzői Kamara első elnökévé választottak, vagy
Schaffer Alajos kaposvári közjegyzőhöz, aki 1875-ben a
Pécsi Királyi Közjegyzői Kamara alapító tagja volt. Az
életrajzok teljességének köszönhetően az olvasó nemcsak
a kötet címében jelzett időszakban tudja figyelemmel kí
sérni az egyes közjegyzők útját, hanem azon túl is. Olvas
hatunk olyanokról, akik harcoltak az 1848-as szabadság
harcban (például a zalaegerszegi Hideg József, illetve a
pécsi Bubreg Mihály), illetve betekintést nyerhetünk abba
is, hogyan alakult az egyes közjegyzők sorsa 1949-es évet
követően.
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A közjegyzői életpályákat áttekintve kirajzolódik a
székhelyek betöltésének gyakorlata. Ez alapján megálla
pítható, hogy a vizsgált korszakban nem az a manapság
uralkodó tendencia dominált, hogy a közjegyzők döntő
hányada a kinevezését megelőzően is már közjegyzőhe
lyettesként dolgozott, hanem inkább egyéb jogi pályáról
érkezők kaptak székhelyet. Ennek fő oka, hogy ebben az
időszakban még általában nem rendelkeztek a közjegyzői
irodák akkora ügyfélforgalommal, hogy helyettest is tud
janak alkalmazni, így a helyettesi létszám viszonylag ala
csony volt. A másik befolyásoló tényező, hogy az egyes
korszakokban a politikai változások, illetve kapcsolatok
is hatást gyakoroltak a kinevezésekre.1Az első világhábo
rút követő időszakban például viszonylag sokan mondtak
le fiatalabb kollégájuk javára, valamint több új székhely
kialakításra került a menekült közjegyzők részére. A leg
több közjegyző a Pécsi Közjegyzői Kamara tagjai közül
az 1945 utáni időszakban is meg tudta tartani a hivatalát
egészen a magánközjegyzőség intézményének 1949-es
felszámolásáig.
A mű végén található rész, amely a kamara közjegy
zőinek szépirodalmi munkásságát mutatja be, tovább
színesíti az életpályáknál írtakat. Megtudhatjuk például
belőle, hogy Bánffay Simon a Pesti Napló szerkesztőbi
zottságának tagjaként a külügyi rovatot vezette, ahol meg
jelent egyik cikke miatt a hadbíróság előtt felelősségre
vonták. 1850. szeptember 1-étől pedig egy rövid ideig a
lap főszerkesztőjének is kinevezték. E fejezetben szemel
vényeket olvashatunk Bánffay Simon, Névy József, Ta
kács Jenő, Cholnoky Imre és Berzsenyi János közjegyzők
írásaiból.
A kötet igazi hiánypótló kiadvány, és a múltfeltáró
jellegére tekintettel példaként szolgálhat a többi jogi hi
vatás számára. Az alapos kutatómunka eredményeként a
címben jelölt korszak hiánytalanul feldolgozásra került.
A gazdag illusztrációnak és az olvasmányos elbeszélések
nek köszönhetően a mű nemcsak a jogász olvasók szá
mára tartalmaz értékes információkat, hanem bárkinek jó
szolgálatot tehet, aki érdeklődik a közjegyzőség története
iránt.
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