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HÁZI TITOKNOK.
Mindennemű s különösen

kereskedői levelek', valamint a közéletben előforduló bár -

miféle iratok' helyes szerkesztésére vezérlő

szobályok,

szá.mos példákkal világosítva

A magyar nemzet' hasznára irt

Kézi segédkönyv.
Magában foglalta :

Rövid nyelvtudományt , útmutatást a' levélírásra, különféle örvendező, köszöni, tu-

ddsitd, kérő, vigasztald, emlékeztető, intő, feddő és szemrehányd, mentegető, meg

hívd, szerelem- és nökérő s egyéb levelek' s ezekre szdltí válaszok' példányait ,

kereskedői kör-, tudakozd, ajánld- és hitel-, addsoknak és addsok által irt, váltdk;

pénz, statuskötelezvények, fizetések, készpénzbeli küldemények , folyd számvitelek,

árúügyek, szállítások stb. iránti levelek' mintáit ; mindenemü magyar , Iáim, német

és franczia czimeket; folyamodások , örök bevallások', adásvevési, bérlési , csere-,

zálog-, társasági, áruszerzési, építési, szegődési, letéti, házassági, kölcsön- s egyéb

kötések', egyezések', kezességek', ajándéklevelek', engedmények', utalványok', nyug-

tatványok', téntvények', vevények', meghatalmazások' és ügyvédvallások', bizonyít

ványok hirdetmények', számviteli kivonatok', végrendeletek', stb. szerkesztésénél

követendő szabályokat és illy iratok mintáit egy idegen és müszdtárral,

Eíek/ie.z járulnak :

A váltdüzlet' szabályai, váltdminták, könyvvitel és üzletkönyvi példányok

Továbbá :

Az ausztriai statuspapirosok' ismertetése, azon keresztnevek' jegyzéke, mellyek ma

gyar, német és franczia nyelven máskép ejtetnek ki, némely magyar- és erdély

országi városok' és faluk' nevei magyarul és németül, nevezetesebb honi és külföldi

vásárok jegyzéke, az európai főbb bankok névsora, a magyar kereskedelmi bank' alap

szabályai és rendszabásai, a hazai első takarékpénztár' szabályai s emlékkönyvi versek.

Végre :

Különféle pénz-, kamat-, folyam- és ártáblák, honi, bécsi és egyéb külföldi síily-

s más mértékek,

Szerkesztek

Farkas Klek és KSvy István.

Ötödik j avitott és tetemesen bövitett kiadás.

7-illU ezer-példány.

Pest, 1847.

Heckenast Gusztáv' tulajdona.
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ELSŐ OSZTÁLY.

RÖVID NYELVTUDOMÁNY.

A. magyar nyelvtudomány nyelvünk' szabályaival ismertet meg

s ennél fogva arra tanít, mint kelljen hibátlanul beszélni és írni.

A magyarok latin betűkkel élnek s azon nyelvhangjaik'

jelelésére, mellyeket az említett betűiekéi kifejezni nem lehet,

részint pontos vagy vonásos, részint öszvelett betűket hasz

nálnak. Hlyének : ö , ó' , ü, íí, cs, ez, gy, ly, ny, sz, ty, za.

A betűk kétfélék: magán- és mássalhangzók. Amazok

más betűk nélkül kimondhatok: a, e, i, o, u, ó , ü. Ezen

betűk ismét a) rövidéi: a, e, i, o, u, ö, ü, és hosszúak:

á, é, í, ó, ú, ó' , ü; b) vastagok vagy mély hangúak: a,

á, o , ó, u, ú, vékonyak vagy magas fiangúak : e , é , ö , ö ,

ü, ü és középhagúak: i, í. A mássalhangzókat magán

hangzók nélkül nem mondhatni ki : b , cs , ez , d, f, g* gy ,

h, j, i, l, ly , m, n, ny , p, r, s, sz, t, ty, v, z, zs.'

A cr eh, q, tó , x és y (oszvetételen kivül) részint családne

vekben , részint idegen szókban jó'nek elő , p. o. critica , Ge-

orch (Görcs), Dessewffy , Kaposy s a t.

A betűlc' öszveköttetéséből szótagok, ezekből érthető szók

lesznek. Itt azonban megjegyzendő, hogy számos szó van, melly

csupán egy szótagból áll.

A beszéd9 részei.

A magyar nyelv következő beszédrészekből áli: névmu

tató, név, névmás, ige, határozó^ utóijáró, kötszó vagyfog-

aló és indulatszó.

A.) A. névmutató.

A névmutató köznevek előtt áll 's jelenti , hogy azok ha

tározott értelemben vétetnek, p. o. az ember, az élet, az egér.

l
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Mássalhangzón kezdődő nevek előtt a fentebbi névmutatónak z

betűje elhagyalik, p. o. a férfi, a gomb.

B.) A név.

A név személyt, dolgot vagy tulajdonságot , mineműséget

s mennyiséget jelenthet. A személyt és dolgot jelentő nevetfő- '

névnek, a mennyiséget, talajdonságot és mineműséget jelen

tőt pedig melléknévnek mondjuk. Az elsőt minden más szónak

hozzájárulása nélkül gondolhatjuk és érthetjük, p. o. ember,

asztal; ellenben az utóbbit csak úgy gondolhatjuk és érthetjük,

ha főnév járul hozzá , p. o. szép , jó , magas.

l. A főnév.

A főnevek kétfélék: 1) köznevek, mellyek több személy

vagy dolognak tulajdoníthatók, p. o. ember, állat, város,

tartomány; 2) tulajdonnevek, mellyek csak egy személyre

vagy dologra illenek , p. o. János , Pest , Duna.

A nevek' ragasztását vagy végszótagjainak változtatását ej

tegetésnek , az ez által származott különbféle végzeteket ejte- ,

seknek, azon viszonyt pedig, miszerint a név ejtegetés által egy.

vagy több tárgyra vitetik, számnak mondjuk. Az ejtés négy:

első, második, harmadik, negyedik, a szám kettő: egyes és

többes. :

Az ejtési ragok következők :

Mély hangú ragok Magas hangú ragok -

Egyes

1. ejtés

2. — -nak

3. — -nak

4. — . -t

1 - -k

2 — -knak

3 knak

4 kát

Többes

1. ejtés

2. — -nek

3. — -nek

4. - -t

l — -k

2 knek

3 knek

4 két

Ezekből látható, hogy a magyarban csak egy ejtegetés van'

Azonban meg kell jegyeznünk:

1) Hogy a mély hangú szók mély hangú, a magas és

közép hangú szók magas hangú ragokat vesznek fel , p. o. al

ma, almának, almát, kár, kárnak, kárt, kéve, kévének,

kévét , hír, hírnek, hírek. Következő szókhoz mély hangú ra

gok járulnak : csík, csín, czél, derék, díj, fí,.gyík, híd, kínt

nyíl, szíj, sík, síp, sír, zsír sat.
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2) Hogy a szó' végén találtató rövid magánhangzót a ra

gasztás megnyiijtja , p. o. szalma szalmát, kefe kefét.

Az egyes' negyedik ejtése' s a többes' ragasztásánál követ

kezőkre kell figyelmezni:

1. A magánhangzón és a í-vel könnyen kimondható más

salhangzón végződő főnevek a negyedik ejtésben csak £-ét vesz

nek fel, p. o. ajtó ajtót, kendő kendőt, halál halált, kár kárt,

hús húst , kalász kalászt, len lent- A í-vel könnyen ki nem

mondható mássalhangzó és a negyedik ejtésbeli rag közé a, o,

e vagy ö tétetik , mint azt a szó mély vagy magas hangja ki-

vánja, p. o. lúd ludat, harag haragot, füst füstöt.

2) A mássalhangzón végződő főnevek' többese mindenkor

magánhangzóval ragasztatik, p. o. halál halálok, juh juhok ,

gyöngy gyöngyök , kert kertek,

3) Némelly főnevek' egyesének negyedik ejtése és többe

se eltér a közszabálytól :

a) Az og , ég, ok, ék, ők, óm, önt, ony , őr, őr, alom,

elem-en. végződő, több tagú főnevek az egyes' negyedik ejtésé

ben és a többesben a végtag eJó'tti magánhangzót többnyire el

vetik, p. o. akol, aklot , aklok , akioknak, aktokat, üröm, ür

möt. Hlyének még: álom, árok, bagoly, barom, berek, birodalom,

buczok, burok, bürök, dolog, élelem, eper, étéi, fájdalom,

féreg , fészek , fogoly , gödör , gyomor, halom, liurok,já

rom , Jutalom , kéreg , korom, köröm , lélek, majom , malom,

marok , méreg , mocsok , műről, nyereg, nyugalom, orom,

ököl, ökör , pokol , retek , szeder , szurok , takony , titok , to

rok, tükör, veder, verem, vétek sat. sat.

b) Némellyekben a végtag előtti hosszú rövidül , p. o. a-

gár~, agarat, agarak, sat Hlyének t bogár, egér, ér, fedél,

fél, gunár , kenyér, kerék, levél, lúd, madár, név, nyár,

nyúl? szekér, szél , (ventus) , úr, víz, sat.

c) Nérnellyek v-éí vesznek-fel, p. o. cső, csövet , csövei,

tő, követ, kövek. Ide tartoznak: fű, hé, hó, lé, ló, nyü,

szó (szavak, összefüggő értelmű szók) szű , tő.

2. A melléknév.

A melléknevek' ejtegetésénél szintazon szabályok követen

dők, mellyek a főneveknél adattak elő. Különösen megjegy

zendő még, hogy ezen melléknevek: híg, víg, sík is a mély

hangú ragokat veszik fel , s hogy az ú és ü végűek a többes

ragot a vagy e-vel is elfogadják, az z'-n végződök pedig azon ra

gokat okvetetleniil a-, e-vel kívánják , p. o. szomorú , szomo

rúak vagy szomorúk, keserű, keserűek vagy keserűk; pesti

pestiek, kassai, kassaiak, külföldi, külföldiek.
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"ú«M vagy Lomodé, iew* , keserüebb vagy iescrutó.

f) -elleneveket a ha

«o,,lítáí megnyú'jtja,V o. U«, ™^.' &*$'>&"**&
80 2) Smelléknévből öszvetett rf és ,Z végű melléknevek

el3Ö fele hasonlíttatik , p. o. Wwtó ^«, nagyobb fejű, nem:

^Ő képzők: «* -«*., a második fok'

így rövi-

Míra , bő , bővebb , Aoswni, ,

fjabb, jó, jobb, íicsiny, Ksebb, íönn,yu, könnyebb , sok,

'nao képeztelika másodikból, ha ennek

a leo- szótag tétetik, p. o. simább, legsimabb. sat.

AÍzámszók szinte a melléknevekhez tartoznak s ha a men-

atdrozzdk, határozottak, ha nem határozzák meg,

- esős*-

' számok A Srk számszókkal ezen kérdésre felelünk : fcwy?

o^SrSoíwK* í « rendszámokkal erre .- Arf^oJí* ? p- o.

o««#W erre: hányas? p. o.

s az o« erre: A«/y/e7e? p.

számszókhoz tartoznak: *o*, ieves, né

hány sat.

G.) A névinas.

A névmással főnév helyett élütík, p. o. János Pesten volP

de én öt (azaz: Jánost) nem láttam.

1. Személyes névmások.

A személyes névmások'' ejtegetése következő :
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Első személy

én

enyém

nekem v. énnekem

engem

Egyes

Második sz. Harmadik HZ.

te

tied

neked v. teneked

téged

s'

övé

neki v. őneki.

öt

Többes

Mii tí

mienk tietek

nekünk v. minekünk nektek v. tinektek

minket v. bennünket titeket v. benneteket

ők

övék

nekik v. őnekik.

őket

Ide tartoznak e -visszatérő névmások: magam, magad,

maga, magunk , magatok , magok ; én magam , ten magad,

ön maga , min magunk, tin magatol, ön magok, ennen ma

gam , fennen magad , önnön maga , minnen magunk , tinnen

magatok, önnön magok. Ezeknek ejtegetése rendes: magam,'

maganinak, magamat sat.

2. Birtokos névmások.

Ezen névmások következők: enyém, tied, övé, miénk,

tietek, övék. Ezek a személyes névmás' második ejtései s vagy

magokban használtatnak, 'p. o. kié' ez a könyv? enyém; vagy

végbetűikből birtokjelentő végzetek képeztetnek, mellyek ne

vekkel olvadnak egybe s birtokrag&knak mondatnak.

A birtokos névmások így ejtegettetnek :

Első személy

enyém

enycmnek

enyémnek

enyémet

enyéira

enyéimnek

enyéimnek

enyéimet

Egyes

Második sz.

tied

üeclni-k

tiednek

tied ét

Többes

tieid

tieidnek

tieidnek

tieidet

Harmadik sz.

övé

övének

őrének

övet

öyér

övéinek

övéinek

övéit.

A birtokragokat következő tábla mutatja :

Mély hangú ragok.

Egyes

m ám ara l d ad ód

nk unk. l tok átok ótok

a ja

ok jók ük
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Többes.

im aim jaim l id aid jaki l í ai jai

ink aink jaink | itok aitok jaitok | ik aik jaik.

Magas hangú ragok.

Egyes

iu em i'iin l d ed öd | e jé

nk iiuk J tek tök etek ötök J ők ük jek jök

-. . Többes

' im eim" jeim l id eid jeid l i ei jei

iuk eiuk jeink j itek eitek jeitek | ik eik jeik

Ezeu birtokragokról következőket szükség megjegyzeni:

1) A magánhangzón végződő nevekhez így járulnak, p. o.

Egyes, gyertyára gyertyád gyertyája

gyertyánk gyertyátok gyertyájuk

Többes, gyertyáin gyertyáid , gyertyái

gyertyáink . gyertyáitok gyertyáik

Egyes. kefém keféd keféje

kefélik kefétek keféjek v. -jök

Többes, keféim keféid keféi

keféink keféitek keféik.

2) A rövid magánhangzót ezen rag mindenkor meg

nyújtja, p. o. gyertya, gyertyám ; kefe, kefém. Kivétetnek

az i, u , és ü , p. o. földi , folclim ; saru , saruink ; seprű ,

seprűje.

3) Ezen szók: bimbó, erő , mező ,'nő , vő, sat. így

is ragasztathatnak: bimbaja, ereje, mezeje, neje, veje. De

többbirtokú ragoknál jobb a rendes ragasztás melleit maradni,

mert ereim, mezeim ér-lölés mez-töl is jöhet. Fő ragasztva

feje; daru, darum és darvam; fényű, fényvem és fényűm:

varjú, varjúm és várjam; borjú, borjúm és borjarn.

4) A negyedik ejtést v-vel képző s némelly u és it-n

végződő nevek a birtokragot is -v-vel fogadják* el, p. o. lé,

leve ; fű , füve ; hamu, hamva} odú.', odva.

5) A mássalhangzón végződő nevek a birtokragokkal

'gy egyesülnek: .

Egyes. házam házad háza

házunk házatok házok

Többes, házaim házaid házai

házaink házaitok házaik
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Egyes. kezem kezed keze

kezünk kezetek kezök

Többes, kezeim kezeid kezei

kezeink kezeitek kezeik

6) Némelly mássalhangzón végződő több tagú nevek az

egyes birtoka többes' második személyében a magánhangzót

ki is lökhetik, p. o. kedvestek vagy kedveseiéi, haragtok vagy

haragotok.

7) Némelly szinte mássalhangzón végződő több tagú

nevek a több birtoka ragokat, a többes' harmadik személvét

kivéve, egy magánhangzóval is felvehetik, p. o. barátim, ba

rátid, baráli, barátink, barátitol; kedvesim, kedvesid, ked-

vesi, kedvesink , kedvesitek, ezek helyett: bárdijaim sut.

kedveseim sat.

8) Azon nevek, mellyek negyedik ejtésekben a vonást

elvetik , ezen ragok által is rövidülnek , p. o. bogár , bogara ,

sár, sara. Ész ragasztva szinte rövididűl; esze.

9) Az egyes' harmadik személybeli ragai : ül, ük csak

akkor használandók , ha a név' többese ok vagy öi-ön végző

dik, p. o. barmuk többes, barmuk raggal ; lőcsök többes, lő

csük raggal.

10) Azon nevek , mellyelcben a negyedik ejtés rövidül s

mellyek ugyanazon ejtésben a végtag előtti magánhangzót el

vetik, a birtokragot j-vei nem szenvedik, p. o. bogár, boga

ra; sár, sara; nyugalom, nyugalma,

11) A b, f, K, p mély hangú szókban mindenkor ki-

vánja, magas és középhangúkban soha sem fogadja el a'^'-ét,

p. o. babja, csúfja, grófja, mákja, púpja, zsebe, sebe, ré-

fe , széke , pépe. Kivétetnek :

a) lába, nyaka, abraka, foka, oka, szaka, napa

sebje (celeritas);

b) a nők szóképző által alakított szók , p. o. titok

noka, tanácsnoka;

c) az ék szóképző által mély hangú igékből formált

nevek , p- o. szándéka , bukadéka ;

d) a hasonlítás' második és harmadik foka, p. o.

szebbje, legszebbje, édesbje.

12) A cs, ez, gy, h, l, ly , m, n, ny , s, sz, ty , x

és zs sem a kettőfel etést, sem a j-ét nem szenvedik, p. o. ko

vácsa, malacza, gyöngye, juha, halála, levele, mételye^

hulláma, hóna, lene, csákánya, mása, inasa, madarásza,

tótya, szüze, gúzsa. Kivétetnek: őcscse , anyja, atyja, bátv-

ja , nénjé , czélja , alja.

13) A d mély hangiíakban , ha rövid magánhangzó

előzi meg , elveti , ha pedig hosszú áll előtte, elfogadja .a j-ét,



8 Első uszlály.

p. o. hada , százada , vada, vádja , nádja. A' magas hangú

nevek ellenben ay'-ét soha sem kívánják, p. o. cseléde, ebédé.

14) A g mély hangúakban kívánja , magas hangiíakban

nem fogadja el a j-ét , p. o- haragja , hangja, férge/ege, se

rege , hűsége. Kivétetnek :

a) a ság által képzelt nevek , p. o. livánsága , bol

dogsága;

b) ága, boga, osztaga, csillaga, húga, madnaga,

maszlaga , raga , világa , virága ;

c) mag-hoz -v-vel járul a birtokrag: magva.

15) A j nem szenvedi a ketlöztetést , p. o. baja, vaja.

16) Az r nem fogadja cl a j-ét , kivevőn ezen szókat:

árja , (vízárja) , karja (karai és rendéi értelemben j nélkül áll)

húrja , sírja , zsírja.

17) A' t mély hangúakban kivanja , magas és közép-

hangúakban nem fogadja el a j-ét; p. o. botja, hantja, múlt

ja, rété, tiszte, kereszté. Kivétetnek háta, háta és az át

szóképző által igékből formált nevek, p. o. vonata, kárhozata.

3. Mutató névmások.

Ezen névmásokhoz tartoznak :, az , ez, amaz, emez,

imez , azon , ezen , illy , olfy , illyen , oUyan , imiilyen , a-

mollyan. Ejtegetésük ez :

Egyes.

az ez amaz

annak ennek amannak

annak ennek amannak

azt ezt . amazt

Többes.

azok ezek amazok

azoknak ezeknek amazoknak

azoknak ezeknek amazoknak

azokat ezeket amazokat

Szintúgy ejtegettetik emez és imez. A többiek' ejtegetése

rendes, p. o. ollyan, ollyannak , ollyat sat.

4. Kérdő névmások.

A' kérdő névmások ezek: ti? mi? micsoda? mellvil?

sat. Ejtegetésök rendes, p. o. ki, kinek , kit , tik, kiknél sál.

mi, minek, mii sat.



Rövid nyelvtudomány. 9

5. Visszamutató névmások.

A •visszamutató névmások ezek: li, mi, aki, a mi,

melly , a melly, amiilyen, a mennyi, a hány sat. Ejtege

tésük hasonlókép rendes.

6. Határozatlan névmások.

Ezen névmásokhoz tartoznak : valaki, valami, valamelly,

némelly , némi sat. Ejtegetések szintúgy, mint a kérdő és

visszamutató névmásoké , rendes.

D.) Az ige.

Az ige cselekvést, szenvedést vagy állapotot jelent s e

szerint háromféle : cselekvő , p. o. verek , találok , szenvedő,

p. o. veretem , találtatom , és középige , p. o. járok , alszom.

Az ige' végzeteinek mód, idő, szám és személy szerinti

változtatása igeragasztás- vagy hajtogatásnak mondatik. Ennél

fogva megkülönböztetök :

1) A jelentő , óhajtó , parancsoló és határozatlan mód

s a részesülök és állapotjegyzők.

2) A jelen , félmúlt , múlt , régmúlt és jövő idő.

3) Az egyes és többes szám.

4) Az első , második és harmadik személy.

Az igék vagy törzsökszók, mellyék másoktól nem, szár

maztak, p. o- ír, fut; vagy származékok, mellyek más szók

tól eredtek, p. o. irogat, futos, feketít. Gyűlnél pedig a je

lentő mód' jelen idejének egyes harmadik személyét mondjuk,

p. o. írunk-nak gyöke ír.

1. Cselekvő igék.

A cselekvő igék más személyre vagy dologra kiható cse

lekvést jelentenek , p. o. látom Jánost , levelet írok.

Ezen igék' hajlogatástbrinája kettő: határozott é&'liatáro-

zatlan , p. o. írom határozott és írok határozatlan forma. Van

még egy hajtogatásforma, mellyel tegetönek nevezhetni. Ez

csak az egyes' első személyére terjed ki , ha az ige' tárgya ezen

névmások' valamellyike : téged, titeket, benneteket, p. o.

szeretlek téged, láttalak benneteket.

1. Szenvedő igék.

A szenvedő ige azt jelenti , hogy valamelly személy vagy

dolog más személynek vagy dolognak cselekvését szenvedi vagy
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állja , p. o. szerettetem, -veretem. Ezen igék az atik étik vagy

tátik, tetik szótagok által képeztetnefc a cselekvőkből, p. o.

szerét , szerei-tetik , veret, ver-etik, csal csal-atik. Ezen szó

tagokra nézve a következő szabályokat kell követni:

1 ) Az atik , étik szótagok a mássalhangzón végződő egy

tagú és magánhangzó végű gyökökhöz járul, melly utóbbi

aknál f-ét vesz fel, p, o. vár, vár-atií, tart, tart-atik, győz,

gyöz-etik, lö,\ö-vetik, sző, szö-veíik. Kivétetnek a t-én vég

ződő azon gyökök, mellyekben ezen t-ét magánhangzó előzi

meg , p. o. löt , köt-tetik , nyit- , nyit-tatik.

2) A tátik, tetik szótagok minden egyéb több tagú gyö

kökhöz járulnak, p. o. szeret-tetik, ialÁl-tatik, keres-ietik.

A szenvedő igéket ódik, ödik által alakítani képtelenség,

mert ezen végzetek azt jelentik, hogy a személy vagy dolog ál

tal végbe vitt cselekvés vagy az állapot' változása más személy

re vagy dologra nem hat ki , hanem, magában a személyben

vagy dologban marad. Mást jelent hányódom, mást Tiányatom.

Hlyének pedig : a levél Íródik valóságos képtelenségek.

3. Középigék.

A küzépigék vagy olly cselekvést jelentenek , melly a cse

lekvőben, vagy olly változást, melly a személyben vagy dolog

ban marad, p. o. fekszem , pirulok.

Ezen igék kétfélék : ikesek és iktelejiek. Amazoknak gyö

ke mindenkor az ik- szótaggal vari egybeolvadva s ragasztás

tan a .szenvedő igék szerint mennek, p. o. cselekszik, alszik. Az

ikteleriek' gyöke tiszta s ragasztásban a cselekvő igék' határo

zatlanformáját követik , p. o. jár, jő ,gyúl.

A középigékről megjegyzendő :

1) Mind az ikes, mind az ikielen igék őszvetétel vagy ne

gyedik ejtéssel lett meghatározás állal cselekvő értelmet nyer

nek , az ikesek az ik-ei elvetik s a cselekvő igék' mind a két

formája szerint ragaszthatók , p. o. megfutottam pályámat, ki-

állom a szenvedést , Járja a tánczot , megette a kenyeret.

2) Vannak olly középigék, mellyék mind z/fc-esen mind

ik-telén ül ragasztalnak. Hlyének: bomol , bomlik, csúsz r csú

szik, enyész, enyészik, mász , mászik, omol, omlik, romol,

romlik, szün, szűnik, tényész , tenyészik, tűn, tűnik, úsz,

úszik, sat. Foly , hull, lép és rogy mindenkor ik nélkül ra

gasztatnak.

Ragasztásra nézve minden igék kétfélek : rendes és rend

hagyó ragasztásúak.

1. Rendes ragasztású igék.

• Ezen igékhez tartoznak mindazok , mellyeket az itt kö

vetkező példák szerint ragaszthatni.
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Igeragasztási táblák.

I.

Cselekvő forma. Mély hangú ragok.

Jelentő mód , Foglaló mód.

Hátiratait forma, Határozatlan forma. Határozott forma. Határozatlan forma.

Jelen.

E. .óm -ok -jam

-od -az -Jad

T. -juk

(a gyök)

-link
T,

-játok -tok -játok

-jak -nak -jak

Félmúlt.

-jak

-jál

-jön

-junk

-játok

-janak

E. -ám -ék -nám -nék

-ad -ál -nád -nál

-á -a -na -na

T. -ók -ánk -nók -nánk

-átok -átok -nátok -nátok

-ák -ának -nák • -nának

Múlt.

E. -tam -tam -tam -tam *

-tad -tál -tad -tál j

-la -t -ta , -t '

T. -tűk -tünk
-tűk leeyen

-tünk j

-tatok -tatok -tatok -tatok

-ták -ták , -tanak -ták , -ták , -Iának,

Régmúlt.

E. -tam .N

-tad i

-tam *)

-tál l

-t \

-tünk /

-tam "}

-tad /

-tam

-'tál j

-t f

-tünk
T. -íűk >volt volt "t*^ ^volna

-tátoki -tatok 1

-ták, -tanakj

-tatok l

-ták J

-latok i

-ták , tanak ,-ták ;

Jövő.

E. fogom *\

fogod i

fogok \

fogsz /

fog \ .

fogunk ? '"'

fogtok \

fognak ,'

-andom

-andod

-andja

-amijük

-andiátok

* -andják

-andok

-andasz

-and

-andunk

-andatok

-andanak

fogja f
Te ' i » -ni

• fogjuk l

fogjátok \

fogják )

l



Első ossstdly.

Parancsoló mód.

E. -d -j

-ja -jön

T. -juk -játok

-játok -janak

Részesülők.

Jelen. -ó

Múlt. -t

Jövő. -ancló

Határozatlan mód.

Személytelen.

-ni

Személyes.

E. -nőm -nőd -nia

T. -nunk -nőtök" -niok

Á 1 1 a p o t j e g y z ő k.

-van

E. -va T. -vak

II.

Jelentő mód. Foglaló mód.

Példa.

Határozott forma. Jfatározatltn forma Határozott forma Határozatlanforma

Jelen*

E. találom találok találjam találjak

találod találsz találjad találjál

találja talál találja találjon

T. találjuk találunk találjuk találjunk

találjátok találtok találjátok találjatok

találják találnak találják találjanak

F élmiilt.

E. találám találok találnám találnék

találat] találál találnád találnál

találá találá találná találna

T. találók találánk ialálnók találnánk

találatok találatok találnátok találnátok

találák találának találnák találnának

M Ú 1 t.

E. találtam találtam
találtam. v\

találtam

találtad találtál találtad f a találtál
B

találta ' talált találta V £, talált ü~.

T. találtuk találtunk találtuk f |f találtunk f

találtátok találtatok találtátokV"1 találtatok
"^

találták találtak, -tanak találták ) találtak , tanai.

Régmúlt.

E. találtam ~\

találtad 1

találtam

találtál /

talált \*

találtam \

találtad 1

találta \ =

találtam

találtál J

talált '
l;

T. találtuk (1

találtátoki

találta \+>

találtuk ?|

találtátoki

, =
találtunk ( >

találtatok l

találtunk

találtatok ?találták ) találtak -tanak" találták " találtak -tanak.;
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E. fogom \ fogok

fogod f.~ fogsz

fogja l;- fog

T. fogjuk i~3 fogunk

fogjátok l" fogtok

fogják / fognak

Parancsoló mód.

E. találd találj

találja találjon

T. találjátok találjatok

találják találjanak

Részesülők.

Jelen, találó

Múlt. talált

Jövő. találandó

Jövő

találandom

_, tulálandod

3 találandja

a találandjuk

líiliílandjúlok

találandják

találandok

találandasz

tál laml

találandunk

találandatok

találandanak

Határozatlan mód.

Személytelen.

találni

Személyes.

E. találnom találnod találnia

T. találnunk találnotok találniok

Allapotjegyzők.

találván

E. találva T. találrák

III.

Cselekvő forma. Magas hangú ragok.

Jelentő mód. Foglaló mód.

Határozott fonna Határozatlan forma Határozott forma Határozatlan forma

Jelen.

E. -em , -ó'm -ék , -ók -jem -jek

-ed ,dd -sz -jed -jélj

-i . (a gyök) -jé -jen -jön

T. -jük -ünk -jük -jünk

-itek -tek, tök ' -Jetek -jctek

-ik -nek -jék -jenek

Félmúlt.

E. -ém -ék -nem -nék

-ed -él -néd -nél

-é -e -né -ne

T. -ők -énk -nők -nénk

-étek -étek : -nétek -nétek

-ék -ének . -nék -nének

E. -tem

-ted

-te

T. -tűk

-tétek

-ték

Múlt.

-tem -tem

-tél -led

-t -te

-tünk -tűk

-tétek -tétek

-tek , -tetiek -ték

-tem

-tél

-t

-tünk

-tétek

-tek, -tenekj
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E. -tem ^

-led l

-te {n

" -'- £g

Régmúlt.

T. -tűk

-tétek

-tek

-tem

-tél

-t

-tünk

-tétek

-tek, -tenek

-tem

-ted
. . l.
{?• -tűk jfl

\ -tétek \

; -tek "

? -te

JÖ

E. fogom

fogod"

fogja

T. fogjuk

fogjátok l

fogják

fogok

fogsz

fogunk

fogtok

fognak

Parancsoló mód.

E. -a -j

-jé " -jen

T. -jétek -jetek

-jék -jenek

Részesülők.

Jelen. -6

Múlt, -t

Jövő. -cndö

V Ő

-endem

-ended

-endi

-endjük

-enditek

-endik

. -tem

-tél

-t

-tünk

-tétek

-tek -tenek /'

-cndek

-endesz

-end

-endünk

-endetek

-endenek

Határozatlan mód.

Személytelen.

-ni

Személyes.

E. -nem -nőm -ned -nőd -nio

T. -nünk -netek -nőtök niök

Állapotjegyzők.

-vén

E. -ve T. -vek

IV.

Példa.

Jelentő mód. Foglaló mód.

Hnttiroxntt forma ffatároiatlan forma Határatott forma Határozatlan forma

Jelen.

E. verem verek verjem verjek

vered versi verjed verjél

veri ver verje verjen

T. verjük verünk verjük verjünk

veritek vertek verjétek verjetek

verik vernek verjék verjenek

Félmúlt.

E. verem verek verném vernék

vered véréi vernéd vernél, . '

véré vére verné verne

T. verők verénk vernok • vernénk

veretek veretek vernélek vernétek

verek vérének vernék vernének
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Múlt.

E. vertem vertem vertem " vertem N

verted vertél verted l a vertél / 3

verte vert verte \ £ vert l&

T. vertük vertünk vertük í' g> vertünk f SP

vertétek vertetek vertétek l"1 vertetek i"1

verték vertek -tenek verték ,' vertek -lenek.'

Régmúlt.

E. tértem \ vertem "\

verted 1 vertél f

verte '" vert ' H

vertem ^ vertem ~}

verted f vertél /

verte V _a vert ( a

T. vertük f > vertünk f > vertük / g vertünk f~ö

vei-tétek V vertetek 1 vertétek 1 vénetek m

verték ) vertek -teáéi} verték . J vertek -tenekJ

J Ö V Ő.

E. fogom \ fogok \ verendem verendek

fogod J fogsz l verended verendest

fogja < 'g fog f '3 verendi verend

T. fogjuk fg fogunk f S verendjük verendünk

fogjatok V fogtok V verenditek verendetefc

fogják ) fognak j verendik verendenek

Parancsoló mód. Határozatlan mód.

E. verd verj Személytelen

verje] verjen verni

• T. verjétek verjetek Személyes

verjék verjenek E. vernem verned vernie

T. vernünk vernetek verniök

Részesülők, Állapotjegyzők.

Jelen. . verő vervén

Múlt. vert E. verve T. vervék

Jövő. verendő

V.

Szenvedő forma. Mély hangú ragok.

Jelentő mód. Foglaló mód.

Egyes Többes Egyea Többes

Jelen.

-óm

-öl

-ik

-unk

-tok

-nak

-sam *)

-sál

-sc'fc

-sunk

-satok

-sanak

*) Az * kc7.A?l& ragok olőtt fl t «-sé változik . mini a ko'retkezft példában lálliató.
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-ám

-ál

-t ám

-tál

-ott

-tam sat. volt

fogok

fogsz >-ni

fog

Félmúlt,

-ánk . -nam

-átok -nál

-ának -nék

M ú 1 t.

-tünk

-tatok

-tak

-tam)

-tál Megyén

-ott )

-nánk

-nátok

-nának

• tunk \

-fatokflegyen

-tak J .

Régmúlt.

-tunk sat. volt -tam sat. volna -tunk sat. volna

fogunk )

fogtok íni

fognak J

JÖVŐ.

-andom

-aiulot

-andik

-andunk

-andatok

andanak

Parancsoló mód.

-sál

-sék

-satok

-sanak

Részesülők.

Jelen -ó

Múlt. -olt

Jövő. -andó

Határozatlan mód.

Személytelen.

-ni

Személyes,

-nőm -nőd ~-nia

-nunk -nőtök -niok

Állapotjegyzők.

-van

E. -va T. -vak

VI.

Példa.

Jelentő mód. Foglaló mód.

Egyes Többes Egye.s Többes

Jelen,

találtatom találtatunk találtassam tatáltassunk

találtatol

találtatik

találtatám

találtatál

íaláltaték

találtatunk

találtattok

találtatnak

találtassál

találtussdk

v Félmúlt,

találtatánk találtatnám

találtalátok

találtatának

találtatná',

találtatnék

találtassatok

találtassanak

találtatnánk

találtatnátok

találtatnának
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Múlt.

találtattam UÜIl.-tttiink találtattam j találtattunk -,

találtattál találtattatok találtittál Megyén találtattatok \ le -yen

találtatott találtattak találtatott ) találtattak. )

Régmúlt.

találtattam sat. találtaltunk sat. .találtattam sat. találtattunk sat.

V°J' volt volna volna

JÖVŐ.

{°S°í) fogunk) találtataudom találtatanilunk

fogsz Ualúltatni fogtok ^találtatni találtatandol találtataudatok

'°S ' fugnak ) . találtatandik találtataudauak

Parancsoló mód. Határozatlan mód.

találtassál találtassatok Személytelen,

találtassak találtassanak találtatni

Személyes.

E. találtatnom találtatnod ta-

Részesülők. T. taíálutnjfa[^talnotok

. i ,,-,.• tatáltatniok
Jeleu. találtató

Múlt. találtatott Állapotjegyzők.

Jövő. találtatandó találtatván

találtatva találtaival.

VII.

Sfcenvedő forma. Magas hangú ragok.

Jelentő mód. Foglaló mód.

Egyes Többes Egyes Többes

Jelen.

-em -ütik • -sem *) -st'ink

-el -tok .sél -seték

-ik ,-nck -sék - -*enek

Félmúlt.

-em -énk -nem -ucnk

-él -étek -nél -nétek

-ék -ének -nék -nének
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-tűni

-tél

-ett

-tem sat. volt

-tünk

-tétek

-tek

Múlt.

-tem \

-tél {legyen

-ett >

legyen

Régmúlt,

-tünk sat. volt -tem sat. volna

JÖVŐ.

-tünk

-tétek

-tek

-tünk sat. volna

fogok \ fogunk s

f -ni fogtok V -ni

> fognak J

-endem -endünk

-undel -endetek

•endik -endenek

fogsz ;
fog

Parancsoló mód. Határozatlan mód

-sél -seték Személytelen.

-sék -senek -ni

Személyes.

E. -nem -ned -nie

Részesülők

T. -nünk -netek niök

Jelen, -ö Állapotjegyzők.

Múlt. -ett -vén

Jovü. -endö -ve -vek

Jelentő mód.

VIII.

Példa.

Foglaló mód.

Egyes

veretem

veretéi

veretik

veretem

veretéi

veretek

Többes Egyes

Jelen.

veretünk

verettek

veretnek

veressem

veressél

veressék

Félmúlt. '

vereténk veretném

veretétek veretnél

veretének veretnék

Többes

veressünk

veresselek

veressenek

veretnénk

veretnétek

veretnének

Múlt.

verettem

verettél

veretett

verettünk

verettetek

verettek

verettem j verettünk \

verettél Hegyen verettetek flegyen

veretett véreitek )
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Régmúlt.

verettem »at. volt verettünk sat. volt verettem eat. Tereltünk sat.

volna volna

Jövő.

fogok j fogunk j veretendem veretendünk

fogsz Vveretni fogtok {veretni veretendel veretendetek

fog - J fognak ) veretendik verelendenek

Hatdrozatlaii mód.

Parancsoló mód. Személytelen,

veressél veressetek veretni

• veressék veressenek Személyes,

E. veretnem veretned veretnie

Részesülök T> vei'etnünk veretnetek veretniói

Jelen, verető Állapotjegyzők.

Múlt. veretett ** ' 6/
Jövő. veretendő v *«•«"*»

veretve veretvék

IX.

Ikes közép-forma. Mély hangú ragok.

Jelentő mód Foglaló mód.

Egyes Többes Egyes Többes

Jelen.

-óm -unk -jam -junk

-öl -tok -jál -játok

-ik -nak -jék -janak

Félmúlt.

-ám -ánk -nám -nánk

-41 -átok -«ál -iiiítok

-ék -ának -mik -nának

Múlt.

-tam -tünk -lám > -tünk j

-tál

-ott

-tatok -tál Megyén

-tak -tanak -olt )

•-tatok Megyén

-tak -tanak)

Régmúlt,

-tam sat. volt -tünk sat. volt -tani sat. volna -lunk sat. yolua
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J Ö V Ő.

fogok j fogiínk \

fogiz í-ni fogtok 5-iii

fog ) fognak >

-andora -andunk

-andol -.Hidalok

-andik -andanak

Parancsoló mód. Határozatlan mód.

-iái Személytelen.

-jék -ni

-játok Személyei.

* 1 '

-nőm -uod nia-janak

-mink -nőtök niot

Részesülők.

Jelen, -ó
Áliapotjegyzők.

Múlt. -ott
-van

Jövő., -andó
-va -vak

X.

Példa.

Jelentő mód. Foglaló mód.

Egyes Többes Egyes

Jelen.

Többes

vonódom

vonódol

vonódik

vonódám

vonódat

vonódék

yoilódtam

vonódtál

vonódott

vonódtam sat.

volt

vonodúnk vonódjnm

vonódjálrónodtok,,

vonódnak vonódjék

Félmúlt.

von'ódánk vonódnám

vonódátok vonódnál

vonódának vonódnék

M Ú l t.

vonódtunk vonódtmu\ g

vonódtatok vonódtál V ?J

vonódtak, -tanak vonódott )~

vonódjunk

vonódjatok

vonódjanak

vonódnánk

vonódnátok

vonódnának

vonódtunk \ g

vonódtatok V íj;

vonódtak,-tanak>—

• Régmúlt.

vonódtunk sat. vouódtain sat. vonódtunk sat.

volt volna volna

fogsz

fog

fogunk

vouódni fogtok

fognak

JÖVŐ.

\ vonódandom

vvouódni vonódandol

' . vonódaudik

vonódandunk

vonódandatok

vonódandanak
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Parancsoló mód. Határozatlan mód.

Tonódjál

vonódjék

Tonódjatok

vonódjnn.ik

Részesülők.

Jelen, ronódó

Múlt. vonódott

JÖTÖ. Tonódandó

Személyiden.

vonódni

Szcme'lyrs.

Tpnódnotn vonódnod ronódnia

vónódnnnk ronódiiotok Tonódniok

. Állapotiegyzők.
r ' , ~

vonodran

ronódra ronódrík

XI.

íkes közép-forma. Magas hangú ragok.

Jelentő mód. Foglaló mód.

Egyes Többes Egyes Többe*

Jelen.

-em -öm

-el -öl

•ik

-unk -jem

-tek -tök -jel

-nek -jék

-jiink

-jetek

-jen«k

Félmúlt.

-im -énk -nem -nénk

-él -étek -nél -nétek

-ék -ének
'•• -nék

' -nének

-tera

-tél

-ett -ölt

-lem sat. Tolt

fogok \

fogsz S-ni

foí >

Múlt.

-tünk

-tétek -

-tek, -tenek -ett -ott)

-tem j -tünk \

-tél jegyen -tétek l

-tünk

-tétek

-tek -tenek

Régmúlt.

-tünk Bat. Tolt -tem aat. Tolna -tűni sat. volna

JÖVŐ-

fogunfe\

lógtok í-ni

fognak )

-enilrm

-endel

-Midii

-endúnk

endelek

-endenek
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Parancsoló mód, Határozatlan mód.

-jel , • -jünk Személytelen,

-jék -jetek -ni

Személyes.

-nem -nőm , - -ned -nőd , nie

Részesülők. -nünk, -netek -nőtök, niök

Jelen, -ó 'Állapotjegyzők.

Múlt. -ett -ölt .vén

Jöví. -endö _Te .y^

P é l d a.

Jelentő mód. Foglaló mód.

Egyes Többes Egyes Többes

Jelen.

verekedem verekedünk verekedjem verekedjünk

verekedel verekedtek verekedjél verekedjetek

verekedik verekednek verekedjék verekedjenek

Félmúlt

verekedem verekedőnk verekedném verekednénk

verekedői verekedőiek. verekednél verekednétek

verekedék verekedőnek verekednék verekednének

Múlt.

verekedtem verekedtünk verekedtem^ g verekedtünk j g

verekedtél verekedtetek verekedtél > BŐ verekedtetek ? |g

verekedett verekedtek, -tenek verekedett )™ verekedtek, -tenek J.S

Régmúlt.

verekedtem sat. verekedtünk sat. verekedtem sat. verekedtünk sat.

volt volt volna volna

Jövő.

fogok j fogunk j verekedendem verekedendünk

fogsz (verekedni fogtok (verekedni verekedendel verekedendetek

fog J fognak i verekedendik verekedendenek

Parancsoló mód Határozatlan mód.

verekedjél verekedjetek V Személytelen,

verekedjék verekedjenek verekedni
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Személyes.

Részesülők. verekednem verekedned verekednie

T , , ,, verekednünk verekednetek vereked-

Jelen. verekedő niö^

Múlt. verekedett . - ,

Jövő. verekedendő. Allapotjegyzők.

verekedvén

verekedve verekedvék

Uítelen közép-forma. Mély hangú ragok. Lásd az I szám

alattChatározatlan formát a határozatlan móddal, részesülők

kel és állapotjegyzőkkel együtt.

XIV.

Példa.

Jelentő mód. Foglaló mód.

Jelen.

E. járok, jársz, jár. X. járunk, E. járjak, járjál /járjon. T iár-

jártok , járnak. junk , járjátok , járjanak.

Félmúlt.

E. járék , járál , jára. T. jaráuk, E. járnék, járnál , járna. T. jár-

jarátok, jarának. nánk , járnátok, járnának.

M Ú l t.

E. jártam, jártál, járt. T. jár- E. jártam , jártál , járt legyen T

tünk , jártatok , jártak v. jár- jártunk , jártatok , jártak T|

tanak. -tanak legyen.

Régmúlt.

E. jártam, jártál »at. volt. T. jártam, jártál sat. volna

Jövő.

E. fogok, fogsz, fog járni. T. fő- E. járandok, járandasz, járand. T.

gunk , fogtok , fognak járni. járandunk , járandatok , járan-

danak.

Parancsoló mód. Határozatlan mód.

E. járj , járjon. T. járjatok , -jár- Személyt, járni. Személyes, jár

janak nőm , járnod , járnia , járnunk,

járnotok, járniok.
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Részesülők. Állapotjegyzők.

Jelen. járó. Múlt. )árt. JövS. ja- járván. E. járva. T. járvák.

randó.

XV.

Iktelen közép-fonna. Magas hangú ragok. Lásd a III ,

szám alatti határozatlan formát a határozatlan móddal, része

sülőkkel és állapotjegyzőkkel együtt.

XVI.

Példa.

Jelentő mód. Foglaló mód.

Jelen.

E. férek,' férsz, fér. T. férünk , E. férjek, férjél, férjen. T. fér-

férlek , férnek. jünk , férjetek , férjenek.

Félmúlt.

F. Férek , férél , férc. T. férünk, E. férnék , férnél , férne. T. fér-

férélek, fércnek. nénk , férnétek, férnének.

M Ú l t.

E. férlcm, fértél, fért, T. fér- E. fértem, fértél, fért lepyen. T.

tünk, fértetek, fértek .vagy fértünk, fértelek, fértek vagy

fertőnek fértenek legyen.

Régmúlt-

E. fértem , fértél sat. volt. E. fértem , fértél sat. volna.

l

Jövő.

E. fogok, fogsz, fog férni. T. fő- E. főrendek, férendesz, férend ,

gunk, fogtok, fognak férni. T. főrendünk, férendctek , fé-

renilcnek.

Parancsoló mód/ Határozatlan mód.

E, férj, férjen. T. férjetek, fér- Személyt, férni. Személyes. E.

jenek férnem, férned, férnie. T. fér

nünk , férnetek , férniük.

Részesülök. Allapotjegyzó'k.

Jelen. férő. Múlt. fért. Jövő. fé- férvén. E. férve. T. fétvrt.

rendö
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Az igeragaszlásban közszabály az , hogy a mély hangú

gyökhöz mindig, a középlíangúhoz többnyire mely , a magas

hangúhoz pedig magas hangú ragok janiinak azon megjegyzés

sel , hogy az ö-s ragok azon igékhez kapcsolandók , rneHyek'

gyöke ö-t vagy ü-t foglal magában, p. o. talál, találok, jár,

jártam , ver , veret , tér , tértem , ír , írói , írtam , úr , sír

nak , füstöl, füstölői; , törődik , törődött. Különös szabályok:

1) Azon cselekvő és középigék, mellyek' gyöke mással

hangzót vagy hosszú magánhangzót követő rf-én vagy t-én vég

ződik, a fentebbi táblákon látható mássalhangzón kezdődő ra

gokat , a foglaló mód' jelenét, parancsoló módot és állapotjegy

zőket ide nem értve , mindenkor magánhangzóval veszik fel ,

melly esetben a múlt és régmúlt időkben a t ketló'ztctik, p. o-

Jiord, hordasz , hordanak , liordottam , véd , -védess , védet

tem , segít , szegítesz , segített. Kivétetik a lát Ige, melly csak

a múlt és régmúlt idők' egyes harmadik személyében veszi fel

e szabály szerint a ragot: p. o. látsz, láttok, láttam , látott-

A a-én végződőkről megjegyzendő , hogy ezek' nagyobb

része rövidítve is használtatik a jelentő' jelen idejének többes

második és a múlt és régmúlt idők' egyes első és második és

a többes' mind három személyében, p. o. mond, mondtak,

mondtam , mondtál , mondlinik , mondtatok , mondtak , küld,

küldtük, küldtem, küldtél , küldtünk, küldtetek, küldtek.

A fentebbi szabály szerint veszik fel a ragokat a rövidít

hető gyökü igék is, midőn rövidítve ragasztatnak, p. o. mo

rog, morgasz , morgottam , morgott, sörög , zörgetz , zör-

göttünk.

2) A.J, l, ly , TI, ny , és r betűkön végződő gyökök az

I III IX és XI sz. alatti táblákon látható ragokat veszik fel, p, o.

vájsz, vájtam, vájt , fonsz , fontak ; úgyszín te a b, f, g,

gy , k , p, s, sz , z , d, és t végűek , midőn a két utóbbit rö

vid magánhangzó előzi meg, azon különbséggel, hogy a múlt

és régmúlt időkben az egyes' harmadik személyét magánhang

zóval s kettőzött í-vel fogadják el , p.o. szab, szabsz, szab

tam , szabott , fagy , fagsz , fagytok , fagyolt , lép , lépsz ,

léptem, lépett, keres, keress, kerestem, keresett, szed, szedsz,

szedtem, szedett, követ, követsz, követtem, követett- Kivé

tetnek : fut, hat, jut , üt, vet , mellyek a múlt és régmúlt i-

dök' minden ragait magánhangzóval kívánják, p. o. futottam,

vetettem jutottál, ütött.

Az s, sz, t és a végűek a j-én kezdődő ragokat az alább,

következő szabályok szerint veszik fel.

3) A magánhangzón végződő gyökhöz a magánhangzón

kezdődő ragok v-vel járulnak, a múltak' és régmúltak' í-jé és

a parancsoló mód' határozott formájának egyes második sze
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mélyű rf-je pedig kettőztetik , p. o. sző, szövök, szövék, szőt

tem, sződd, lő, lövői, lövünk, lőttünk, lődd. Némellyek e-

zek közül v-velis használtatnak s akkor úgy ragasztatnak miat

a 2-dik szám alatt foglalt b , f, g sat. végűek. Jő a múlt és

régmúlt időkben rövidül , p. o. jöttem , jöttünk.

4) Az a, sz és z-én végződő gyökök a.j-én kezdődő ra

gokat j helyett s- az- és ,e-vel veszik fel, p. o- keres, ieress,

keressek, vadász, vadászsz, vadászszak, vizez, vizezzem,

ezek helyett: kesesj , keserjel sat. Kivétetnek, metsz, mess,

messék , tetszik , tessél , fessem , látszik , lássál , lássam.

5) A í-végű gyökhöz a /-én kezdődő ragok ekkép já

rulnak :

a) Ha a í-t rövid magánhangzó előzi meg , mind ezen t,

mind a rag' j-jé s-sé változik , p. o. hat , hass , hassunk , kö

vet, kövess, lövessünk , nyit , nyiss, nyissunk, ezek helyett :

hatj , hatjunk.

b) Ha a t előtt hosszú magánhangzó vagy^', l, m, n, r

áll, akkor a rag' ^'-je s-sé változik, p. o. tát, táts, tátsunk,

vét , véts , vétsünk , melegít , melegíts , melegítsünk , füt ,

fűts , fütsünk , hajt, haljs, hajtsunk, tölt,tölts, töltsünk,

hámt , hámts, bont, bonts, tart, tarts. Kivétetnek: lát,

láss, lássál, lót, láss, lássál, bocsát, bocsáss, bocsássál.

c) Ha a t előtt s vagy sz áll, a t kimarad s a rag'^-je s-

vagy sz-szé változik, p. o. fest, fess, fessünk, áraszt, d-

raszsz, draszszunk.

6) A t -végű gyölthöz a parancsoló mód' határozott for

májának második személyű d- raga következő szabályok sze

rint járul :

a) Azon t- végű gyököknél , hol csupán a j-én kezdődő

ragok változnak s-sé , a d a parancsoló mód' határozatlan for

mája' második személyéhez járul, p. o. táts, tátsd, hajts,

hajtsd, tolts, töltsd, bonts, bontsd.

b) Azon í-végű gyököknél, hpl a t j-én kezdődő ragok

előtt vagy elvettetik , vagy s-sé változik , az egyik s vagy sz

kihagyaük s e helyeit d tétetik , p. o. fess, fesd, áraszsss, á-

raszd , keress . keresd , láss ,

2. Bendhagyó ragasztása igék.

A rendhagyó ragasztású igék azok, mellyek a fentebb e-

lőadott szabályoktól eltérnek. Ide tartoznak : eszik, hisz, iszik,

lesz , megy , tesz , ügyekszik , van , vesz , visz, és némelly i-

kes közép-igék, mellyekben az it előtt ód, ud, ed, MŰ? helyett

sz, ősz, usz , esz, üsz áll. Hlyének: aluszit, alkuszik, me

legszik sat.
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Eszik.

Jelentő mód. Jelen* eszem, eszel, eszik, eszünk, esztek,

esznek. Félmúlt, evem, évéi, evek, eyénk, evetek, evének.

Múlt. étiem, ettél, élt v. eveit, ettünk; ettetek, ettek v. et-

tenek. Régmúlt, ettem sat. volt. Jövő. fogok sat. enni.

Foglaló mód. Jelen, egyem, egyél, egyék, együnk, e-

gyetek, egyenek. Félmúlt, enném, ennél, ennék, ennénk,

ennétek , ennének. Múlt. ettem sat. legyen. Régmúlt, ettem

sat. volna. Jövő- eendem, eendel, eendik, eendünk, eendetek,

eendenek.

Parancsoló mód. egyél , egyék , egyetek , egyenek.

Határozatlan mód. Személyt, enni. Személyes, ennem ,

enned , ennie , ennünk , ennetek , enniök.

Részesülők, evő , etl v. evett , eendő.

Allapotjegyzők- evén , sat.

Hisz.

Jelentő mód. Jelen, hiszek , hiszesz v. hiszsz, hisz v. hi

szen, hiszünk, hisztek, hisznek. Félmúlt, hivék, hívéi, hive»

hivénk , hívetek , hivének. Múlt. hittem, hittél , hitt , hittünk,

hittetek, hitlek v. hittenek. Régmúlt- hittem sat. volt. Jövő.

fogok sat. hinni.

Foglaló mód. Jelen, higyek, hieyél , higyen , higyünk,

higyetek, higyenelc. Félmúlt, hinnék, hinnél , hinne, hinnénk,

hinnétek, hinnének. Múlt. hillem sál. legyen. Régmúlt, hit

tem sat. volna. Jövő. hiendek , hiendesz , hiend , hiendünR ,

hiendetek , hiendenek.

Parancsoló mód. higy, higyen, higyetek, higyenek.

Határozatlan mód. Személyt, hinni. Személyes, hinnem,

hinned , hinnie , hinnünk , hinnetek , hinniök.

Részesülők. Jelen. hivő. Múlt. hitt. Jövő. hiendő.

Állapotjegyzők, hívén sat.

A határozott formáhan szinte e szerint ragasztatik : hiszem,

hiszed, hiszi sat. sat.

Iszik.

'Jelentő mód. Jelen, iszom, iszol, iszik, iszunk, isztok,

isznak. Félmúlt, ivám, ivál, ivek, ivánk, ivátok, ivá-

nak. Múlt. ittam, ittál, itt v. ivott, ittunk, ittatok ittak vagy

ittanak. Régmúlt, ittam sat. volt. Jövő. fogok sat. inni.

Foglaló mód. Jelen, igyam, igyál, igyék , igyunk, i-

gyatok, igyanak. Félmúlt, innám, innál, innék, innánk, in

nátok, innának. Múlt. ittam sat. legyen. Régmúlt, ittam sat.

volna. Jövő. iandok , iandol , iandik , iandunk , iandatok ,

iandanak.



28 • Első osztály.

Parancsoló mód. igyál, igyék., igyatok, igyanak.

Határozatlan mód. Személyt, inni. Személyes, innom r

innod, innia $ innunk, innotok, inniok.

Részesülők. Jelen. ivó. Múlt. itt v- ivóit. Jövő. iandó.

Állapotjegyzők, iván sat.

Lesz. \

Jelentő mód. Jelen, leszek, leszesz vagy lészsz, leszv- le

szen, leszünk, lesztek, lesznek. Félmúlt, levék, levél, leve ,

v. lön, levénk, levélek, levének v- lőnnek. Múlt. lettem, lel

tél, lett, lettünk, lettetek, leltek v. letlenek. Régmúlt, lel

tem sat. roll. Jövő. fogok sat. lenni.

Foglaló mód. Jelen, legyek, legyél, legyen, legyünk,

legyetek , legyenek- Félmúlt lennék , lennél , lenne , lennénk ,

lennétek, lennének. Múlt. lettem sat. legyen- Régmúlt, let

tem sat. volna. Jövő. leendck, leendesz, leeud, leendünk, le-

endetek , leendenek.

Parancsoló mód. légy , legyen , legyetek legyenek.

Határozatlan mód. Személyt, lenni. Személyes, lennem,

lenned, lennie, lennünk, lennelek , lenniök.

Részesülők. Jelen, levő v. lévő. Múlt. lett. Jövő. leendő-

Állapotjegyzők, lévén v. lévén sat.

Megy.

Jelentő mód. Jelen, megyek, mégy, megy v. megyén,

megyünk , mentek , mennek. A többi idők rendesen ragasztat

nak, p. ö. mennék, mentem, menj, menjek sat.

Tesz úgy ragasztalik mint lesz.

Ü g y e k s z i k.

Jelentő' mód. Jelen, ügyekszem, ú'gyekszel, ügyekszik,

ügyekszünk, ügyekesztek, ügyekzenek. A többi módok és

idők rendesen ragasztatnak.

V a n.

Jelentő mód. Jelen, vagyok, vagy , van vagy vagyon, va

gyunk, vagytok, vágynak v. vannak. Félmúlt- valék, valál,va-

lal, vala, valánk, valátok, valának. Múlt. voltam, voltál,

volt, voltunk, voltatok, voltak vagy voltának. Régmúlt, vol

tam sál; volt. Jövő. leszek, leszesz v- lészsz, lesz vagy leszen,

leszünk , lesztek , lesznek.

Foglaló mód. Jelen, legyek , legyél , legyen / legyünk, le

gyetek , legyenek. Félmúlt, volnék , volnál , volna , volnánk ,

volnálok , volnának. Múlt. vollam sál. legyen. Régmúlt, vol

tam sat. volna. Jövő. leendek , leendesz, leend, leendünk, Ic-

endetek, leendenek.
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Parancsoló mód. légy , legyen , legyetek , legyenek.

Határozatlan mód. Személyt. leírni. Személyes, lennem,

lenned , lennie , lennünk , lennetek , lenniök.

Részesülök. Jelen. való. Múlt. volt." Jövő. leendő.

Állapotjegyzők. leven vagy lévén sat.

Vesz lígy ragasztatik mint lesz.

Visz úgy ragasztalik mint hisz.

Azon ikes közép-igék, mellyekbeii az ik előtt ód, ud, ed,

•üd helyett sz, ősz; üss, esz, üsz áll, ekkép ragasztatnak:

Jelentő mód, Jelen, aluszom, aluszol , aluszik, aluszunk ,

alusztok, alusznak. Félmúlt aluvám, aluvúl, aluvék, aluvánk,

aluvátok, aluvának. Múlt. aluttam, aluttál , alutt, aluttunk,

aluttatok, alultak v, aluttunak. Régmúlt, aluttam sat volt. Jö~

fó'.fogok sat alunni.

Foglaló mód. Jelen, álügyám , alugyál, alrtgyék, alu-

gyunk , alugyatok alugyanak. Félmúlt, alunnám , alunnál , a-

lunnélt , amnnánk , alunnátok , alunuáuak. Múlt. aluttam sál.

legyen. Régmúlt, aluliam sat. volna. Jövő. aluvandom, alu-

vaudol , aluvandik , aluvandunk , aluvandatok , aluvaudanak.

Parancsoló mód. alugyál, alugyék, alugyatok, alugyanak.

Határozatlan mód. Személyt, alunni. Személyes, alunnom,

•alunnod , alunnia, alunnunk, alunnotok, alunuiok.

Részesülők. Jelen, aluvó. Múlt. alult. Jövő aluvaiídó.

Állapotjegyzők. aluván sat.

Jelentő.mód. Jelen, fekűszöm , feküszöl, feküszik, feltíi-

szünk , feküsztök , feküszuek. Félmúlt, feküvém , feküvél ,

feküvék, feküvénk, í'eki'ivétek , feküvének. Múlt. feküttem,

feküttél , fekütt , feltüttüiik , feküttetek , feküttek vagy feküt-

tenek. Régmúlt, feküttem sat. volt. Jövő. fogok fogsz sat. fe-

künni.

Foglaló mód. Jelen, feltügyem , fekügyél , fekügyék , fe-

kügyüuk, fekügyetek, fekügyenek. Félmúlt. fekünném,fe-

fekünnél , fekünnék , feltűnnénk , fekünnétek , fekünnének.

Múlt. Feküttem sat. legyen. Régmúlt, feküttem sat volna. Jci-

•vö. feküvendem , feküvendel , feküvendik , feküvendünlt , fe-

küvendetek, feküvendenek.

Parancsoló mód. fekügyél , fekügyék , fekügyetek , fekü

gyenek.

Határozatlan mód. Személyt, feltűnni. Személyes, feltűn

nöm, feltűnnöd, feltűnnie, feltűnnünk, fokünnölök, feltűnniük.

Részesülők. Jelen, feküvő. Múlt. fekütt. Jövő. feküvendő.

Állapotjegyzők, feküvén sat.

Ezen igékről megjegyzendő :

1) Azok, mellyekben az ik előtt ód , ud, ed, üd he-

osz, u&z , esz , üsz áll, az sz és v előtt, midőn magánhangzó
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következik utána, a magánhangzót el is vethetik , p. o. alszom,

alszol, alvóm , alvandom; nyugszom , nyugszunk , nyugvan-

dom. Ezen kilökést a jelentő' jelen idejének többes harmadik
személye is megszenvedi, dekákkor így áll: alszanak , feksze

nek "nyugszanak. Kivétetnek az alkuszik és esküszik igék, mely-

lyek a kilökést sehol sem tűrik.

2) Azok , mellyekben az ik előtt ód ed helyett sz áll,

többnyire csak a jelentő' jelen idejében ragasztatnak rendha

gyólag s a többi módok- és időkben a rendes ragasztást kö

vetik , p. o. melegszem , melegszel , melegszik , melegszünk ,

melegesztek, melegszenek vagy melegedem, melegedéi, me

legedik, melegedünk, melegedtek, melegednek, melegedem,

melegedél , melegedék , melegedtem sat. Cselekszik és menek-

Szik a jelentő mód' félmúltjában, foglaló' jövendőjében s a jövő

részesülőben is szoktak rendhagyólag ragasztatni , p. o. cselek-

vek , menekvém , cselekvendem, menekvendem , cselekvendö,

menekvendÖ,

E.) A. határozó.

A határozó igét vagy melléknevet határoz, p. o- Jól a-

lutt, igen csendes az idő.

A határozók jelentésökre nézve többfélek :

1) Helyjelentők: itt, ott, amott , túl, innen, belül, ki-

vűl , alul, valahol, sehol, arra , amarra sat.

2) Időjelentők : ma, holnap, hajdan , egykor sat.

3) Tulajdonság- vagy minemüségjelentők : jól, szépen,

csinosan , tisztán , rőszül-

4) Hasonlatj elentők : mint, valamint, így, ügy , tiason-

lóan sut.

5) Rendjelentők : nyolczanként , kévénként.

6) Kérdők: mikor , hol, merre sat.

7) Állítok: így, úgy, bizonyosan, valóban sat*

8) Tagadók: korántsem , nem sat.

9) Tiltok: ne, se. •

10) Kétkedés- és gyánújelentők: talán, tárt, vélem sat.

11) Öszveségjelentők: egyszersmind, öszvesen sat.

Némelly határozók utóijáróval (lásd alább) egybeolvadt

nevelthez vagy névmásokhoz járulnak s ezekkel együtt van ha

tározói értelmök. Hlyének: alul, át, által, belül, innen, kí

vül, túl, mellyek az -n utóljáróval egybekapcsolt nevekhez

tétetnek, p. o. városon alul, vizén át, korláton belül', Ti

szán innen, korláton kívül, Tiszán túl.
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F.) Az utó ljár ó.

Utóljárókkal a szó'k közötti viszonyt, sokszor a dolog'

helyét fejezzük ki, p. o. borért megy, János a játékszínben ül,

szék alatt.

Az utóijárók háromfélék: egybeolvadó, elvált és kettőt

utóijárók.

1. Egybeolvadó utóijárók.

Az egybeolvadó utóijárók a szókkal egybeolvadnak, p. o.

hazámért víttam. Ide tartoznak: ba, be, bán, ben, ból, bői,

ért, hoz, hez, hős, ig , nf nők, nel, nál, nél, rá, re, ról,

röl , tt, tói, tol, ül, ül, val, vei, vá, ve.

Ezen utóljárókról megjegyzendő:

1) A mély hangú szók mély hangú , a magas hangúak

magas hangú utóijárókat fogadnak el ; az ért és ig mind a két

rendbeli szókhoz járul , p. o. emberíó'Z, házához , hazáért, vér

ért , ház^- , kertig-.

2) Rörid magánhangzón végződő szókban az utóijáró

megnyújtja a rövid magánhangzót, p. 'o. gyertya, gyertyában,

gyertyától sat.

3) Az -n utóijáró mássalhangzón kezdődő szókhoz ma

gánhangzóval járul, p. o. asztalon, vizén, csűrön-

4). A tt majd magánhangzóval, majd nélküle olvad egy

be, p. o. másutt, Jielyett, Győrött, P^asvártt.

5) Ha a val vei és vá ve egyes vagy kettős mással

hangzón végződő szóval olvad egybe, a v elvettetvén, a mással

hangzó kettó'ztetik , p. o. kézzel, lábbal, karddal, pénzzel,

emberré , morddá, gyümölcscsel, gyöngygyei, halászszá. Ha

azonban a szé két hasonló mássalhangzón végződik , akkor a

v egészeri elmarad, mell, mellel, melly, mellyel, csepp, cséppel.

6) A .s-én kezdődő névmások után a mássalhangzó kez

detű utóijárók' első betűje kettőzve télik s a z elvettetik , ki-

vévén a val vei és vá ve utóijárókat , mellyék az 5-dik szám

alatti szabály szerint járulnak azon névmásokhoz, p. o. abban,

abból, ahhoz, azzal, azzá. Az ig utóijáró előtt a z dW-vé vál

tozik, p. o. addig, eddig-

7) A következő egybeolvadó utoljárók' az egyes birto-

kú ragokat is felveszik s elvált ulóljáróídta lesznek: ba, be,

bán , fon , ból , bői , ért , hoz ', hez , nők, nek , nál , nél , rá,

re, ról, röl, tói, tői, val vei. Ragasztások következő: be

lém } feléd, belé, belénk, belétek, beléjük: bennem, benned,

benne, bennünk, bennetek, bennök ; belőlem, belőled, belö-

le > belölünk , belőletek , belölök ; értem , érted, érte, értünk ,

értetek, értőik vagy érettem sat. hozzám, hozzád, hozzá, hoz
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adni, hozzátok, hozzájok; nekem, néked, neki vagy rielie,

nekünk, nektek nekik vagy nekiök; nálam, nálad, nála, ná

lunk, nálatok, nálok; rám, rád, rá, ránk, rátok, rajok \.

reám sat. ; rólam, rqlad, róla, rólunk, rólatok, rolók; tő

lem, tőled, tőle, tőlünk, tőletek, tolók; velem, veled, ve

le, -velünk, veletek, velők.

2. Elvált utóijárók.

Az elvált utóijárók a szókkal [nem olvadnak egybe. Ide

tartoznak :

Alá , alatt , alól , által , elé, előtt , elöl , ellen , felé , fe

löl , fölé , fölött , gyanánt, hegyé, Jiegyett, helyett, iránt,

kívül, közé, között vagy kö'zt, közül, köré, körött, körül,

megé, megett, megöl, mellé, mellett , mellől , miatt, óta,

szerint, után, végett-

Ezen utóijárók a birtokragokat ekkép veszik fel: álam,

álad , alá v. áldja , alánk , álatok , olajok ; alattam, alattad,

alatta, alattunk, alattatok, alattok; alólam, alólad, alóla,

alólunk , alólatok , alólok ; általam , általad általa , általunk,

általatok, általak; elém, eléd, elé vagy eléje, elénk, elétek,

eléjük; előttem, előtted, előtte, előttünk, előttetek, előttok;

előlem , előled , előle , elölünk , előletek , elölök ; ellenem , el

lened, ellene, ellenünk , ellenetek, ellenök ; felé mint elé : fe

löl mint elöl; fölé mint elé, fölött mint előtt ; gyanánt rit

kán használtatik ragasztva, egyébiránt úgy megy 'mint alatt :

hegyé mint elé ; hegyeit mint előtt: helyett mint előtt; iránt

mint alatt ; kívül mint elöl; közé mint elé : között mint előtt;

köztem , közted , "közte , köztünk , köztetek , kóztök ; közül

mint elöl', köré mint elé; körött mint előtt: körül mint elöl;

megé mint elé; megett mint előtt ; megöl mint elöl: mellé

mint elé ; megett mint előtt ; mellől mint elöl ; miatt mint a-

latt ; óta nem ragasztatik ; szerint mint előtt ; után mini «-

latt ; végett mint előtt. Az elé , fölé , hegyé és közé helyett

szokásban vannak ezek is : élőmbe , elődbe , elejébe , élőnkbe ,

élőtökbe , elejökbe; fölömbe, fölödbe sat.

G.) A fcötszó vagy foglaló.

A kölszóval szókat vagy mondásokat kötünk öszve , p. o.

János és Péter : ámbár nem híttál > még is eljővek.

A kötszók különbféték :

1) Csatolók: és, is, mind—mind, nem csak—hanem sat.

2) Különválasztok: vagy—vagy, sem—sem , akár—

akár sat.
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3) Feltevők: /írt, hogyha, a mennyiben sat.

4) _ Ellenvelők: de, hanem, mindasdltal sat.

5) Okjelcntők: mert, mivel, uiiveffiugy sál.

- 6) Engedők: bár, ámbár, noha sat.

7) Kizárok: sem—sem , soha sem sat.

8) Utasítok: mint, miiént, mitép , úgy sat.

9) Kérdők: el hát? valljon? sat.

10) Befejezők: tehát, ezért, a honnét sat. sat.

II.) Az íiidulatszó.

Az indulatszó indulatokat fejez ki , p. o. óh boldogtalan!

Ezen szók szinte különbfélek:

1) CsmUlkoEÓk: fia! nini! ejnye!

2) Bátorítok: no no! nosza! rajtái

3} Pauaszlók: ah! oh l /icij/i! jaj!

4) Óhajtók: óh! bár csak! vajhal

5) Megvelők : fi '. pi/ia !

6) Örömjelentők j utszul ujjúi hijhújl

7) Mutatók: lám! ni! sat. sat.

Szókötési szabályok.

A ) A. névmutatóra néíve.

1. A uévinutaló liasználtatik határozottéi-telemben vett

köznevek és főnevek gyanánt vett más beszédrészek előtt, p.

o. (K ember gyarló teremtés ; a sok nem kíván többest.

2. A névmutató elhallgattalik :

a) Határozatlan értelemben vett köznevek s más be

szédrészek előtt, ha főnév gyanánt szolgálnak, p. o. róMtlött;

szépet álmodott. A névmutató elmaradását sokszor az agy szám

szó pótolja , p. o. tegnap egy emberrel (azaz bizonyos ember

rel) találkoztam. "

b) A birtokragos köznevek előtt, p. o. fejem fáj,

őseink hadakozni szerettek. Ha azonban ezen neveket birtokos

névmás előzi meg, a névmutató nem maradhat el, p. o. az én,

embereim roszul viselek .magoka t.

c) A tulajdonnevek előtt, p. o. Károly, Kádas,

Pest, Nagy- faárad nem : a Károly , a Kádasba Pest, a

Nagy-farad. Kivétetnek: 1) A hegy- és folyónevek , p. o. a.

3
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Dunát nem látta, a Kárpátokon járt. 2) A tulajdonnevek, mi

dőn többesben állanak vagy melléknév van elől lök, p. o. élje

nek a Sándorok, a' nevekedő Pest, ajószivű Károly.

B.) A névre nézve.

1. A személynév (keresztnév) mindenkor követi a bi elők

és vezetéknevet , p. o. Kúnhegyi Németh Imre , Körösi Cso

rna Sándor, Jánoki Ferencz.

2. A méltóságot, tisztségei, hivatalt sat. jelentő"fóneTeket

« vezetékneveknek legjobb utána tenni , p. o. Kálnoki alispán.

Lovász vámszedő, Pederi professor. A személynevek a fen

tebbi neveket okvetetleníil magok után kívánják, p. o- Má

tyás király , 'Leó pápa, Ferencz diái. A herczeg , gróf, bá- .

ró szók elejébe is tétethetnek a vezetékneveknek, p. o. her

czeg Eszteríiázy vagy Eizterházy herczeg- Ha elül állnak, a

birtok- és vezetéknév közé tétetnek, p. o. Galantai herczeg

'Eszteríiázy Pál. Midőn ezen szók a hitvesekre vonatkoznak,

akkor, ha elül állnak, a n é a vezetéknévhez, vagy ha aférj kereszt

neve is kitétetik, ehhez ragaszlalik, p. o. gróf Séchenyiné, her

czeg Eszterházy Páltié; midőn pe.lig a vezetéknév után álla

nak, a né hozzájuk tétetik, p. o. Eszterházy herczegné.

3. A második esetet mindenkor más főnév harmadik sze-

mélybeli birtokraggal követi, p- o. a virágnak illata. Ezen má

sodik ejtésbeli nak, nei-el sokszor el lehet hagyni, melly e-

setben a kimaradás hiányjel által pótoltassák, p. o. a virág'' il

lata. Midőn a második ejj.ést más második vagy harmad ik ej

tés követi, a kihagyás elkerűlhetleri, p. o. az úr' kocsisának ad

tam e helyett: az úrnak kocsisának adtam. Sokszor a máso

dik ejtést követő rágós név elmarad, ha ez a mondásban már

elfordult, s akkor a második ejtés é vagy éi ragot nyer, p. o.

ez a pálcza Józsefé , e helyett : ez a pálcza József pálczája.

4. Hol a nem .nincs különös szók által kijelelve (p. o. fér

fi , asszony, bika , tehén, kakas , tyúk) , akkor a hímeket sze

mélyeknél férfi, állaloknál éspláritáknál7w>«, a nőlényeket pe

dig személyeknél és plántáknál nő, állatoknál pedig nő vagy

nőstény szó' eléjök télele állal kell megkülönböztetni, midőn a

nemi különbség kifejezendő , p. o. férficseléd, hímoroszlán ,

hímfüz, nöszemély, nöfiíz, nöoroszlán vagy nőstényoroszlán.

Emberi foglalatosságoknál azonban, midőn férfiak űzik azokat, a

uemjelt el kell hagyni, ha pedig uó'személyek űzik, a nő szót

a foglalatosságot jelentő főnév után tenni, p. o. király, király

nő , (annyi mint uralkodó királyasszony) színész, színésznő,

szabó , szabónö. A nevek' végén álló nő szó gyakran a szüle

tésre is mutat , p. o. grófnő annyi mint grófi családból szüle
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lett, fterczegnö annyi mint herczegi családból született. Ellen

ben a 7z.e szó mindig az. illető férfinak feleségét jelenti . p. o.

lirálnyné , a m. király' hitvese , grófné a. m. gróf hitvese.

5. A többséget jelentő száranevek után többessel nemé-

lünk , p. o. tíz ember , száz forint , sok állat , nefuíny észre

vétel.

6. A rendszámokmil maga, és nap szók előtt -az ik végszó-

tag elhagyatik , p. o. karmád napja , ötöd magammal-

dás'

G.) A. névmásra nézve.

1. A személyes névmás ige eló'tt elhagyatik, ha a mon-

ereje nem nyugszik rajta , p. o. eljövök hozzád, örültünk

szerencséjén, nem: én eljövök hozzád, mi ürültünk szerencse--

jen; ellenben: én fogok vele számot vetni, azaz nem más,

mindünk arról számot, azaz nem mások.

2. A megszólításban maga, magok helyett n czimet kell

ismételni , p. o. tekintetes Úr l bocsánatot kérek, hogy nem

iram meg tekintetes Uraságodnak, nem: magának. Egy idő óta

a fentebbi névmások helyett kegyed, kegyetek és ön, önök szók

kal kezdenek élni. Ezek azonban nagyobb rangii személyek'

megszólítására ne használtassanak.

3. Ha a bíró név birtokragos szó eló'tt többesben áll, na

egy és több birtoka rag k nélkül tétessék , p. o. az emberek'

gyarlósága e helyett: az emberek' gyarlóságuk, az emberek'

vétkei, e helyett: az emberek' vétkeik.

4. jíz , amaz mutató névmások a távolabb, ez, emez

« közelebb tárgyra 'mutatnak . p. o. az jeles költő, ez jó pro-

saicus; Elek egy év alalt két nyelvet tanúit meg: az angolt és

francziát, azt (t. i. az angolt) hat, ezt (a francziát) négy hó

napig tanulta.

5. A visszamutató névmás mindig azon név' számában

használtassák , mellyre visszamulat , p. o. azon ember, /h" ma

gazdag, holnap szegény lehet. Ha ezen névmás többséget jelen

tő számnevek után álló egyesre mutat vissza, többnyire töb

besben tétetik, p. o. nyugtatváiiy száz forintról, mellyeket sat-

6. Midőn birtokragos név akár birtokraggal , akár a nél

kül álló bíró nevet, követ ,

a) ha a bíró név névmutató nélkül áll vagy az névmu

tató által előztetik meg, a visszamutató névmás a legközelebb

névre mutat vissza, p. o.' a század' lelke, melly reá is hatolt,

az úr' öcscsét, kivel tegnap láttam az útczán, nagyon dicsérték,

szava' hatalmát , tnellynek senki sem állhatott ellcii , én is é-

rezém.

3*
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b) Ha pedig amaz, emez, azon, ezen névmások e-

lőzik meg a bíró nevet, akkor a visszamutató névmás a biró

névre mutat vissza, p. o. azon század' homálya, mellyben a

kmpadot kezdek használni sat. azon úr* öcscsét , kivel tegnap

találkozám , nagyon dicsérték ; azon leányéi szépségét , kit

tegnap mutatott be nálunk, sokan magasztalák.

7- Ezen visszamutató névmások ti és a £/ csuk személyeket

illetnek s egyedül ezekre mutatnak vissza, p. o- János, íit ré

gen nem láttam , nem : János, mellyet régen nem latiam , el

lenben : sebem nagyon fáj; mellyet a harczban kaptam , nem :

) tit sat.

„ . • D.) Az Igére iicxvc.

1. Ha az ige több névvel vagy névmással köttetik ofczve,
többesben áll, személyre nézve pedig az első megelőzi a máso- •

dilcat , ez a harmadikat , {*• o. a lovács és fi lakatos itt valtat;

én és szomszédom elmegyünk, én vagy ö fialunk meg, Kivé.-

tetnék a következő esetek:

a) Ha a nevek hasonérlelraüek, egy egésznek részei

vágy becsre nézve fokonként emelkednek, az ige egyesben ma

radhat , p. o. legye jósága vonzolt , keze lába fáj , a ház' aj

taja s ablaka nyitva (nem nyitvák) , szíve, esze , lelki ismerie

nem engedé.

b) Ha a vagj'-gyal öszvekölölt szók nem krilönböző

személyűek az igét szinte nem kívánják többesben , p. o. ege

vagy pokla nyílik,

2. A foglaló mód' egyes második személye (a cselekvőkvél

mind a határozott, mind a határozatlan formában) helyett több

nyire a parancsoló mód' egyes második személye használtűtik ,

p. o. mondtam , hogy üt mqradj e helyett : hogy itt marad

jál, kívántam, hogy megnyerd e helyeit: hogy "megnyerjed,

3. A jelen idő sokszor tétetik a jövő, néha pedig, kivált

történet' elbeszélésében, a múlt helyett, p. o. holnap útnak in

dulót, e helyett: holnap iitnak fogok indulni'; belépvén, le

teszi a mécset, az alvóhoz közelít , törd ragad sat. A félmúit

időt szinte gyakran használjuk a múlt helyeit: elménél: és

kérem, 'adja vissza pénzemet, e helyeit: elmentem és kértem

sat. A'jelentő mód' jövője helyett élhetni a foglaló' jövőjével is,

p. o« jönifogok vagy Jővendet.

E.) A határozóra ii^zvc*

1. A tagadó ne»i-cl meg kell különböztetni a tiltó *e-töl,

p. o. a ki nem ért a dologhoz , ne fogjon hozzá.
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2. A nt-m és ne helyett sem és se telelik , midőn a nem

£s se-l neriti vagy ttenmu előzi meg, p. o- seníi sem mondta,

semmit sem adott, senii se mozduljon-

3. Sem és se hasznúllatik akkor is, midőn is nem és isne

szóknak kellene íillaui a mondásban, p. o. cu nem adok , ö

*?rn ad , e helyett , ő is nem ad , mi nem megyünk , ők se

menjenek, e helyett: ők is ne menjenek.

F.) Az utóijáróra nézve.

1. A -la -be, -rá -re hovámenetelt , hovámozgást ,

hovájutási jelentenek s ezen kérdésre felelnek: hóval p. o. Po-

ssonyba, Bécsbe, kertbe, flázba, Pestre, Budára, mezőre,

padra.

2. A -bán,, -ben, -ti és -tt holléteit fejeznek ki s ezen

kérdésre felelnek: hol? p. o. Pozsonyban, Bécsben, kertben,

házban, Pesten, Budán, mezőn, padon, mindenütt, Pécsett.

A -tt leginkább r-en végződni helyek' 'neveiben használtatilt,

p. o. Győrött, Temesvárit, vagy Temesvárolt sat.

3. Az « cs é végű elvált utóijárók ezen kérdésre felelnek:

hová? az ott, ott végűek erre,: /toll az ól öl, végűek és kö

zül erre honnan? p.o. asz tál alá, asztal alatt, asztalaiul, szemem

elé > szemem előtt , szemem elöL Az ól és öl végű elvált utól-

iárokat nem kell öszvezavarni az ül és ül-ön végződő hasonló

határozókkal, mellyek ezen kérdésre felelnek, hol? p. o. a

szék alól húzta ki , alul ment, a városon alul fekvő tér, sze

mem elöl véltééi, elül haladl; a húzfelöljövók,felül állott.

G.) A kő(szóra nézve.

Az és helyett számok' öszveadásában «zeg--et használunk,

p. o. nyolca meg kilecz, nem: nyolcz és kileucz.

H.) \z indulatszóra nézve,

AK indulatszó rendesen elül áll, p. o. vajha láthatnám é-

des anyámat! óh minek születtem! Néha azonban közbe is

vettetik", p. o. imádd az istent, d/ífiam, hogy jól folyjanak

dolgaid.
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Helyesírás.

A helyesírás vagy orlhographia arra tanít, mint kelljen az

egyes szókat megkívántaié betűikkel írni, a szótagokat helye

sen elválasztani s az orthographiui vagy helyesírási jeleket kel

lően használni.

A) Az egyes szók' írása.

Nagy betűkkel élünk :

1 ) A beszéd' kezdetén s a végpont után.

2) A kérdő és felkiáltó jel után, midőn teljes értelmű

mondást fejeznek be.

3) A kettős pont utáu , midőn más' beszédét idézzük p. o.

Berzsenyi mondja:' „Mig szólunk, az idő hirtelen elrepül,

mint nyíl s zuhogó patak."

4) A verssor' kezdetén.

5) A tulajdonnevek kezdetén. Ide tartoznak a család

személy-, ország-, város-, falu-, folyó- hegy- sat. nevek, p. o.

Teleti, Gyula, Magyarország, Holland, Petit, Szent-Aiid-

rás , Duna , Kárpát , Mátra s?t.

6) Levelekben és más írásbeli megszólításokban a meg

szólított személyekre vonatkozó czimnevek' és névmások' kez

detén, p. o. Méltóságod, Nagyságod, Uraságod, Kegyed,

Ön , Te sat.

7) Idézett könyvek' vagy folyóirások' czimeit jelentő szók'

kezdetén , p. o. a' Hírnökben ezt olvassuk, Széchényi' Hitele.

Minden egyéb esetekben kis betűkkel élünk, következőleg

a tulajdonnevekből származott melléknevek' kezdetén is, p. o.

pesti színház, hollandi csatornák , mátrai vadász, aristói,

goethei lélek.

A magyar családnevei: a régi írásmód szerint Írassanak ,

p. o. Eötvös, Soos, Dessewffy , Thewrewk.

Az idegen szói' írásánál következő szabályokra szüksé-

ség figyelmezai:

1) A meghonosodott idegen szók a magyar kimondásnak

megfelelő betűkkel Írassanak , p. o. fris , próba , kvártély.

2) A meg nem honosodott idegen szókat úgy írjuk, mint

azon nyelvben iratnak, mellytől kölcsönöztük, p. o. repositio,

convictio, Journal. A görög nyelvből származott szóknál taná

csosabb a diák helyesírást megtartani , p. o. comma , critica ,

physica , ezek helyett : lommá , kritica , physika. Ha a szókat

olJy nyelvekből kölcsönöztük, mellyék' betűi a magyar betűk

től különböznek, millyenek a keleti s némelly nyugoti nyel
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vek , (p- o. az orosz , szerbus), akkor a kimondásnak megfelelő

ii agyar belükkel irjuk azokat , p. o. manísu, czrir, basa.

3) -Idegen tulajdonnevek úgy Írassanak , mint azokat az

illető idegenek írják, p. o. S/iákespeare , f^ulíaire, Cicero,

Schu>arzenberg. Mit a görög, napkeleti s némelly uyugoti nyel

vekből kölcsönözött szókról mondtunk , az a tulajdonnevekre

is illik; ennél fogva így kell írni: Socraies, Dsumna, Pasi-

jevics-

A származott és ragasztót^ szókat úgy írjuk, mint a

származás és ragasztás kívánja, p. o. egészség, barátság, költ

ség , hagyja , nem egésség , baráttság, lölcfég, hadja. K.ülö-

nös figyelmet érdemelnek ezen öszvetett belük: cs, gy, ly > ny,

ty. Midőn ezen betűk a származott vagy ragasztóit szónak tör

zsökében megvoltak, akkor magában a származott- vagy ra

gasztottban- is megmaradnak , p. o. kacsa, gyöngye, lyuka, ho

málya, nem: latna, djöndje, Ijuka, honiálja. Ellenben, ha a

fentebbi hangokat származtatás vagy ragasztás szülte , akkor az

alkotó betűk tudnillik: ts, dj , íj , nj és tj tartatnak meg, p-

o. költség , restség , mondjon , szóljon , menjen , látja , nem :

iölcség , rescség, mongyon, szólyon, menyen, látya.

Az ősz-vetett szók együvé írassanak, p. o. tollkés, ágyta-

laró, felmegy , visszaad- De sokszor az értelmesség kívánja az

öszvelV'telnek kapcsoló jel általi kitüntetését. Illyésetek: •

1) MiJön az együvé írásból zavar támadna, p. o. as&zu-

ior-lereskedö , fal-óra*

2) Midőn két tulajdonnév tétetik öszve, p. o. Szaímár-

Nemeti, Buda-Pest , Szász-Coburg , Zichy-Ferraris.

3) Midőn tartományok', városok', faluk' sat. tulajdonne

vei ezen s hasonló szókkal leletnek öszve: nagy, kis, ó, új,

szent, fel, ál, alsó, féltő, p. o. Nagy-Kanizsa, Kis-Ázsia,

Ó-Buda. Új-York, Alsó-Fügéd. Ha a tulajdonnév köznév

ből és a fentebbi szók' valamellyikéből^élclik öszve, az elválasz

tás nem szükséges , p. o. Újííely , Ofalu , Újvidék , ffagy-

bánya.

4) Midőn az öszvctclt szó ugyanazon személy' méltósá

gait, ugyanazon uralkodó' tartományait jeleli, p. o. primas-her-

czeg, olcisss-aitsztriai , szász-coburgi. Szintezen szabálynak

van helye akkor is , midőn az öszvetett melléknév azon nyel

veket jeleli, mellyeket valamelly könyv foglal magában, p. o.

magyar-német grammatica , olasz-franczia-német szótár.

5) Midőn az öszvetélel három betűt hoz együvé, p. o.

mell-lemez.

A hosszú magánhangzók íolc mindenkor éles vonás tétes

sék . p. o. lélek, vér , tár; mert ennek elmulasztása könnyen

homályossá tehetné írásunkat, p. o. más lélek, más lelek; más
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vér más fér; más lár itiíís íar. A hosszú ü és ü nem két

ponttal és vonással, liánéin kól vonással jelöltessék meg, így:

ó', ü. A magánhangzók., az üszv eleiéit , p. o. lúól, és nemeíly

családneveket, p. o. Gaal, Soos kivéve , nem költöztetnek.

A máss.ilhángzók' kellőzlclcsél gyakran kivánja:

1) A keményebb kimondás, p. o. ellen, ballag,

. "2) A származtatás , p. o. nemesség.

3) A ragasztás , p. o. fájjon , olvasson,

4) Az öszvelélel , p. o- nyakkötö , meggátol , ellajikad.

5) A jó hangzás, p. o. lábbal, karddal, pénzzel, ahhoz,

e helyett : Uíbval, karával , pénzvei , azhoz.

Az egyszerit mássalhangzók' kellőzteléscjől alaljában meg

jegyzendő :

1) Midőn az egyes mássalhangzók val -vei és vá ve ulól-

járóval olvadnak egybe, a v elhagyalík s a szót végző mással

hangzó keltőzletik, p. o- habbal, habbá, haddal, haddá, kard

dal, karddá, réffcl , réífc, dühhel, dühhé, jajjal, jajjá, ke

rékkel sat. Ha a íenlebbi lUoljárók már k«ttőzlelett mással

hangzókkal olvadnak egybe, a v egészen elhagya lik, p. o. mel

lel, tettel, tdlé.

2) Hu ezeu mulató névmások: az, ez, amaz, emez, i-

mez, mássalhangzó régű ulóljárókkal, a val,- vei- és vá,- vé-l

kivéve, rrnjllyi'k a fentebbi 1-ső s-íáinú. szabály a"lá tartoznak,

s más ulóragokkiil olvadnak egybe, a mutató névmások z-\t

elmarad s az utóijárók' kezdelbeLüje kcllöztelik , p. o. abból j

.ebből, amabból, emebből, ímebböl , ahlioz , ehhez, árinál,

akkép , akként sál.

Az egyszerű mássalhangzók' kettőzleléséről e következő

külön szabályok veendők figyelembe:

4. A b kcllüZletik:

o) A hasorilílás' második és harmadik fokában, p. o.

alázatosabb, logalázalosabb. Nem ketlőztetik, midőn a bb e-

lőtt a magánh;iiig/,ó elhagyalik ^ p. o. alázatósb, különb. •.

.; . b) Exeu szókban : dobban, lobban, Bobban , zsibbad

sat. és származékaikban.

"2. A d kettűzletik:

a) Azon igék' parancsalója'egyes második személyé

nek határozott formájában, roellyek' gyöke magánhangzón vagy

rf-én végződik, p. o. sződd, hidd, ródd, add , szenvedd

a nyomorúságot, mondd meg öcsédnek, /tördel cl innen ma-

gudaU Továbbá ezekben: idd f tedd, vedd, vidd, hidd, cse-

lekedd, aludd sat.

b) Midőn az, ez, amaz, emez, imez névmulalók

r'g ulóljáróval egyesülnek: addig, eddig sál.
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c) Ezekben: eddegélni, iddogúlni , feddeni , med

dig , meddő sat.

3. A g ezekben: agg, aggat , csügg, függ, guggol, segg,

szaggat sat. és származékaikban.

4. A i ezekben : bükkön , czikk , makk , pikk , rétien ,

sikkad, sokkén sat. s származékaikban.

5. Az l ezekben: áll , állat, csillag, csillog, ellen, el

lik , felleg , gallér., hall, holló, hull, illan, illat, illik, jé l-

lem , kell , kétlem , kollancs , kullog , mell, mellé , mellett , ol

ló , palléroz , palló , pillangó , pillant , szellem , szellő, W.o// ,

villa , villám , •villan sat. és származékaikban.

6. Az m ezekben : nyammog , nyommaszt , semmi, som-

ina sat.

7. Az n kettó'ztelik :

a) Azon igék' foglalójának féhmilljában s határozat

lan módjában, mellyek' gyöke n-en végződik, p. o. bánnék ,

bánnál, bánni, bánnom, bánnod, tűnnénk, tűnnétek, tűnni.

Továbbá ezekben: alunnárn, alunni, enném, enni,fekün-

ném, fekünni, mennék , menni, tennék , tenni, vennék, •ven

ni, vinnék, vinni sat. sat.

b) Ezekben : egyebünnen, honnan , honnét , onnan,

onnét , penna sat. és származékaikban.

8. A. p ezekben : tsepp, lappan, toppantó, roppan, szap

pan , toppan sat. és származékaikban.

9. Az r ezekben; durran, forr, surran, varr sat. s szár

mazékaikban.

10. Az s kettó'ztelik:

a) A'ság ség'-en végződő főnevekben , mellyek s vé

gű szóktól származnak, p. o. nemesség, adósság, édesség.

b) Azon igék' parancsolójában, kivévéu a határozott

forma' egyes második személyéi, s foglaló módja' jelen idejében,

mellyek gyöke s-en vagy í-én végző.dik s ezen utóbbit rövid

magánhangzó vagy s belü előzi meg, p. o. olvas: olvass, ol

vassak, olvassanak, hat: hass, hassa , hassak , hasson, vet:

vess, vessünk, fül : fuss; fussunk , fussatok, köt: köss, kösse-

nei\ üt: üss, üssenek, fcsl: fess, fessen, fessenek sat. sat. Te-

vábbá ezeknél lát: láss, lásson, lássanak', lót: láss, lássanak,

bocsát: bocsáss , bocsásson ; melsz mess, messen; tetszik: tes-

sél, tessék; látszik: lássam, lássál, lássék sat. sál.

c) Ezen szókban: kevéssé, kissé, lassú sat.

11. A t ketlőztetik :

a) A múlt és régmúlt idők' minden személyében és

a múlt részesülőben, hol a t magánhangzóval járni a gyökhöz,

p. o. adott, szenvedeti , szabóit, Jutott. Továbbá némelly/-én
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végződő gyökií igék5 múltjai' és régmúltjai' azou személyeiben,

hol a t magánhagzó nélkül járni a gyökhöz, p. o. lát: láttam,

láttál, \attunk, láttától, láttái. Végre a magánhangzón vég

ződő gyükü igék' múlljai és régmúltjai' minden személyében,

p. o. sző: szőttem, szőttél, szőtt, szőttünk, szőttetek, szőttek.

b) Ezekben: alatt, alattomban, amott , előtt, éret

tem, éretted, érette sat. fülolt, hanyatt, hegyeit, irnitt,

itt, lettö , törült, küzütl, közepeit, megett , mellett, miatt,

ott , pattog, retten, végett sál. s származékaikban.

12. A * kellöztetik:

a) A ü-én végződő győkü igék' azon időiben, hoiy~

végű ragok járulnak a gyökhöz , melly esetekben a j elhagya-

lik s a z kettőzve áll, p. o. hozz, hozzak, hozzál, hozzon sál.

b) Ezekben : duzzad, hozzám, hozzád, hozzá,

hozzánk sat. izzad sat. s származékaikban,

Midőn az őszvetett mássalhangzók (cs, ez , gy, ly , ny ,

az, ty, zs) a lörzsökszóban ketlöztetve hallatnak} csak az első

iratik kétszer, p. o. faggyú , melly , vessző. De midőn a ket-

tőztetést összvelétel vagy ragasztás szülte, vagy az öszvetett

mássalhangzók a sor' végén megszakítandók , akkor mind a

keltő kélszer irassék, p. o. atlaszszél , fáraszszanak , gyöngy

gyei , öcscse , szuronynyal , üy-lyen , vesz-szö.

Ezen öszvetett mássalhangzók kettőzteléséről megjegy

zendő :

1 . A val i>el és vá ve ulóljárók -v-je ezek után is elha-

gyatik s az öszvetett magánhangzó keltőzletik, p. o. ácscsal;

ácscsá , kóczczal , kóczczá, gyöngygyei, mélylyé, szigonynyal

sat. Ha a fentebbi utóijárók kettőzött öszvetett mássalhangzó

val forrnak egybe a v egészen elmarad , p. o. mellyel.

2. Különösen kettőztetnek a gy ebben: faggyú, az l:

melly , illy , olly , Hlyen , ollyan , amollyan sat. az ny : bany-

nyás, dunnyog , dünnyög , fonnyad, könnyű, menny, mennyi,

szenny , szunnyad sat., a ty : Jattyú, hattyú, parittya , re

kettye sat.

3. Az sz kettőztetik :

a) Az sz-en végződő gyökü igék' jelentő módja' jelen

idejének második személyében , midőn e személy' raga magán

hangzó nélkül járul a gyökhöz , p. o. viszsz, -tészsz, e helyett:

vinzesz , teszesz.

b) Azon sz és szt-én végződő gyökű igék' illető idő

iben, mellyek a y-kezdetű ragokat ss-el veszik fel, p. ov va-

dászsz , vadciszszak sat. ereszsz , ereszszek sat. 7naraszsc ,

maraszszak sat.

c) Ezekben : asszony , asszú , bosszú, hosszú , mese-

sze, vessző , visfizft sat. s származékaikban.
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B.) A &zótagok' elválasztása vagry szótagolás.

A szótagok' elválasztására nézve következő szabályok ve

endők figyelembe :

1) Ha egy mássalhangzó két magánhangzó közt áll, amaz

óz utóbbi szalaghoz tartozik, p. o. ka-lap.

2) Ha két mássalhangzó két magánhangzó közt áll , ak

kor mind a két szótag részesül a mássalhangzókban, p. o. kér

jünk , ad-jak, men-ni.

3) Ha három mássalhangzó áll két magánhangzó közt, ak

kor csak egy tartozik az utóbbi szótaghoz, p. o. körl-vély ,

pénz-re.

4) Az öszvetett mássalhangzók egyes hang gyanánt tekin

tetnek s a fentebbi szabályok szerint választatnak el, p. o. he-

gyek , mé-lyen , asz-szony, szigöny-nyal,

5) Az öszvetett szók úgy választassanak el , a mint öszve-

(étettek, p. o. meg-akad, vas-szeg, kert-ágy,

G.) Helyesírási jelek.

A helyesírási jelek következők: vonás (,), pontvonás (;},

kettős pont (:), végpont (.), kérdőjel (?), felkiáltójel (l) idéző

jel („ ")» kapcsoló jel (-), hiány () jel ('), zárjel ([] () ),

szünetjel (— vagy . . . .) és csillag (*).

1. A vessző- használtatik:

a)Kisebb mondások' egymástóli elválasztására, p. o.

Ha élj ősz, mondok valamit.

b) Minden visszamutató névmás előtt, p. o. Azon em

bert felette utálom , lei tegnap nálad volt.

c) A közbe vetett mondások' elején és végén, p. o-

Az úr , úgy hiszem , isineri készségemet.

d) Azon szó' vagy szók' elején és végén , mellyek

közelebbi meghatározásul tétetnek a főnévhez vagy névmáshoz,

p. o. Hunyadit, a nagyhírű hőst, magasztalait. Neked, édes fi

am, sokat kellene mondanom.

e) Több hasonneinü szók között, ha nincsenek és

vagy vagy által öszvekapcsolva , p. o. Tűz , víz , föld egyesült

ellene. Az oroszlán , tehén és kecske vadászni mentek. Megál-

lék, figyelmeztem és semmit sem láték. Az és és vagy előtt

csak akkor tétetik a vessző, midőn két mondást kötnek öszve

mellyek' igéi különbözők, p. o. A Duna' partján sétáiéit ba

rátommal, és utánunk egy uracs ballagott. Ki kell vinom a

győzedelmet , vagy áldozata leszek szenvedélyemnek.

f) A többi kötszók előtt rendesen vessző tétetik, p. o.

Nem csak ő, hanem testvére is. Mondtam, hogy elmarad saU
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2. A pontos vessző áll :

a) Több mondások között, mellyck egy főnévre vo

natkoznak , p. o. Gyermekkorom' évei úrlutlan örömek közt

folytak el; ifjúságom , mellyct egy tudományosan mivelt de

rék oktató vezérle, szorgalom' és lanulás' időszaka volt; mint

férfi nyugollan és megelégedve élvezem az élet' vigalmait.

b) Hosszabb mondások között , mellyek ezen köt-

szókkal: de, Ithát, mert ,mivel Aminthogy, még is, ellenben,

azonban, sőt irikdhb sa L. kapcsoltainak egybe, p. o. Minden u-

jóló nap azon könyörgésre ösztönöz, hogy az isten kedves a-

nyámat tartsa meg ; mert mindenik azon jótéteményekre em

lékeztet sat. A levelet még tegnap elküldtem volna; de ven

dégeim érkeztek.

c) Két ellenkező mondás közt,, p. o. Mindnyájan

reszkettünk ; csak atyám tekinte nyugotlan a rablóra.

3. Kettős pontot teszünk:

a) Hosszabb körbeszéd'(penodns) elő- és utórcsze közé,

p. o. Miután számtalanszor intelek, hagynád el az éji tivornyá-

kat s társalkodnál azon ifjakkal , kiket megnevezek előtted,

de Te nem hajlál szavaimra : elvonom rólad kezemet és sor

sodra bízlak.

b) Midőn-saját szavainkat vagy másokéit idézzük,

p. o. Tegnap ezt felelem neki: „Ha ma itt talállak, vége él

tednek." A szentírás így szól: ,,A ki nem dolgozik, ne is e-

c) Midőn valamelly egésznek részei vagy különbfé

le dolgok számláitatnak el, p. o. Az ember két főrészből áll:

testből és leiekből. A természelhisloria három országra oszlik:

állat-, növény- és ásványországra.

4. Végponttal élünk:

a) Teljesen befejezett mondások , gyakran egyes

szók után, p. o. Fogadd e mai napon őszinte kívánságomat.

Isten tartson meg számos évig legjobb egészségben. Elmen

tek. Előszó.

b) Rövidítéseknél, p. o. ft. e helyeit forint, p. o. e

helyeit : példának okáért.

5. A kérdő jel egyenes kérdés után tétetik , p. o. Mit mi-

veltél? Hol voltál? Nem egyenes vagy elbeszélt kérdéseknél e-

zen jel nem áll, p. ö. Kérdezem, valljon el fog-e jőni.

6. A felkiálló jelnek helye van:

a) Minden indulatszó után, midőn egyedül áll,

p. o. Óh! jaj! vajlia! Midőn az indulatszót olly mondás követi,

mellyel amaz mintegy megnyit, a felkiálló jel a mondás' végén

áll, p. o. Vajlia elment volna l Ah, mi szép valál!
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h) Minden mondás és szó után, melly nvoinadékkal

bír, p. o. Mi szép a termésnél l Uram!

c) . Levelekben a megszólítás után, p. o. Tekintetes

Úr! Ha a megszólítás kél sorból áll, a felkiáltó jel a második

sor' végén áll , p. o.

Nagyságos Tanácsnok Úr !

Nagy kegyessű Uram !

Midőn a megszólítás ismélelletik a levélben, « jel elha-

gyatik, p. o. Kérlek, kedves leányom, légy szófogadó és szor

galmas.

7. Az idéző jel idézett szók' és mondások' elején és végén áll,

p. o. Bersenyi így szól : „Míg szólunk , az idő hirtelen elre

pül, mini, nyíl s zuhogó patak."

8. Kapcsoló jellel élünk : •.

a) Midőn valamelly szó a sor' végén szakíltalik meg,

p. o. é- (a sor' végén) cles (a következő sor elején).

b) Némelly öszvelett szók közt, p. o. magyar-német,

Kis-Azsia.

c) A kérdező e elölt. p. o. lálod-c?

d) Midőn több egymás után álló szóhoz öszvelétel-

ben vagy ragasztásban ugyan azon szó vágy rag járni, ezen szó

vagy rag csak az utolsó szóhoz, a többiekhez pedig kapcsoló jel

tétetik, p. o. nj'ai- és zaébken dfí , liiúny-, zár- és szünetjel ,

a verés ember- és állatnak egyenlőn fáj.

9. Hiányjelt teszünk, midőn valamelly betűt vagy szó

tagot hagytunk el, p. o. íerf ajtaja, hord el magad', add ál

levelem', ezek helyett, kertnek ajtaja, hord el magadat* add

ál levelemet. A névmutatónál és névmásoknál a 2-nek, az és

szónál az c-nek elmaradását szükségleien hiányjellel pótolni.

10. Zárjelben azon -szók vagy mondások állanak, mellvek

a beszéddel nincsenek lényeges öszvefüggésben, hanem csak vi-

lágosításul adatnak hozzá . p. or A nyelvtan (grammalica) négy

részre oszlik. Az éri szomszédom (ezen' bizonyságot teljes lel-

kemből adhatom neki) felette jó gazda. .

11. A szünetjelnek helye van:

a) Midőn az olvasói arra akarjuk figyelmeztetni,

hogy a mondottat jól fontolja meg.

b) Midőn valami fontost akarunk mondani vagy az

olvasó' figyelmét feszíteni, p. o. Az ember minden körülmény

ben— ember marad.

c) A beszédnek rögtöni félbeszakasztásánál , p. o- ('-

römest kibeszélném titkait, de

d) Gyakran, midőn valamelly tulajdonnév vagy más

szó marad el , p. o. sokszor kértem — urat.
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- e) Heves indulatot jelelő mondások közi, p. o. Ha

tártalan fájdalom tépi keblét — riein szól — csak mély sóhaj

14sok és tompa nyögések hallatnak sat.

12. A csillag a szerkezetnek a/on szava után áll, mellyel

az ugyané csillaggal jelelt jegyzés illet.



MÁSODIK OSZTÁLY.

ÚTMUTATÁS A LEVÉLÍRÁSRA.

I. A Icvólírásuiód.

A levél távollévőkhöz intézel! iromány s a négyszemközti szó

beli beszélgetést pótolja ki. Megkívánta tik tehát, hogy a levél

bea azon hang uralkodjék , mellyen az olvasóval beszélnénk.

És így a természetesség annyiban tulajdona a levélnek, meny

nyiben azt a körülmény, társasági tekintet és rang megengedi.

Mivel az íráshoz nagyobb szokott lenni a készülés, mint

a szóbeli beszédhez, s a levél nagyobb figyelemmel ölvastátik

s Ítéltetik meg, mint szóbeli beszédünk' kifejezései, azért a le-

vélírásmód sok szót, sok szólásmódot nem szenved , mellyelc-

kel a közönséges beszédben szabadon élünk ; szóval , levél' ne

ve alatt csak olly beszédet ér l hetünk, millyet miveit s jó er-

kölcsű emberek folytatnak egymás között.

A ki jó levelet akar írni , annak nem elég a hibátlan, ér

telmes és világos írásmód' szabályait tudnia , de kell bírnia az

emberi szivek' ismeretével s a személyt , kinek ír , és a tár-

.gyat, mellyró'l ír, tekintetbe vennie. Hogy az emberismeret a

levélírónalt nagy hasznára van , senki sem tagadja; mertmin-

den nemuek, minden kornak , minden rendnek kúlönbféle tu

lajdoni vannak, s mindenkinek különös véralkat, különöj

hajlandóságok, különös előítéletek sajátjai. Mind ezeket ész-

szel kell tartanunk , ha mentek akarunk lenni , hogy leve

lünknek sikeretlen vagy épen czélunkkal ellenkezd követke

zése ne legyen.

A személyre nézve fontoljuk meg a következőket :

1. Ismer-e, a kinek írunk.

2. Eló'járónk-c.
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3. Burátunk-e vagy ellenségünk"

4. Rokonunk-e, gazdag 3 nagy 'tekiutelű-e.

Ha ismeretlennek írunk , azon legyünk, hogy a ked

vetlen Lenyomásokat eloszlassuk; mentegessük levelünk' kez

deténbátorságunkat, hogy mint ismeretlenek írunk; hozzuk

elő, hogy ezen tárgyban senkitől jobb tanácsot, senkitől ala

posabb okatást , utasítást nem várhattunk. Á't olvasónak ro

konival s barátival való ismeretségünk , egy haza , hasonló

tisztség , hasonló hivatal sat. olly tárgyak , mcllyek' említését

ezen esetben hasznunkra fordíthatjuk. Szóval, ne hagyjunk sem

mit el, mi állal másnak hajlandóságát megnyerni reményijük.

Illetlen volna a mondottak' említése azon személynek írt

levelünkben , kinél valamiért esedezíink. Elég itt , bátorságun

kat mentegein!, kérelmünket egyszerüleg, de világosan előter

jeszteni s az olvasót hálánkról előre bizonyossá tenni.

Ha előjáróinknak írunk, mindig azon viszonyt s különb

séget kell szem előtt tartanunk, melly közöttük s köztünk fen-

áll. Főbbekhez intézendő levelekben az udvari kifejezéseket

ne halmozzuk, hanem szerényen s világosan adjuk elő dolgun

kat. Nagy kegyességükben való különös bizodalmunk , fényes

clmetehelségeikről való nagy vélekedésünk s hasonló indító o-

kok' említése nem lesz sikeretlen. Némelly nagyoknál azon

körülállás' elöhozása , hogy jószágaikban volt szerencsénk szü

letni, uagy hasznunkra szolgálhat.

Ha személyes ismerőseinktől már kaptunk levelet, ennek

hangjához alkalmaztassuk írásmódunkat.

A midőn írunk, azt képzeljük, hogy személyesen beszé

lünk a levél' olvasójával, ha tehát annak véralkatát s chara-

cterét ismerjük, ezek szabjanak rendet, a mennyiben lehet, í-

rásunk' módjának. Az enyelgő levél csak vidám kedvű em

bernek tetszhetik, az elfoglcdtnak röviden, a komolynak és ko

rosnak méltósággal s untató szószaporítás nélkül írjunk; a szo

morúnak, szenvedőnek szerencsés esetekről, vígságokról em-

li'lést ne tegyünk. Nagy tekintetű ismerőseink iránt jelentsük-

ki tiszteletünket, de földig ne alázzuk le magunkat s a levelet

hízelkedéssel ne tetézzük. Azonfann ezek* elhagyása a hiú s

kevély embereknél nem volna czélirányos; mert ezek kedvelik

alázatunkat s örömest olvassák öndicséretöket, mi okból meg-

kivántatik , hogy ezekből ügyesen cseppegtessiink valamint a

nekik küldendő levelekbe.

Sokkal nagyobb figyelemmel kell azoknak írnunk , kik

kelleténél nem tartanak többet 'magokról , nehogy az , ki hi-

zelkezéssel kívánna kedvöket s hajlandóságukat megnyerni ,

tolok mint szemtelen kinevettessék.
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A szépnemhez intézett leveleinkben hizelkednünk kell a

hiúságnak. A szépnem kedveli a dicsérést és enyelgést, s egy.

kellemetes tréfa kegyelmébe ajánlhat s örökre kedvessé tehet

előtte. De ha talán korosabb asszonyságtól kérnénk is vala-

melly dologban tanácsot, őrizkedjünk, több esztendei tapasz

talására hivatkozni ; ez legérzékenyebb pont a szépnemnél ,

melly mindenkor ifjabbnak kivan látszani.

Az érdemek' illendő említése is használhat ; mert az érde

mes legfőbb tiszteletünkre méltó.

Vegyük tekintetbe a szerencse' állapotiát is. Igaz ugyan,

hogy a gazdagság valódi elsőséget senkinek sem ad , de kevés

gazdag találtatik, ki ezt elhinné. Ezen esetben hagyjuk véle-

ményöknél s nem sértjük meg hiúságukat. Inkább szerencsé-

jök' állapotjához alkalmazzuk tehát ülyenkor viseletünket, mint

társasági helyezetökhöz.

Rokoninknak s barátinknak olly kifejezésekkel, olly han

gon írjunk, millyékkel négy szem közt szoktunk velők beszél

ni. Szólásmódunk szivünkből ömledő , tiszta , természetes

legyen.

A saját dolgainkat tárgyazó leveleket, midőn tudmllik,

vagy állapotunkról tudósítunk valakit , vagy mástól megnyer

ni kivánunk valamit, nagy figyelemmel írjuk; mert ezek ba

lul vélekedő emberek' kezeibe juthatnának, a mi pedig írva

van, írva marad. Ezekben magunkról legszerényebben szól

junk, tulajdon érdemeinket, ha csalt különös szükség nem kí

vánja , ne emeljük; gyakori magunk' emlegetése nagy önsze-

retetünket árulná el. Őrizkedjünk leginkább másokkal egybe

hasonlítani magunkat. — Az efféle levelekben röviden fejez

zük ki gondolatinkat s csekélységekkel a levelet ne hosszabít-

suk. Ha valamelly szerencsében részesültünk, ne tulajdonítsuk

azt érdemeinknek ; mert csak akkor tartatik az ember szeren

cséjére méltónak , ha szembe nem tűnteti , hogy azt megér

demelni véli.

Mennél fontosabb a dolog , mellyel megnyerni óhajtunk ,

annál nagyobb udvarisággal írjunk. Ezen levelekben a hibátlan

és folyó írásmód kiváltképen szükséges. — Mivel pedig az em

berek nem kötelesek teljesíteni kérésünket, az okosság azt ta

nácsolja , hogy őket legalább annak megtételére bírni töreked

jünk , a mi nekik nagy alkalmatlanságot nem okoz.

Ha valakinek jótéteményeit köszönjük, -azokat magasz

talni nem árt , csak az igazságot meg ne sértsük. Hogyha ta

lán jótevőnknek már tettünk is szolgálatot, azt ne említsük;

sőt szolgálati készségünknek említése is felesleges.

Ha valakit megbántottunk , a megbékélésre vezető legjobb

mód, elkövetett hibánkat őszintén megvallani, megbánni s a
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megsértettél arról bizonyossá tenni, hogy mindent ellávozta-

tunk , mi a megbántásra szolgáltathatna alkalmat. Ha az igaz

zal nem ellenkezik , ifjúságunkkal vagy hirtelenségünkkel men

tegethetjük magunkat. Ha a körüláílás úgy hozza magával,

a megbántottnak értésére adhatjuk, hogy neki sem volt teljes

igaza ; mindazáltal ezen pontot igen gyengéden érintsük , ne

hogy őt újólag megsértsük.

Ha tapasztaltuk, hogy az illyen eset másoknál is tudva

van, ügyekezzünk ön részünkre hódítani azokat, mihez úgy

jutunk legkönnyebben, ha jobb véleményt gerjesztünk ben-

nök a jelen esetről s kinyilatkoztatjuk , mi nagyon kellemet

lenek előttünk a történtek. Előhozhatjuk azon indító okokat

is, mellyek az efféle cselekedetre mintegy kényszerítetlek ben

nünket.

A levélben a gondolatoknak is helyesen s természetesen

kell egymás után következni. Mielőtt tehát az íráshoz fognánk,

vegyük jól gondolóra azon tárgyat , mellyről irni akarunk ;

hozzuk szükséges rendbe , hogy azt egy tekintettel átnézhes

sük. Legtanácsosabb , gondolatinkat papirosra feljegyzeni,

ismételve elolvasni, s a megkiváutató javításokat megtévén, a

levelet tisztára leírni.

Ismeretlenekhez , főbb rangiíakhoz , kiknél mintegy be

kell mutatnunk magunkat, intézendő levelekben, vagy midőn

ezek kérelmet foglalnak magokban , továbbá midőn valamelly

kellemetlen hírre akarjuk az olvasót elkészíteni , valamint olly

leveleknél is , hol attól tartunk , hogy az olvasó félre érthet

ne bennünket vagy neheztelésre fakadhatna ellenünk, be

vezetést használunk. Ez azonban se igen hosszú ne legyen, se

a dologgal öszve nem függő tárgyakat ne foglaljon magában. E-

gyéb leveleknél a bevezetés nem szükséges.

A helyesírási szabályok' kellő alkalmazása is elkerülhe

tetlenül szükséges a leveleknél. — A helytelen írás' és a helyes

írási jelek' elhagyása vagy helytelen használása a jártas szemet

megsérti , s ezen hiányokból az olvasó az írónak ügyetlenségét

s miveletlenségét szokta következtetni.

Ne éljünk ismeretlen (megavult vagy igen új), vidéki vagy

idegen szókkal , mennyiben nyelvünk az illető eszmének kife

jezésére elegendő. Kerüljük az idegen nyelvekből kölcsönö

zött mondásokat ; mert nem mindenkor tudhatjuk , hogy az

olvasó ezen idegen nyelvben jártas.

A kezdőnek azt tanácsolhatni , hogy írásbeli fogalmát el-

tévén , azt kis idő múlva olvassa el, ön maga fogja akitor a hi

bákat fellelni , s szemébe fog tűnni , mi volt a levél' helyes

ségének hiánya. Mennél tisztább az illyen első fogalom, an

nál jobban volt az író az íráshoz elkészülve. A változtatások s
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lörulések az elmének nem a megkivántató állapotban voltát

jelentik.

Kezdőt a levélírásmód' kimívelésében nem kevéssé segít :

1. A hibátlan irományok' olvasása.

2. Az öngyakorlás. Készítsen p.o. a kezdó kivonatokat

legye a kötött beszédei folyó beszédre állal ; próbáljon olvasóit

elbeszélést emlékezetéből leírni ; használja az indulatok' nyu

galmának s az elme' vidámságának kedvező pillantásait s írja

le jllyenkor támadó gondolatit.

• V

II. A levelek' belső formaságai.

A levélnek vagy akármelly írásbeli fogalomnak csinossá*?*

tiszta, fehér s rendesen . körülnyirt papirost s jó fekete tintát

kivan. Ha az írást porzóval behintettük, azon legyünk, hogy

ott ne maradjon, nehogy az olvasó annak ledörzsöléséveí vesz

tegesse idejét, A főrangúaknak küldendő levelekben tanácso

sabb porzóval nem élni,, hanem inkább várakozni, míg á tin

ta megszárad. Az írás tisztasága hasonlóképen ajánltatik • il

letlen volna a tintafoltokkal és igazításokkal tele levelet el

küldeni.

• i IfÍnnk» amennyire tőlünk kitelik, olvashatólag, tegyünk

inkább nagyobb, mint igen apró betűket. A levelet ÍW írni

hogy-az- olvasónak nagy munkájába kerül , annak tartalmát

megértem, vagy epenmmden törekedésének ellenére azt mee-

lejteni nem képes, sokkal illetlenebb s roszabb, mint homá

lyosan beszélni ; mert a jelen beszélőt ismételve kérdezhetjük

ha, a mit mondott, nem értettük-, nem úgy a távollévő le'

véhrót. A szép kézírás nem kevéssé ajánló, csak haszontalan

vonásokkal ne fatyolozzuk betűinket.

A hivatalbeli, atyafiságos és barátságos leveleknek postapa-

mrost szoktunk használni; de hogy a főrangú személyeknek

hollandi vagy vehnpapiroson írjunk, az illendőség hozza ma

gával. °

Afőrangúakat, kivállképen különbféle szerencsekivánások'

alkalmával aranyszélü papiroson irt levelekkel megtisztelni a-

vult szokás , s már ma az efféle papiros többnyire csak sze're-

kmlevdeknek használtatik. Negyed- vagy nyolczadiven csak

meghitt barátok írhatnak egymásnak.

Nagy illetlenség a papirost egészen beírni , de fél lapokat

tisztán hagyni szinte szükségtelen. A czimet a papiros' szélé

tol mintegy négy ujnyi távolságra kezdhetjük s a lapnak bal

4* '
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s alsó részén szintannyi tisztát kell hagynunk. Ezen tisztát tisz-

telethelynei szokták nevezni. •

A czím és a levél' kezdete közt annyi hely maradjon tisz

tán , mennyit a papiros' fenszéle s a czím közt hagytunk. Men

nél nagyobb rangú az, a kinek írunk, és mennél több tiszte

lettel tartozunk neki, annál nagyobbak legyenek a tisztelet

helyek.

A második s harmadik lapon az írást ne ott kezdjük,

hol az első lapon a czím áll , hanem a levél' első sorának irá

nyában.

A levél' végén úgy intézzük dolgunkat » hogy a vígczím

és a névaláírás közt elegendő hely maradjon , rnelly tiszta hely

annyival nagyobb legyen, mennél nagyobb rangú az olvasó.

Ezen ürességen az aláírásig vonást is húzhatunk, liogy , ha le

velünk történetből idegen kézre jutna, valaki nevünk' aláírá

sával vissza ne éljen.

A levél, mint fentebb mondatott, olvasható kézírást kí

ván , annyival inkább megkívánja azt a névnek s helynek a-

láírása. Menthetetlen gondatlanság a nevet olyashatatlan vagy

épen betűkhöz sem .hasonló vonásokkal aláírni.

Ha ismeretlennek írunk, tisztségünket, hivatalunkat sat.

csatoljuk nevünk' aláírásához ; ezeket valamint vezeték- s ke

resztnevünket egészen írjuk ki , kiváltképen ha főbb rendű

az olvasó-

Sokan leveleiknek hánytvetettségct ezen szókkal: „raptim,"

„sietve" mentegetik. Ezen mentegetés illetlen, ha a sietségnek

valódi oka volna is.

Az utánírás , melly rövidítve U. I. vagy P. S. (postscri-

ptum) betűkkel, jeleltelik meg , hasonlóképen helytelen s vi

gyázatlanságunk- és gondatlanságunkat árulja el. Ezzel kivált

kép nagyobbakhoz irt levelekben ne éljünk; de ha'feledékeny-

ségből elhagytunk valamit, ne sajnáljuk kis fáradságunkat, 9

beiktatván az eknaradtat illő helyére, írjuk le még egyszer a

küldendő levelet.

A levelet saját kezünkkel írni legillendőbb ; de nagyaink

3 kereskedőink és mások , kiknek levelezése nagy kiterjedésű,

ezt nem tehetik , s azért a titoknokaik és segédeik által írt le

veleknek csak neveiket írják saját kezeikkel alá. A levél' köl

tenek helyét és napját, ide nem értve a kereskedői leveleket,

mellyékről külön osztályban lesz szó, legjobb a névaláírás' át-

ellenébe helyeztetni , ámbár némellyek a levél' felszének jobb

részére szokták azokat írni.

Ha azon hely , hová a levél menendő , vagy a honnan

küldetik, ismeretlen, vagy több hasonló nevű hely találtatik>

akkor azt a folyó', hegy' vagy város' nevével közelebbről meg
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határozni szükséges , p. o Sajó-Keresztúr, Bodrog-Keresztúr,

Kassa-Újfalu sat. ; meri az első esetben a levél könnyen el

tévedhetne, a másodikban pedig a válaszoló nem tudná hová

utasítani válaszát.

III. A levelek' Külső formaságai.

A fó'rendű személyeknek írt levelek többnyire nyolczad-

rétben szoktak öszvehajtatni. A közönséges leveleket tizenha-

todrélben egyszerűen öszvetenni legillendőbb s legalkalma

sabb. A kúlönbféle mesterséggel öszvehajtogatott levelek' fel

bontásakor a vevő türedelmét gyakran elveszti , gyakran pedig

az írást el is tépheti, mire nézve a' levelek' mesterséges ösz-

vehajtegatása nem tanácsoltatik.

Azoknak , kiknek tisztelettel tartozunk , mindenkor bo

rítékban küldjünk levelet. Azon levelek is megkívánják a bo

rítékot, mellyek' három lapja be van írva ; mert könnyen meg

eshetnék, hogy az írásnak egy része a pecsételés által olvasha

tatlanná tétetnék vagy a felbontáskor egy darabja elszakíttat-

hatnék.

A borítékot tiszta fehér , de sem vékonyabb papirosból ,

mint a levél, sem igen durvából ne csináljuk. Az igen vékony

könnyen elkopik a gyakran annyira átlátszó, hogy az alatta

lévő írás is elolvasható. A boríték' tisztaságára is különös figye

lemmel legyünk.

A magyarul írt levelet magyar felülírással elküldeni leg-

iüendőbb. A vezeték- s keresztnevet s a lakhelyet, a meny

nyiben lehet, írjuk nagyobbacska betűkkel, vagy, ha a hely

nem engedi, húzzunk vonást alatta, hogy szembetűnőbb legyen.

Az illyen s hasonló neveknél : Molnár, Kovács , Lakatos , nem

csak a keresztnevet, hanem a' tisztséget, hivatalt, mesterséget

sat. pontosan jegyezzük fel, különben a levél' eltévedésére

könnyen adhatunk alkalmat. Ide tartozik az is, mi a hasonló

nevű helyekről fentebb mondatott. A nagyobb városokba kül

dendő levelek' borítékára az útczának nevét s a háznak számát

feltenni szükséges, -kivévén a közönségesen ismert főrendűek'

leveleit.

- Valamint a levél' belseje , úgy a felülírás is tiszta , min

den vakarás és igazítás nélkül legyen , mi könnyen lehetséges;

mivel , ha talán hibát ejtenénk is , egy új borítéknak készítése

s egy felülírás nem sok időnkbe kerül.

Ezen szók: „cito, citissime" bízvást elmaradhatnak, mert

ezek' kedvéért a levél egy perczczel sem érkezik hamarabb az

illető helyre.
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A pecsételésről meg kell jegyzenünk, hogy a nagyokhoz,

előjárókhoz s azokhoz , kiknek tisztelettel tartozunk , külden

dő leveleket veres spanyol viaszszal pecsételjük; különbfé

le színűvel csak ]ó barátok pecsételhetik egymásnak írt levelei

ket. Fekete viaszszal pecsételt leveleket szinte csak barátink

nak s rokoninknak küldhetünk, nem pedig idegeneknek, any-

nyival kevésbbé nagyobb renden lévőknek.

Ostyával csak az úgynevezett bilétek pecsételtethetnek ,

de a' kereskedők s más polgárok tiszti leveleiket is ostyával

szokták pecsételni.

A fontos tartalmú levelet , midőn attól félünk, nehogy

valamelly titkunk' kinyomozása miatt felbontassék , előbb os

tyával s ezután viaszszal pecsételni nem sikeretelen ; mert az

ostya a papirostól nem olly könnyen elválható , -mint a viasz.

A pecsételéskor pedig arra kell vigyáznunk, hogy a borítéknak

négy hegyét a viasz jól öszvefogja , nehogy önmagunk adjunk

valaki' kíváncsiságának alkalmat a' levél' feltörésére. Hogy a

pecsét' nyomata tiszta, fótatlan legyen, a' viaszt ne kíméljük

s jól dörgöljük szét a' papiroson.

A nemesi rend czímeres pecsélnyomókkal él , a polgáriak

pedig, tetszések szerint, tisztök', mívök' vagy mesterségek'

jelképével metszetnek magoknak pecsétnyomókat. A pecsétnek

fonák felnyomása vigyázatlanság' jele s ületlen.

A levelek e végett fogadott külön személy által , alka

lommal vagy postán szoktak küldetni. Ha a' fogadott sze

mélynek a vitel' árát kifizettük, azt a borítékra feljegyzeni el

ne mulaszszuk, nehogy kétszer kívánja a vivő fáradságának ju

talmát. — Nagyrangú személynek levelet alkalommal küldeni

vagy abba tovább küldés végeit más levelet zárni nem illik. —

Ha saját dolgainkban írunk valakinek , a postabért meg szok

tuk fizetni , melly a borítékon balra, ezen szóval „díjmentesen"

vagy „frarico" jegyeztetik meg.

Ha a levélbe pénzt , váltólevelet sat. zárunk , vagy ahhoz

valamit mellékelünk, azt a borítékon szinte baka megemlí

teni szükséges , p. o. benne 200 vft. vagy : Ide mellékelve egy

ládacska sat. •«

IV. A e JK í ín e Is.

Sokan a czímmel keveset gondolnak ; sokan ellenben

annyit tartanak reá , hogy, ha nekik kisebb czím adnánk, nem

ajánlanék magunkat. Az illendőség azt hozza magával , hogy

kinekkinek az őt illető czimet adjuk meg. Azon hiú s kevély
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emherékre nézve pedig, kik az őket illetőknél nagyobb czi-

mekre vágynak , az okosság azt tanácsolja, hogy e részben in

dulatuk s hailandóságukhoz alkalmaztassuk magunkat.

Minden czím négy tárgyat foglal magáhan : a megszólí-

tást , a levél' folyamatában való nevezést , az aláírást és a fe

lülírást, mellyeknek bizonyos viszonyban kell egymáshoz

állani.

Ha valaki több czimet visel, akkor a legfőbbet haszáljuk,

p. o. ha a püspök egyszersmind belső titkos tanácsos, czime

ez : „Nagyméltóságú és főtisztelendő ," mint püspöknek pe

dig: „Méltóságos és főtisztelendő." — A megszólításhoz töBb-

nyire mellékczim is járul, p. o.

Tekintetes , nemzetes és vitézlő Főszolgabíró Űr ,

Jóakaró Uram !

Az asszonyok férjeiknek czimeiben részesülnek. Ha főbb

rangú asszony alsóbb rendű férfiúnak hitvese, születési czimet

megtartja , p. o. a grófnő grófnő marad, ha alrendű nemeshez

ment -is férjhez.

A levél' folyamatában való nevezés és a végczun tötbnyi-

re a megszólítás' melléknevéből formált fb'név , p. o. Méliúsd-

gos, a levél' folyamatában: Méltóságod} Nagyságos: Nagy

ságod. De gyakran a megszólítással a levél' folyamatában is é-

lünk,;p. o. ezekkel: Tekintetes Úr, Tisztelendő Úr, Nem

zetes Úr sat.-

A berekesztésnek formái különbfélék : Nagy kegyelmé

be, úri kegyelmébe sat. ajánlott, tartozó mé)y tisztelettel, tö

kéletes tisztelettel sat. vagyok, holtig maradok, életem' fogytá

ig maradok , élek , halok ; nagy kegyességébe , úri kegyessé

gébe, kegyességébe ajánlott, vagyok, maradok sat.

Az aláírásra nézve polgári helyezetünket , leginkább pe

dig a levél' olvasójától függésünket vagy függetlenségünket kell

tekintetbe vennünk , p. o. egy kisebb rangú a főbb rangú sze

mélyeknek írt levelet így nem írhatja alá: kész szolgája , vagy

köteles szolgája; hanem így: alázatos szolgája.

Rokoninknak s barátinknak írt leveleinkben a szívnek

szelídebb érzetei szóknak; ezeknek tehát a megszólításban,

sat. rendet szabni nem szükséges.
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HARMADIK OSZTÁLY.

KÜLÖNBFÉLE LEVELEK.

I. Köszöntő v, örvendező levelek

f\ köszöntő leveleiét örvendetes családünnepek', születés- és

névnapok', új esztendő', menyegzők', keresztelők' , felgyógyu

lás', előmozdíttatás' sat. alkalmával s más hasonló esetekben

szoktuk írni. Ezekben szivünk' érzéseit természetes, minden

mesterség nélküli nyelv jelentse. A vidám Írásmód s atyafisá-

gos és barátságos leveleinkben a' tréfás enyelgés kellemesekké

teszik ezeket a' vevőnek. — A szülelés- és névnapi s új esztendei

örvendetesekben közönségesen hosszú életet, egészséget és sze

rencsét kívánunk ; de hogy igen egyszerűk ne legyenek, mint

a körülmény hozza magával , az olvasónak jótéteményeit kö

szönhetjük , vagy azt kívánhatjuk, hogy ezen örvendetes ünnep
• még számtalanszor újuljon meg sat. — A menyegzőkor a kö

rülményekhez hépest a menyasszonynak vagy vőlegénynek

szépségét, nyájasságát, elmésségét, jóságát, okosságát dicsér-

hetjünk; a nemzetség' s háznép szaporodását s az új állapot'

vigalmait tárgyázó luvánasinkat is érinthetjük. — A gyermek

születések', keresztelők' alkalmával a gyermekágyasnak hama-

ri jobbulását s erejének visszatértét óhajthatjuk s kivánhatjuk,

hogy a kisded korának folytával az erényekben és tudományok

ban előmenetelt tegyen a szülőinek és rokoninak örömére ne-

yekedjék. — Havalaki súlyos nyavalyából gyógyult fel, örül

jünk ezen szerencsés eseten s kívánjuk, hogy ezután illy .ked

vetlen történet ne háborgassa. — Ha távolabb utazásáról meg

érkezettnek írunk, örüljünk, hogy ezen önmulatása (egészsége'

helyrehozása , a közjó' előmozdítása vagy sajál haszna) végett

tett útról övei' körébe szerencsésen visszatért. — Ha előjárónk
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nagyobb tisztségre emeltetelt, nyilatkoztassuk ki örömünket,

hogy felséges királyunk az érdemet így jutalmazta meg, s je

lentsük ki, hogy ezen hivatalra érdemesb nem választathatott, s

hogy előjárónk jelenleg azon állásponton helyeztetik, melly-

ről fényes elmebeli tehetségit legszebb fényben ragyogtalhatja.

Ismerősünk előtt ezen alkalommal nyilatkoztassuk ki örömün

ket azon , hogy háznépe' javára illy sikerrel mozdíttatott elő,

s érintsük , hogy ezen megkülönböztetés nyit utat a további e-

lőlépésekre. Ezen levelek , fökép ha főrangií személyhez in-

tézyék , lehető rövidséggel írassanak.

a) Születésnapi örvendezések.

t

I. Egy atyához.

Kedves Uram atyám!

Ma, születése' napján, szívemnek legbuzgóbb érzeteivel is

merem meg , mi sokkal tartozom kedves Uram Atyámnak , s

milly szerencséssé tesz kedves Uram Atyámnak szeretele.

Háladatlan volnék, ha kedves Uram Atyámnak , ki neve

lésemről és szerencsém' előmozdításáról mindenkor olly hív sze

retettel gondoskodott, vidám jövendőt s minden jót nem kí

vánnék.

Ennekutána minden ügyekezetemet arra fordítum , hogy

kedves Uram Atyámnak örömére élhessek s atyai szeretetére

napról napra méltóbbá tehessem magamat. Számtalanszor tér

jenek vissza ezen vidám pillantások, hogy kedves Uram A-

tyám a legboldogabb atya' örömeiben részesülhessen.

Én a legbuzgóbb szeretettel s tiszteletlel vagyok

Kedves Uram Atyámnak

legháládatosabb fia

N. N.

9. Hasonló levél.

Kedves drága Atyám!

Születése' ünnepén legelső kötelességemnek tartom, ked

ves drága Atyámnak jótéteményeit , meÜyekben már olly bő

mértékben részesültem , szivemből megköszönni. Ezt úgy vé

lem legjobban teljesíthetni , ha a teremlő előtt szivemet ki-

öntöm s őt imádva kérem , hogy kedves drága Atyámat az én

s testvéreim' gyámolítására és vigasztalására még soká larlsa
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meg. Én minden jó feltételemet megújítom , hogy kedves drá

ga Atyámnak jövendőben nagy örömére lehessek, és remény

lem , hogy ez érdemessé tesz szeretetére.

Jutalmazza meg a mindenható kedves drága Atyámnak

szíves gondosságát , s állandó egészség legyen társa messze ter

jedő korának.

Ez legbuzgóbb kívánsága

Kedves drága Atyám'

engedelmes fiának

N. N....nek

3. Hasonló levél.

Tiszteletre méltó kedves jó Atyám í

Szent ünnepem volt a mai dicső nap mind. azóta , meddig

emlékem terjed; mert ez adott kedves jó Atyámnak életet, ne

kem kedves jó Atyát. Elevenen lebeg előttem ezen órákban

minden jónak képe , mellyben olly bőven részesültem , s ezen

képzelet a legelevenebb hálára gyújtja szivemet; de erőtlen va

gyok szóval kijelenteni érzéseimet. Egyedül arról tehetem bi

zonyossá kedves jó Atyámat , hogy azon jótétemények' emlé

ke , mellyekben az isteni gondviselés kedves jó Atyám által ré

szesített, szivemben örökké fenmarad. Még sokszor érje cl, ked

ves jó Atyám, ezen szép napot.' fogadja még sokszor vigadó

háznépének szíves szerencsekivánásit és ezekkel az én jámbor

kivánasimat is, a ki mély tiszteléttel vagyok

Tiszteletre méltó kedves jó Atyámnak

örökké szófogadó fia

N. N,

4. Egy anyához.

Kedves édes Anyám!

Ezen évnap, mellyen kedves édes Anyám szíüelett, életem'

napjainak legdicsőbb ünnepe., — s ünnepelhelem-e fényesebben ,

mintha az istent arra kérem, hogy állandó jó egészségben tart

sa meg kedves édes Anyámat legkésőbb koráig, s valamint ed

dig' ,úgy ezután is adjon erőt űz anyai kötelességek' teljesítésé

re. Én kedves édes Anyám' örömeinek nevelésére azon leszek,

hogy a jónak ismeretére, az erényre s tudományokra való ve-

H
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zéreltetésemért kedves édes Anyámnak jó magamviselete 3 gyer

meki kötelességeim' hív teljesítése által háládatosságomat min

denkor bebizonyíthassam.

Midőn magamat anyai szeretetébe ajánlanám , kezei' csó-

kolása mellett gyermeki tisztelettel maradok

Kedves édes Anyámnak

legháládatosb fut

N. N.

5. H asonló levél.

Kedves drága Asszony Anyám !

Hogy' tölthetném-el azon napot, melly nekem kedves

drága Asszony Anyámat, adta , a nélkül, hogy azt szíves hálá

val ne ünnepelném ? Ezt cselekszem ma is s annyival nagyobb

megindulással, mivel messze kedves drága Asszony Anyámtól,

szavának édes hangjai füleimet nem érdekelhetik , és szeretettel

s jósággal teljes tekintetét nem láthatom.

Mindenkor érzettem ugyan , hogy a legnagyobb jótétemé

nyeket s életem' legjobb örömeit egyedül kedves drága Asz-

szony Anyám' ápoló szeretetének köszönhetem ; most annyival

inkább érzem azt, midőn a távolban anyai oktatásait és ser

kentéseit nem hallhatom. Vajha csak egy órát tölthetnék ked

ves drága Asszony Anyám' társaságában ! — de annyival bol •

dogabb lesz majd a viszonlátás!

'Jelenképen csak kívánásim bizonyíthatják hálámat, de szi-

vesebb kívánások hálásabb kebelből még nem gerjedeztek. Minden

estve , minden reggel kérem a' mindenhatót, hogy kedves drá

ga Asszony Anyámat a legjobb szerencsében részesítse , drága

életét még soká tartsa meg s engem olly állapotba helyeztes

sem , hogy kedves drága Asszony Anyámhoz vonzó szeretete

met s. tiszteletemet cselekedettel is bebizonyíthassam, ki is ke

zeit csókolva maradok

Kedves drága Asszony Anyámnak

legengedelmesb fia

N. N.

6. Hasonló levél.

Különös tiszteletre méltó drága Anyám !

Ma ismét azon napot ünnepli, mellyen a mindenható' ke

gyelméből az életet legelőször pillantotta meg. Ki szerencse
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sebb ma nálam ? Az isten e napon áldott meg a legjobb Anyá

val s mindeddig megtarlá drága életét !

Ezen örvendetes emlékezet legbuzgóbb kívánásokat ger

jeszt szivemben, s ma különösen kérem a mennyei gondvise

lést, hogy messze terjeszsze drága Anyámnak élete' napjait s

fogyhatatlan áldással jutalmazza meg anyai gondoskodását; mert

mi volnék én drága Anyám nélkül : Az ég megfogja hallgatni

könyörgésimet ; én pedig ügyekezni fogok jó magamviselete s

kötelességeim' hív teljesítése által drága Anyám iránt minden-

kor hálás lenni, hogy életem' utolsó napjáig méltó lehessek

drága Anyám' szülöttének neveztetni, ki is tisztelettel vagyok

Kedves drága Anyámnak

legalázatosabb fia

N. N.

7. Egy testvér testvéréhez.
"

Kedves Bátyám !

Születésed' napján el nem mellőzhetem, bár rövid, de

tiszta szivemből származó kívánásim által hozzád vonzó szere

tetemet kijelenteni. Ha képes volnék azt olly tökéletesen ki

fejezni , valamint szeretetem igaz s szín nélkül van , bizonyos

vagyok, hogy örülnél; de jól tudom azt is,, hogy nem a szó

kat, hanem akaratomat fogod tekinteni. Élj vigan s megelé

gedve. Tieid' vigasztalására s az én örömemre a végtelenbe ter

jedjenek boldog éveid.1 Szeresd ezután is

Kedves Bátyám

hív öcsédet

N. N...net.

8. Egy érdemes atyafihoz.

Tiszteletre méltó kedves drága Uram Bátyám!

Legelső kötelességim közé tartozik , ezen napon , mellyel

szivem végtelen örömmel ünnepel , kedves drága Uram Bá

tyámnak minden jót kívánni ; mert ámbár a hála, mellyel ked

ves drága Uram Bátyám' szeretete s szíves jósága cseppegtetett

belém, nem ösztönözne is; elég ösztön azon tisztelet, mellyel ked

ves drága Uram Bátyámnak mint második atyámnak tartozom.

Az én s mások' boldogitására szűkítette kedves drága Uram
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Bátyámat az isteni gondviselés s megtartá drága eleiét. Milly

édes öröm , meggyőződve lennem arról , hogy kedves drága

Uram Bátyám' napjait soha meg nem szomorítottam s érzékeny

szivének bút nem okoztam.

Vajha azon tehernek egy részét , mellyet kedves drága lí

rám Bátyám fáradságos hivatalában visel, magamra válalhat-

nám , hogy meg lehetne mutatnom ez által , melly igen szere

tem s tisztelem kedves drága Uram Bátyámat. Engem legsze

rencsésebbé tesz kedves drága Uram Bátyám, ha álltaimat nyújt,

kedves drága Uram Bátyámnak segítségére s hasznára lehetnem.

Én az istent szüntelen kérem, hogy kedves drága Uram

Bátyámat szent ótalmába vegye, s buzgó tisztelettel maradok

Tiszteletre méltó kedves drága Uram Bátyámnak

háládatos atyafia

N. N.

9. Egy nénéhez.

Kedves drága Asszony Néném!

Ma van kedves drága Asszony Nénémnek születése' napja,

melly nekem nagy önnepem; mert csak úgy vélem szeretete

met s tiszteletemet kedves drága Asszony Nénémnek kijelente

ni, ha ma buzgón imádkozom az istennek kedves drága Asz-

szony Néném' állandó egészsége s erényes élte sokáiglani meg

tartásáért. Én azon leszek, hogy kedves drága Asszony Né

ném' nyomdokit követve, kedves drága Asszony Néném' szere

tetét s hajlandóságát megnyerhessem , miért is esedezvén, tisz

telettel vagyok

Kedves drága Asszony Nénémnek

engedelmes atyafia

N. N.

1O. Egy sógorhoz.

. Kedves drága Sógrom!

Fontos időpont előttem születése' napja ; mert isteni ren

delésnek nézem , hogy Ön házunkhoz tartozóvá lett.

Sokszor újuljon meg ezen óhajtott ünnep, s búbánat nél

kül, állandó jólétben élje kedves drága Sógrom élete' napjait!

Ezek tiszta szivemből származó kivánásaim. •
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Ezzel magamat kedves drága Sógrom* állandó szeretelébe

s barátságába ajánlva, vagyok

Önnek

igaz sógra

N. N.

II. Egy nagyatyához.

Tiszteletre méltó kedves Nagyatyám!

Annyi szerelettel, annyi szívességgel visel lelett mindenkor

irániam kedves Nagyatyám: háladatlan volnék, ha ezen napot

elmúlni engedném a nélkül, hogy szíves örömemet nyilatkoz

tassam azon, hogy az isten drága Nagyatyámat mindeddig meg-

tartá s élte' pályáját némelly örömvirággal is behinté. Enged

je az isién kedves Nagyatyámnak ezen ünnepnapot még szám

talanszor elérni s tarlsa meg örvendetes jó egészségben szülőim'

vigasztalására még számos évig.

Én kedves Nagyatyámat 'arra kérem , részesítse ezután is

tisztelő unokáját , kit szeretete mindeddig annyira boldogított,

szívességében s legyen bizonyos, hogy szünet nélkül ügyekez-

ni fogok, szorgalmam s engedelmességem által szerété lé t meg

nyerni s fáradhatatlan munkásságom által a- világnak hasznos

polgárává lenni.

Ki is valódi igaz tisztelettel s unokái szeretettel kezei' csó-

kolása mellett vagyok

Kedves Nagyatyámnak

engedelmes unokája

N. N.

IS. Egy jótevőhöz.

Tekintetes, nemzetes és vitézlő Táblabiró Úr,

Jóakaró Uram!

Tekintetes Uraságod engem egész életemben annyi jótéle-

ménynyel méltoztatott halmozni, hogy különös kötelességem

mé tettem, ezen. napon határtalan tiszteletemet s örömérzési-

met kinyilatkoztatni , hogy- az isten tekintetes Uraságodnak

olly vidám életeslvét engedett.

Vajha az isteni gondviselés azon életet , melly embersze-

relct és valódi érdemek által e világban magát annyira nípgkü
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löoböztettc , még messze, messze terjesztené! s ha a természet

ellen nem volna , kérném a mindenható istent , hogy örökre

tartsa meg.

Az isten meg fogja hallgatni könyörgésemet s tekintetes

Uraságod' pályáját ezután is rózsákkal hinti be s megadja mind

azt , mit a tökéletes boldogság megkíván , mennyiben e világon

tökéletes lehet

Én csak mély érzéseim s tiszti kötelességim' pontos telje

sítése által hálálhatom meg a tekintetes Úrnak számtalan jóté

teményét. Vegye tehát kegyesen tekintetes Uraságod ezen

bizonyossátételt, hogy a hála' érzése szívemben örökké fenma-

rad. Eri magamat a tekintetes Űr' nagy kegyességébe ajánlván,

tartozó mély tisztelettel vagyok

Tekintetes Uraságodnak

alázatos szolgája

N. N.

13. Egy* nagytekinte tű előjáróhoz.

Méltóságos sat.

Nagy kegyességü Uram!

Bocsásson meg Méltóságod, hogy örvendetes születése' ün

nepén mély alázatosságá szerencsekivónásimmal alkalmatlan

kodni bátorkodom.

Otalmazza meg az isteni gondviselés ezen lij életévben is

Méltóságod' drága életét honunk diszére ! Hallgassa meg az

isten könyörgésimet s tökéletes boldogsággal és szép áldással

ajándékozza meg Méltóságod' messzeterjedő napjait ! Ezen ki-

vánsimmal egy alázatos kérésemet is bátorkodom egyesíteni :

méltóztassék engem ezután is nagy kegyességében részesíteni ,

ki tartozó legmélyebb tisztelettel holtig maradok

Méltóságodnak

alázatos szolgája

N- N.

14. Egy jó barát barátjához.

Kedves jó Barátom!

Ámbár a házünnepi szerencsekivánasokat szokásnak tart

ják, bizonyos vagyok , hogy Ön ezen levelet szokásbelinek tar

tani nem fogja; mert ismeri szívemet s meg van győződve,
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hogy irántam való nemes indulata s szeretete keblemet rokon

érzetekkel tölti be. Melly édes érzés , azoknak , kiket igazán

szeretünk s tisztelünk, szerencsét, egészséget, szép örömeket

s boldog éveket óhajtani ! Ebbéli kivánassimal még azon kö-

nyörgésemat egyesítem: engedje a mindenható isten, hogy

kedves jó Barátom ezen fényes napot még sok .esztendeig bol

doglétben ünnepelhesse, hogy becses társaságának s barátsá

gának még soká részese lehessek , a ki vagyok.

Önnek
i

igaz barátja.

N. N.'

15. Egy jó bar át né hoz.

Kedves Barátném!

Fogadja kegyesen azon levelekkel , mellyek ma szép és

jeles tulajdonságainak hódolnak , nemes szive' legbuzgóbb tisz

telőjének sorait is. Nincsenek ezekben kivánatok , kedves Ba

rátném , s csak az ide mellékelt csekélység bizonyítsa , melly

igen kedves előttem minden alkalom, ha szeretett Barátném-

nak jelenthetem tiszteletemet.

Szeretett Barátném J nem csak angyali szépsége , angyali

nyájassága, de kiváltképen nemes szive, erényei és szerény ma

gaviselete teszik szeretett Barátnémat olly igen szeretetre mél

tóvá , s ezek változhatatlan szerelmemnek kezesei , ki is holtig

maradok

hív tisztelője

N. N.

b) Névnapi örvendezések.

16. Egy atyához.

Kedves drága Uram Atyám!

Élelem' legfőbb kötelességei köze számlálom , minden al

kalmat használni , mellyel tartozó gyermeki tiszteletemet ked

ves drága Uram Atyámnak kijelenthetem. Illy óhajtott alka-
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lom kedves drága Uram Atyám' neve napja is ; el nem akar

tam azérl mulasztani , tiszteletemet s gyermeki szeretetemet e-

zen ide mellékelt kötegben foglalt csekélységgel tanúsítani*

Engedje a mindenható, hogy kedves drága Uram Atyám'

neve' napján még számtalanszor nyilatkoztathassam szívbeli ki-

vánásimat, hogy ezen szép napot mindnyájunk' örömére mesz-

Bzeterjedő esztendőkig kívánt egészségben ünnepelhesse. Jutal-

'mazza meg a teremtő legdúsabb áldásival azon gondjait, mely-

lyeket az én s testvéreim.' javának előmozdítása okozott ked

ves drága Uram Atyámnak ; boldoglét és megelégedés kövesse

mindenütt kedves drága Uram Atyámat, ezért könyörög szü

net nélkül

Kedves drága Uram Atyám'

engedelmes fia.

N. N.

•W. Egy anyához.

Kedves Asszony Anyám!

Eletem' legkellemesebb napjai közé tartozik ezen nap,

mellyen kedves Asszony Anyám neve ünnepét tartja; mert e-

zen örvendetes alkalommal az ide mellékelt csekélység által

háládatosságomat valamennyire kijelenthetem. Ne nézze kedves

Asszony Anyám az adomány' csekélységét , hanem inkább há-

ládatos szivemet, mellyben kedves Asszony Anyám iránt a sze

retet mindenkor élni fog.

Legnagyobb szerencsémnek tartanám , ha testvérimmel s

atyámfiaival, kik, tudom, hogy ezen névnapol a lehetőségig kel

lemessé tenni ügyekeznek , kedves Asszony Anyámhoz közel

lehetnék; de mivel az ember engedni kénytelen a végzésnek,

vegye kedves Asszony Anyám e jelen sorokban kivánásimat,

^meUyekkel személyesen meg nem tisztelhetem. Ezen kiváná-^

sok abbeli könyörgésim az istenhez , hogy anyai gondoskodá

sát s anyai ügyekezetét, belőlem jó keresztényt s a világnak

hasznos polgárt nevelni, mennyei áldásával jutalmazza meg,

engem pedig azon örömben részesítsen , hogy kedves Asszony

Anyámat ezen víg napot még számtalanszor elérni lássam , ak

kor boldog lesz

Kedves Asszony Anyámnak

háladalos fia

N. N.

5
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18. Egy leány testv érhez.

Kedvea Húgom !

Testvéri szivemből eredő szerencsekivánasim tegyenek új

ra bizonyossá, melly igen szeretlek; de hogy' is ne szeretné

lek? már gyenge korunkban sziveink azon viszonszereletet,

mellyel a természet cseppegtetett beléjök, sokkal forróban ér

zették, mint más testvérekéi- Bút, örömet együtt viselénk,

annak jeléül, hogy kedvesek voltunk egymásnak. Nevekedett

minden nap ezen szeretet , mert barátságtalan magunkviselete

által egymásra érdemetlenek nem lettünk. Ezen szeretet ösz

tönöz ma is, kérni az istent, hogy mennyei áldásával ajándé

kozzon meg s részesítsen minden örömben, melly javadra szol

gál. ' Legyen jó szived ezután is hajlandó ahhoz , a ki

Neked -

hív bátyád

N- N.

19. Egy érdemes atyafihoz.

Tiszteletre méltó kedves drága Uram Bátyám!

Fogadja kegyesen kedves drága Uram Bátyámhoz vonzó

szeretetem' s tiszteletem' nyilatkoztatását. Az isteni gondvise

lésnek köszönve , áldom azon szerencsét , hogy olly közel ro

kona vagyok kedves drága Uram Bátyámnak , ki bölcs tanács

csal és segedelemmel mindenkor kegyesen gyámolít- Gyakran

könyörgök az istennek , hogy kedves drágu Uram Bátyámnak

mé§» számos esztendeig élni s még sok illy vidám napot ünne

pelni engedjen. Míg élek, kérni fogom őt, hogy kedves drá

ga Uram Bátyámat minden jónak részesévé tegye , s meg nem

szűnöm tisztelettel s hálával lenni

Kedves drága Uram Bátyúmnak

hálás nlyafia

. N. N.

2O. Egy nagyanyához.

Kedves drága Nagyasszonyára !

Vegye kedvesen e mai napon tiszteletteljes kivánásimat,

mellyek kedves drága Nagyasszonyom' tökéletes boldoglctót túr
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gyazzák. Soha sem szűnöm meg könyörögni, hogy az

kedves drága Nagyasszonyámat számos esztendeig állandó jó

egészségben s megelégedésben tartsa meg. Vajba ő, ki az em

beri szív' legmélyebb rejtekét látja, kiismeri gondolatinkat,

minekelőUe kifejtenének érzelmeinkből, vajha ő, a minden

ható , teljesítené kivánásimat s kedves drága Nagyasszojiyámat

olly boldoggá tenné', mint azt kívánja

Kedves drága Nagyasszonyaimnak

engedelmes unokája

N. K.

M. Egy jó baráthoz.

Kedves Barátom !

Hogyan jelentsem ki, kedves Barátom, kihez nem ro

konság ugyan , de a szenthüségű barátság' kötelei csatolnak ,

neved' napján szivemnek érzéseit ? — Sokan fényes szópompá

val halmozandanak, -de én ahhoz nem tudok; rövidek s egy

szerűek kivánasim , a mint hív barátod' szivében támadnak ,

ki mindennek, a mi Téged érdekel, legbuzgóbb részese. En

gedje az isten , hogy még sok esztendeig , kezedet kezembe csa

tolva, járhassad az élet' szép pályáját,- légy vidám s egészsé

ges; szerencse s öröm virágozzék előtted, míg a természet

változna tatlan törvénye e világontúli boldogabb életbe nőm

szólít. Ezt kívánja

igazszívű barátod

N. N.

22. Egy jó b a rá tűé h óz.

Kedves drága Kisasszony!

Forró vágygyal óhaj lám ezen napot, mellyen alkalmat

nyertem, a Kisasszonynak újra nyilatkoztatni , melly igen

lisztelem a Kisassznyt. Bizonyos lehet, kedves Kisasszony,

hogy nem csak neve' napján, hanem életemnek minden óráján

szerencsét, egészséget s megelégedést kívánok Kegyednek;

tartóztatom azért magamat ások szólói s cáak arra kérem, ve

gye kegyesen ezen csekély névnapi ajándékot. De Kedves , —

bocsásson m^g, hogy ezzel egy kis haszoiikcresés egyesült, u-

zuu kérésem tuduilhk : ne vonja cl , kedves Kisasszony , ozu-
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t&n is tőlem hajlandóságát, mellynek megérdemlése legbuz-

góbb {igyekezetem lesz , ki iá tisztelettel vagyok

: Kegyednek

tisztelő barátja

N. N.

93. Egy királyi tanácsnokhoz.

Nagyságos királyi Tanácsnok Úr,

ÍSíagykegyességü Uram !

Engedje Nagyságod , hogy a szokást hasznomra fordít

hassam s e mai dicső napon Nagyságodnak irántam mutatott

nagy kegyességét legmélyebb alázatossággal köszönhessem meg.

Háladatos szívvel kívánom, hogy még számtalanszor ün

nepelje Nagyságod fényes neve' napját nagyságos hozzátarto

zói' örömére s alattvalói' vigasztalására, dús áldás kövesse Nagy

ságodat , s az isten kívánt kimenetellel koronázza feltételeit.

Midőn magamat Nagyságodnak nagy kegyességébe aján

lanám , tartozó tisztelettel holtig maradok

Nagyságodnak

alázatos szolgája

N. N.

S4L Egy atya fiához.

1 Kedves Alajosom!

Ezen néven szólítlak ma , mert különösen akarlak reá fi-

gyelmetessé tenni, s azt kivánom , hogy azon szentnek jámbor-

sága s erényei, kinek nevét a keresztségben vetted fel, egész

életednek például szolgálj anak. Kerüld, valamint ő, a rosz-

társaságokat ; törekedjél, valamint ő, jó erkölcsöd s tiszta é-

leted által teremtődnek mind inkább tetszeni.

Kedves Alajosom, Te ön magadra vagy hagyatva, ez

kénytelenít azon intésemet adni , hogy mindenkor a legna

gyobb vigyázattal légy magadra. Igaz ugyan , hogy az os

kolákban képeztetik az ember a társaságnak alkalmas tagjává;

de egy ifjú tanúlónak , ki a szülők' szeme előtt nincs , köny-

nyelmű cselekedetekre sok alkalma lehet. Kerüld ezeket. Jó

példáját keresztatyádnak , kinek eszközléséből neveztettél Alá
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jósnak , tartsd mindenkor szemed előtt s emlékezz' reá , ha e-

zen néven szólít valaki. Keresztatyádnak jámborsága, ügyes-

sége s a közjóra törekedése , a mint Magad is tudod , közön

ségesen ismeretes. Erényei azon academiának gyümölcsei,

mellyben Te most tanulsz. Kövesd keresztatyádat s tégy be

csületet nevednek; egyedül ez által teheted Magadat méltóvá

szeretetére, mellyről hogy újra bizonyossá tegyen, ezen szép

aranyórát , mellyhez én atyai szívességemnek jeléül lánczot és

kulcsot mellékelek , itt küldi. Mi mindnyájan nagy várako

zással vagyunk irántad ; szép tehetségid jogosítnak arra ben

nünket. Ugyekezz' teljesíteni várakozásinkat. Ez által nagy

örömünkre lészsz; de a legnagyobb nyereségben Magad ré

szesülsz , mert valódi tökéletesbülésed emelni fogja szerencsé

det. Rajtad áll kívánságaink' teljesítése s reményeink' valósí

tása. Én szeretettel vagyok

jóakaró atyád

N. N.

c) Újévi örvemlezések.

25. Szülőkhöz.

Kedves drága Szülőim I

Az újévnek reám nézve díszesebb kezdete nem lehet, minl-

na gyermeki szeretetem kedves drága Szülőimnek új emlék

oszlopot emel szivemben. Azon jótéteményeket, mellyekben

ezen elmúló évben részesítettek kedves drága Szülőim , ma e-

szembe juttatom s megújítom azon feltételemet , hogy a jövő

években minden nap' múltával érdemesebbé lehessem maga

mat kedves drága Szülőim' szeretetére. Most egyedül buzgó

ügyekezetem által , mi szerint ,jó emberré lenni törekszem, je

lenthetem ki hálámat. — Az isten ajándékozza meg kedves

drága Szülőimet állandó jó egészséggel s hosszú boldog élettel,

teljesítsen minden kívánásokat, mellyeket szivemben hordo

zok ; kisebítse kedves drága Szülőimnek nehéz gondjait s éde-

sítse az öregség' terheit gyermekeikben való örömök által. Ez

legbuzgóbb kívánása

Kedves drága Szülőim'

engedelmes fiának

N. N....nek
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»6. Egy atyához.

Kedves édea Atyám l

Engedje e mai napon , mellyen egy liszteleles szokás a

szerencsekivánásokat különös kötelességgé tette, kedves édes

Atyámnak a múlt esztendőben hozzám mutatott szíves szerete

tét' megköszönnöm. Ezen hálajelentő kellemes kötelességemet

úgy teljesíthetem , ha a jó teremtől kérem , hogy kedves drá

ga Uram Atyámat jólétben tartsa meg és szerencsét s meny-

nyei áldást áraszszon messze terjedő éveire. Főgoiidom lesz en-

nekutána, kedves édes Atyám' boldogulásomra czélozó szándé

kának jó magamviseléte s alyai tanácsának okos használása ál

lal megfelelni, mi által kedves édes Atyámnak további hajiari-

dóságát megérdemleni reménylem.

Atyai áldásáért könyörögve, tisztelettel maradok

Kedves édea Atyámnak

háladatos fia.

N. N.

- • 99 • Egy a n y á h o z.

Kedves drága Anyám!

Minden újuló nap ösztönöz azon kívánásra s könyörgésre,

hogy az isten kedves drága Anyámat ép egészségben még soká

tartsa meg ; mert minden újuló nap figyelmessé tesz azon jó

téteményéltre , mellyekkel olly bő mértékben halmozott ked

ves drága Anyám. De a mai napot főünnepnek nézem ; mivel

bizonyossá tehetem kedves drága Anyámat, hogy háladatos

emléke azon jónak, mellybenaz isteni gondviselés kedves drá

ga Anyám által egész életemben , de leginkább a lefolyt évben,

részesített , szivemben , míg élek , fenmarad- Csak kedves drá

ga Anyámnak nagy feláldozása tesz képessé folytathatni tudo

mányaimat , s ezt csak úgy hálálhatom meg , ha a teremtőnek

kedves drága Anyám' élete' megtartását megindult szívvel kö

szönöm s őt térdre hullva imádom, hogy kedves drága A-

nyámnak az újévet még számtalanszor elérni engedje, hogy

kedves drága Anyámat szereucsekivánasokkal megtisztelni még

számtalanszor nyerjen álltaimat háladatos fia, lei a legbuzgób-

bau fog íigyekezni hasznos tudományok' megszerzése s köte-
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lességeinek hív teljes/lése által kedves drága Anyám' jótétemé

nyeire a szeretetére magát érdemessé tenni.

Kezeit, csókolva , hűi tisztelettel maradok

Kedves drága Anyámnak

szófogadó fia

•N. N.

9%. Egy/ testvérhez.

Édes Bátyám!

A körülmények elválasztottak ugyan egymástól, s Te tá

vol tőlem kedvesid' körében éled napjaidat; de érzésim most

is azok , mellyek gyenge korom óta vpnzoUak szivedhez. A-

zert ezen újév' kezdetében szivemből minden jót kivánok s ké

rem az istent , hogy mennyei áldásában részesítsen , hogy sze

rencse a boldogság lakjék veled. Elevenen képzelem , meíly vi-

gan fogod Tieid' körében ünnepelni ezen újévet. Vajha jöven

dőben együtt tölthetnők e szép napot 5 milly boldog volna

akkorakkor

Téged

igazán szerető húgod

N. N.

*9. Egy érdemes rokonhoz.

Kedves Uram Bátyám!

Legfőbb kötelességemet mulasztanám el , ha ezen közel

gő újév alkalmával kedves Uram Bátyámat tiszteletem- s há-

ladatosságomról újólag bizonyossá nem tenném s az istennek

nem imádkoznám , hogy drága életét még soká tartsa meg 3

egészséget és szerencsét áraszszon boldog éveire. Bizonyos va

gyok , hogy az isten meghallgatja könyörgésimet, s áldás fog

ja kedves Uram Bátyám' erényes életét követni. Kivánásim

nem csak ajkaimon lebegnek, de szivem' belsejéből gerjedeznek.

Midőn magamat kedves Uram Bátyám' további szíves sze

retetébe ajánlanám , tisztelettel maradok

Kedves Uram Bátyámnak

alázatos rokona

N. N.
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3O. Nagyszülőkhöz.

Kedves drága Nagyszülőim I

Megindult szívvel emlékezem ezen újév' kezdetén ama

jótéteményekre , mellyekben gyermekségem óta életemnek je

len pillantásáig olly bőven részesítettek kedves drága Nagyszü

lőim. Sem idő , sem .távollét ezen édes emléket szivemben el

nem oltja. Melly kegyesen viselték gondját nevelésemnek!

Melly buzgó szeretettel vigyáztak szivem' nemesítésére , hogy a

világnak hasznos embert képezzenek belőlem ! Ezen meg nem

érdemlett nagy kegyességért csak az által jelenthetem ki hálá

mat, ha előmenetel s feddhetlen erkölcsi magamviselete által ked

ves drága Nagyszülőimnek örömére leszek s bebizonyítandom,

melly igen ügyekszem ezután is érdemes lenni szeretetőkre.

Háladatos szívvel kérem az istent, ajándékozza meg kedves drá

ga Nagyszülőimnek életét még számos boldog esztendővel és

szerencsés kimenetellel koronázza minden ügyekezetöket. Ez

kivánásim' czélja, ki alázatos tisztelettel vagyok

Kedves drága Nagyszülőimnek

hálás unokája

N. N.

31. Egy jó baráthoz.

Kedves Barátom!

Már régen vágyva óhajtottam az év' végét, hogy ismét

bizonyossá lehesselek , hogy emlékezem reád , s megújíthas

sam azon szívbeli kivánásimat , mellyek boldoglétedért gerje-

deznek keblemben. Vajha olly kellemes volna Neked az év*

kezdete , mint nekem e nap dicső , ha ezt társaságodban ünne

pelhetném. Legyen a már kezdődő újév állandó szerencse' s

boldogság' kezdete. Ezt Neked tiszta szivemből kivánom.

Reményiem, hogy becses barátságodban ezután is fogsz

részesíteni , mellybe nem csak a jövő esztendőre, hanem egész

életének éveire ajánlja magát

•

hív barátod

N. N'
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3». Egy barátnéhoz.

Szeretett Barátném!

Szivem' leggyengédebb érzetei ösztönöznek, Kegyednek

ezen újév* kezdetében az élet' legszebb örömeit s tökéletes bol

doglétet óhajtani. Kívánásokkal s kérelmekkel nem halmozom

levelemet; legyen elegendő kijelentenem, hogy Kegyednek a-

zon megelégedést óhajtom, melly kivánságink' teljesedéséből

s állandó jó szerencsénkből származik.

Fogadja kegyesen újévi ajándékul az ide mellékelt cse

kélységet. Hiú vagyok hinni , hogy kedvét annyival inkább

megnyeri , mivel az egész saját kezeim' készítménye.

Míg élek, legkellemesebb kötelességem lesz, teljesíteni

mind azt, mi által drága barátságára tökéletesen méltóvá tehe

tem magamat. ,

Kegyednek

igaz tisztelője

N. N.

E'gy jótevőhöz.

Méltóságos Gróf,

Nagy kegyességű Uram !

A jelen évújúlat' alkalmával bátorkodom Méltóságodnak

azon sok jót, mellyet mind ez ideig , kiváltképen pedig három

hónapi betegeskedésem' ideje alatt , velem tenni méltóztatott ,

háladatos szívvel megköszönni s az istentől annak gazdag meg-

jutalmazását könyörögni. Ha olly szerencsés lehetnék , Méltó

ságodnak személyesen köszönhetni jótéteményeit , beteljesed

nék legbuzgóbb kívánságom ; de betegségemből eredt gyenge

ségem még ezen kisntat tenni sem engedi, s azért szívbeliki-

vánas-imat azokéival egyesítem , kik szerencséjüket s boldogsá

gukat Méltóságod' határtalan jótévőségének köszönik. Része

süljön Méltóságod az élet' teljes szerencséjében; áldja meg a

mindenható Méltóságodat mindennel , mi élete' napjait dísze

sekké s boldogokká teheti. Kivánásim azon tisztelet legtisztább

érzetéből támadnak , mellyel holtig maradok

Méltóságodnak

-. " alázatos szolgaja

• N. N.
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Válaszok a születés- és névnapi s újévi

köszöntésekre.

84. Egy atya fiához.

Kedves Fiam!

Én s jó anyád szivünkből köszönjük újévi szerencsekivá-

násodat. Legszebb s legjobb köszönetedet szülői szeretetünkért

azon ügyékezetedben fogjuk találni, ha az emberiség' hasznos

tagjává képzended Magadat. Szorgoskodjál napról napra töké-

letesbíteni Magadat a tudományokban s meggyőzni az indula

tok' hatalmát. Most minden könnyen esik, most jó kedvvel

veted el a magot s örülhetsz szép aratásodnak. Teljesítsd szép

igéretidet s légy ezen évben is kedves jó fiúnk , akkor számot

tarthatsz, hogy mindent örömest megteszünk, mit szükséged

hozand magával s a mi javadra szolgál.

Az isten legyen veled ezen évben is s ajándékozzon meg

mennyei áldásával. Anyád szívesen köszönt , én pedig vagyok

igazszivű atyád

. N. N.

35. Hasonló levél.

Édes Fiam!

Köszönöm születésnapi köszöntésedet. Látom, hogy szi

vedből származott. Vajha mindenkor ó'rzenéd szívedet! —Na

gyok s nehezek egy atyának gondjai, s a gyermek csak jó ma

gaviselete által pótolhatja ki azokat. Tartsd szüntelen eszed

ben azt, minek teljesítését Tőled reményiem jogom van- Csak

addig tartson meg engem az isten , míg jó rendbe hoztalak.

Könyörögj, érettem s várj atyai szeretetemtől mindent, a mi

javadra szolgálhat. Vagyok

igazszivű atyád

' "N. N.

36. Egy anya leányához.

Kegves Leányom !

Leveled, melly szerető gyermeki szivednek' bizonysága

nagy örömemre volt. Köszönöm szép kivánásidat s nevem'

napjára küldött ajándékodat.
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Meg lévén győződve szeretetedről, örömest elhiszem, hogy

szeretnél mellettem lenni. Az én megelégedésemnek is nagy

részét tenné jelenléted. De engednünk kell a végzés' hatalmának,

melly veszteségedet azzal pótolja ki, hogy ollyférj' társaságá

ban enged ebied , ki tisztel s neveli öröm.idet.

Járj ezután is az erény' vítjain , légy fáradhatatlan a fele

ség' kötelességeinek teljesítésében, s szülődnek öreg napjaiban

meg lesznek jutalmazva gondjai, mellyeket okoztál neki. Fo

gadj szót férjednek, hívségéd könnyebbíse gondjait, s taka

rékosságod gyűjtse szorgalmának gyümölcseit, akkor sohasem

lesz oka neheztelni reád. Te, kedves Leányom, nekem na

gyobb örömet nem szerezhetsz , mintha azt hallom , hogy fér

jedet szereted s jól folynak dolgaid. Ha valamiben javadat e-

ló'mozdíthatom , bizonyos lehetsz , nem leszek késedelmes,—

s ha tanácsomra van szükséged , annak adására mindenkor kész

vagyok s maradok

igazán szerető anyád

N. W.

5W. Szülők vejök- « leányukhoz.

Kedves Gyermekeink!

Szivünkből köszönjük iijéyi szép kivánáslokat , mellyel a

jó isten teljesítsen. Teljesítse egyszersmind a Ti' kivánság-

tokat is, valamint ezen évben, úgy a jövőkben is. Adjon e-

gészséget s. boldog életet s ajándékozzon meg Benneteket a

kedves unokáinkat , kiket képzeletünkben ezerszer csókolunk,

minden lelki s testi áldással.

Kedves unokáink' számára egy kis ajándékot mellékel

tünk ide; szolgáljon ezen csekélység bizonyságául, hogy ta

nulásokban tett előmenetelökön nagyon örvendünk.— Mint pél

daírások mutatja, szép tehetségöktől sokat várhatunk.

Maradjatok állandók s valamint eddig, úgy ezután is tel

jesítsétek Ígéreteteket : mi tökéletes szeretettel s hívséggel fo

gunk viseltetni irántokat s minden szükségeitekben lehetőleg

segíteni Benneteket. Ezzel csókolnnk s maradunk

igazszívű szülőitek

N. N. és N. N.
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38. Egy testvér a másikhoz.

Kedves Öcsém! ' -

Ámbár eléggé meg vagyok győződve szeretetedről , mind-

azáltal nagy örömemre volt annak ismétlése köszöntésedben.

Az én keblemben sem szűnik meg azon szeretet , mellyel a ter

mészet és verség egyesíté sziveinket- Meg fogjuk mutatni, hogy

ezen példabeszéd : „A testvérek ritkán egyezek meg" — bal-

fitag fő' szüleménye , s hogy épen azok , kik egy szív alatt fe-

üttek, legbuzgóbban szeretik egymást.

Hogy ajándékkal akartál testvéri szereteted' jeléül kedves

kedni , nagyon örvendek ; de ez valóban felesleges volt volna.

— Mivel vagyonos emberrel lett egybekelésem által szerencse'

javaiban bőven részesültem , s férjemnek szinte ez kívánsága ,

íbgadd testvéri szeretetem' bizonyságául ezen kis ajándékot.

Ha kónyörgésem és kívánságom beteljesedik , nem sokára

Derkén ölelni fog

igazán szerető nénéd

Amália.

39. Egy gyámatya gyámfiához. {/]

i4

Kedves Öcsém!

Szívbeli kivánásid nagy örömemre voltak, s bizonyossá

teszlek, hogy ezek állalmutatott háladatosságod azon sok költ

séget, mellyel reád tettem, velem elfelejtette. Hidd el, én

mindenkor azon leszek, hogy reád nézve atyád' képét viselhes

sem- Erre nem csak a rokonság ösztönöz; de a felsőség is re-

ám bízta a gyámságot. Én Tőled semmit sem fogok szánni, mi

javadat előmozdítja ; de Te is figyelmezz oktatóid' s előjáróid'

tanításira, hogy a szükséges tudományokat megszerezhesd s

kívánságaimnak dicsérettel megfelelhess.

Úgy tekints, mint barátodat, lei javadat eszközli, s ha

tanácsomra vagy segítségemre lesz szükséged, nálam ezeket

mindenkor felleled. Én minden tapasztalásomat , mellyet ter

hes életem' pályáján tettem, javadra fordítom , hogy minden

kor méltán mondhassam , hogy atyai szeretettel vagyok

Téged

igazán szerető bátyád s gyámatyád

N. N.
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4O. Egy jó baráthoz.

Kedves Barátom Uram!

Ön annyi kegyességgel s barátsággal viseltetik irántam,

mintha nyugalma sem lehetne, ha minden alkalmat nem hasz

nálna, jó akaratáról bizonyossá tenni. Az én viszonszeretetem-

ről s barátságomról se kétkedjék , kedves Barátom Uram , 3

mivel az egészség az életnek legfőbb java , legbuzgóbb kíváná

som az, hogy az ég kedves Barátom Uramat, kit én olly iga

zán szeretek s tisztelek , állandó jólétben tartsa meg. Az isten,

ki minden dolgainkat javunkra intézi, teljesítse kedves Barátom

Uramnak minden kívánságát, altkor szerencsésnek fogja ma

gát tartani

Önnek

készszolgálatú barátja

N- N.

41. Egy jó barátnéhoz.

Szeretett B'arátném!
t

Melly szépen lepett, meg születésem' napján ajándékával!

Még most is a legnagyobb gyönyörködéssel nézegetem s nem

tudom választását s jó Ízlését csudáljam-e , vagy részvételén ör

vendjek? Nem könnyen képzelhettem ezen régen óhajtott kí

vánságomnak olly szép s olly hamar teljesedését. Vegye te

hát , szeretett Barátném , legforróbb köszönetemet a kellemes

ajándékért , kiváltképen pedig ezen kedves emlékhez kapcsolt

kívánásokért. Vajha az ég beteljesítené azokat! De ha még sze

rencsésebb volnék is, barátsága nélkül tökéletlen volna boldog

ságom ; de szeretett Barelném nekem azt megígérte , áldom a-

zért boldog sorsomat és érzem , mi szerencsés

Szeretett Barátnémnak

hív tisztelője

N. N.

d) Menyekzói örvendetesek.

4t«. Egy bátyához.

Édes Bátyám!

Örökre egyesültél kedves Amáliáddal! Isten' áldása nyu

godjék rajtatok! Kedves Bátyám ! vajha olvashatnád szrvem
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melly igen áldom szerencsédet! — Bizonyos vagyok, hogy

szemeimben olvashatnád azt, ha hozzád siethetnék; de ezen ö-

römben nem olly hamar fogok részesülhetni. Csak a jövő esz

tendőben nyerek jó grófnémtól engedelmet, egykét hétre

meglátogathatni Benneteket , s mivel sorsommal megelé-

gedten élek, és az uraság nagy jóakaróm, békelűréssel kell

várnom az említett időpontot. Akkor annál nagyobb lesz örö

mem Téged s kedvesedet ölelni; mert reménylem, hogy már

kis Malit fogtok ringatni karjaitokon. Isten hozzád, édes Bá

tyám .' Szelíden bánj Amáliáddal a meg ne háborítsd házi bé

kéteket. Emlékezz' néha

Téged

szerelő húgodra

Ninára.

'**• Egy b'í tya húgához.

Kedves Húgom!

u.<v Mi(*°u leveledet elolvastam, ezeket kiáltva futkostam a szo

bában: Csudáknak csudája ! az én húgom a klaslromi életről le

mondott. Bámulva nézett Erzsim s elejénte tréfának vélte;

de sietve átfutván a levelet, midőn Enyecli Károly' nevére a-

kadt : „Gondolám ," úgy mond „hogy ezen rendkívüli em

ber megtéríti a férfiigyülölőt. Ezen választásodnál kellemeseb

bet nem írhattál volna. Szivemnek régi kívánsága, őt roko

nomnak nevezhetni ; azért mondám gyakran, hogy jobban il

lik lejedre a myrthuskoszorú az apátczaíatyolnál. De Te erről

semmit sem kívántál hallani s a klastromi élettől annyira el vol

tai ragadtatva , hogy inkább felszenEeltetcscdre mint menyeg-

zodre való meghívásodat vártam volna. Hlyen változók a leány

kák szivei! most a kevélyt, kérheteden t játszák — sóhaj loz-

ni, epedezm engedik a kerüllévöket — s egyszerre — kezet
adnak. tj - ••- -

Ha néhány napig ellehetsz Adonisod nélkül , s a mi kö

zönségesen mondatik , hogy az igen magokratarló leányicák

menyasszony korokban ^nyughatatlanabbak, nem igaz,

beszeld reá jövendőbeli sógromat, néhány napra jöjön Debre-

czenbe hozzám , hova foglalatosságaim szólítanak s a hol hit

vesem, is várni fog. Vágtatva kocsisunk onnan mind a hár

man ölelésedre.
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Teljesítsd kívánságomat, különben kémény leczkóre larla

számot. Vagyok

igazán szerelő bátyád

Imre.

Egy érdemes atyafihoz.

Kedves Uram Bátyám.'

Lilla kedves leányának ügyész Dulházy úrral lel t egybe

keléséről hozzánk küldölt tudósítását nagy örömmel fogadtuk.

Bármelly igen kívánatosak a szerencsés körülmények s e rész

ben is igen kedvező Lilla' egybekelése , mindazáltai sokkal

többre becsüljük azon szerencsét, hegy kedves leánya olly fér

fiúnak lesz hitvese, kinek tudománya s erényei olly nagyhírtíek.

Én magamat s enyéimet szeretetébe ajánlani s őt reá be

szélem kérem, hogy a legközelebbi törvényszünetbeii látogas

son meg bennünket , hogy személyes ismeretségének örven-

vendezhessünk.

A kedves menyasszonynak sok szépet üzenünk, én pedig

maradok

Kedves Uram Bátyámnak

igazszívü öcscse

N. N.

45. Egy nagybátya húgához.

Kedves Húgom!

Nagy gyöngyörrel olvastam leveledet s nem kevéssé ör-

Veiidek , hogy L . . urat rokonin közé számlálhatom. Én őt

mint igen derék embert ismerem, mert néhány év előtt itt N.

úr boltjában legény volt, s sjzerény magaviselete által minden

kinek dicséretét megnyeré'. O rendes, takarékos lévén, Tőled

hasonlót fog kívánni, a mi nem fog nehezedre esni; mert ott

hon is rendre s takarékosságra szoktaltattál. Ismeretes okos

ságod férjednek hajlandóságát megnyeri, s így házi boldogsá

gotoknak semmi hía sem lehet.

Még arra emlékeztetlek, kedves Húgom, ne ügyelj a hír

hordásokra , mert ezek gyakran nagy veszélyére vaunak a há

zassági életnek , s ha férjed noha komor is, mi az illy tisztű

embereknél másképen nem lehet , ügyekezz' helyrehozni szc
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lídséged által jó kedvéi. Ne vedd a mondottakat rósz néven ,

boldoglétedrőli gondosságom ösztönözött ezekre. Köszöntsd

férjedet. Éljetek vígan s boldogul s tudósítások néha hogylé-

tetekről

Titeket

igazán szerető bátyátokat

N. N.— ét.

46. Egy asszonysághoz másodszori férjhez-

m én e tel ék őr.

Tekintetes Asszony,

Nagy jóakaró Asszonyom !

Különös kegye , mellyet irántam mindenkor mutatni mél-

lózlatott, lekötelezett , részt venni minden kellemetes történet

ben , melly a tekintetes Asszonyt érdekli. Engedje a tekintetes

Asszony , hogy tekintetes N. úrral lett egybekelésén szeren-

cse-kivánásaimat alázatosan kinyilatkoztathassam. Készüljön a

tekintetes Asszony legkésőbb koráig tökéletes megelégedéssel

azon szép örömekben , mellyeket ezen fényes egybeköttetéstól

méltán reménylhetni. Tegyen engem a tekintetes Asszony ezután

is boldoggá nagy kegye által; meghallgattatnak akkor egy a

tekintetes Asszony' szolgálatában megőszüllnek könyörgései és

kivánságai. Én tartozó különös tisztelettel vagyok

A tekintetes Asszonynak

alázatos szolgája

N. N,

49*. Egy barátné barátnéjához.

Kedves Kisasszony J

El vagyok ragadtatva egybekelésén. A Kisasszony nem

sokára örökre P ... Gyuláé , azon nemes férfié lesz , ki Ke

gyednek erényeit s ismereteit a szerencse' javainál sokkal több

re becsüli. Boldog, örökké boldog legyen azon szent kötél,

melly e két nemes szivet egyesíti l

Melly igen szerettem volna látni azon szivemelő jelenést,

midőn az érdemes jámbor szülők jó leányokat azon, illy hölgy

re méltó egyetlen férfinak , áldással halmozva , adák át.
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Az én szülőim velem együtt a legjobb szerencsét kívánlak

Kegyednek,— s valóban, valamint eddig követésre méltó S

dája volt Kegyed a leányi erénynek és jámborsáenak iW

ezután is a
11 i , .° , —O '«(•"-«>"«», uciuaiui lOSia a VllAfr IC a

gyedben látni s kedves Gyulája a legboldogabb' férj lesfefoll

dón Kérem Kegyedet, ajánljon engem, mint barátnéiát szi

vessegebe s mondja meg neki, hogy ezen szerencse?neíe.mTs

ad egy kis jogot hozzám leendő hajlandóságára

Megengedjen Kedves, hogy, midőn minden pillantása olly

drága, annyi időtől fosztottam meg. Kegyed' szeretete életerr?

boldogsága , ki meg nem szűnöm tisztelettel lenn?

hiv barátnéja

N. Klári

48. Egy jó, de nagyobb tekintetű baráthoz.

Tekintetes, nemzetes és vitézlő Úr,

Nagy Jóakaróm s Barátom Uram!

Ha későbben érkeznek is kivánásim (mert csak tegnap tud

tam meg K .. tó hogy a tekintetes Úr kevéssel azelőtt ünne

pe te menyekzojet); mmdazáltal ezek is olly szívesek mint a

zok rnellyékkel korábban tiszteltetett meg a tekintetes Úr

Remenylven, hogy a tekmtetes Úr, napjait szeretetre méltó

Jiolgygyel boldogul élhetni, elveihez képest jól választott naiv

volna örvendezesem, ha szerencsés lehetnék, évenként Walább

egyszer venni boldog eletéről a tekintetes Urnák tudósítását

Kérem a tekintetes Asszonynak is nyilatkoztatni legforróbb

szerencsekiyanasimat s őtkülönös tiszteletemről bizonyossá ten-

ni. Egyébiránt mély tisztelettel vagyok J

A tekintetes Úrnak

alázatos szolgája

N. N.

49. Egy jó baráthoz.

Kedves Barátom.'

Sietek, kijelenteni Örömemet egybekeléseden L . . Liná-

val Csak tegnap esett értésemre, hogy a dolog nem tréfa.

Jól teszed, hogy hazasulásod' nem halasztód olly későre, mint

elejente akarád ; mert saját érdemeid kedves Linád' szép tu

lajdonságaival egyesülve, boldog jövendőt ígérnek- Az isten'
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legjobb áldása nyugogyék azon házaspáron , mellyel az indu

latok' s érzetek' egyenlősége kapcsol öszve. Kívánj nevemben

kedveseknek sok ezépet a Boldog eletedben el ne felejtsd

hív barátodat

N. N... ét

5O. Egy m eh itt baráthoz.

Kedves Ferim.'

Az^írod, hogy megházasodtál; vedd legszívesebb kivána-

timat. Én s barátim nagyon örvendünk , hogy Feri léptet e-

lül. Ha vezetőnk van , bátrabban indulunk a veszélynek , 9

alkalmasint Pista lesz első, ki nyomdokaidat fogja követni.

De én erősen feltettem magamban , hogy utolsó leszek ; mert

igen, igen félek a házasságtól, mivel hölgyünket meg kell tar

tanunk. Igen bizony , ha megavult kalendáriumként legalább

esziendő' múltával tehetnők őt félre, ha gonosz, volna remé

nyünk a megszabadúlhaUtsra , — vagy épen gonosz asszonyok

sem volnának, mért félvén, nehogy tovább hagyjunk rajtok,

hizelkedve keresnék kedvünket.

De mivel a szokás és a törvény úgy hozza magával , hogy

azt, mit a' szerelemlottóban nyertünk, megtartani kénytele-

nítettünk , csalódás a mi köz sorsunk. — Szomorú b. . . i pél

dákkal bizonyíthatnám meg, de nem cselekszem. Meg vagyok

győződve , hogy okosan választottál , s hogy kölcsönös bizodal-

matok életed' jövendő boldogságának zálogul 'szolgál.

Olvasd el Ninádnak levelemet s figyelmezz , nem fog-e

bosszonkodni ; — fogadom attól fog tartani , hogy ellenséges

gondolat jut eszedbe s őt majd elhagyod. — Nem, Barátom, in

kább egy leánykának se mutasd levelemet ; mert oda volnék ,

ha megtudnák , mit írtam. A szelíd angyalkák bosszúvágyó

szörnyetegekként rohannának ellenem s szertetépnének. Ne á-

rúlj tehát el, hanem inkább Ninád' szívességébe ajánlj, s ha bol

dogul élsz , el nő fetejtsd

igazszivű barátodat

N. N-et.

51. Egy barátné bar át né jához.

Kedves Julira!

Mióta élek , annyi örömet egy levél sem okozott , mint

«z> mellyben férjhezmeneteledről tudósítottál. Ha nem sze
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relnélek ólly igazán , irigyieném boldog sorsodat , hogy olly

érzékenyen szerető férjnek lettél hitvese, mint kedves Káro-

lyod. Milly boldog napokai fogsz élni vele .' — Ti mindket

ten olly jók vagytok! egyebet tehát nem kívánhatok, csak

hogy éltetek' évei messze időkre terjedjenek. Részesüljetek a

házassági élet' örömeinek egész teljében. Hogy első leánykád

keresztanyjának ajánlom magamat , azt csak annak emlékéül

teszem , hogy szerelmed' ölében el ne felejtsd

szívéből,szerelő

Erzsidet.

59. Egy jó barátnéhoz.

Kedves BarálnémJ

Mit hallok? kedves Barátném mennyosszony, mégpedig

az esztendőnek kezdetén? melly szép választási — De én nagy

szorongásban vagyok; mert versekben szerelném kedves Ba-

rdtnémnak kivánatimat kijelenteni , mivel ezekben Hymen , a

grátiák s a szerelemistenkék fényes szerepet játszhatnának; de

épen most a vercsináláshoz semmi kedvem s meg kell eléged

nem , folyó beszédben örvendeni választásán s az istentől azon

áldást kérni , mellyel illy jeles házaspár érdemel.

Melly hiamis kedves Barátnőm ! Csak röviden jelenti : én.

mennyasszony vagyok! De kicsoda a. vőlegény? Ha tavaly

B . . ben együttlétünkkor a történendőket meg nem jövendöl

tem volna, tanulnom kellene hékelürés t, ha tudni kívánnám,

ki a választott. A szerelem mindig csak barátság' nevét viselte.

Ha a menyekzői zajgás elmúlt, bátorkodni fogok, ked

ves Barátnémnak udvarlására lenni ; addig is a szerelem' bol

dogságát s ennek legszebb örömit kívánván , becses barátságába

ajánlott, tisztelettel maradok

B . . Imre*

Válaszok menyekzői örvendezésekre.

53. Egy bátyához.

Kedves hamis Bátyám!

Neked is egyesülni kellé a világgal, hogy szerelmem miatt

kínozzál ? Hogy egy leányka szeret, ez nem rendkivíili dolog,

sőt a természet rendé hozza magával- A férfiaknak legkevésb-

6*
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be kellene ezt különösnek találni , mert jól ismerik gyengesé

geinket és sikeresen tudják hasznokra forditani , — s ha meg

győztek bennünket , még elég kegyetlenek , kigúnyolni meg

gyó'zetésünkért.

De minden gúnyod ellenére tudd , hogy Adonisomat igen

szeretem ; a klastromi gondolatok nem voltak valódiak, s csak

azért burkolám magam' azon alakba , hogy nagyobb figyelem

mel lehessek reá. Én távol tőle egy napot sem tölthetek, s

meg kellene halnom unalomból, ha őt hozzád menni enged

ném s magamra maradnék.

Ő azonban el fog jó'ni , de az én társaságomban , nem hogy

szerencsekivánásitokat elfogadjuk (mert ezekkel már megtisz

teltél) , hanem hogy lássátok , hogy inkább kevesebbet , mint

többet mondottam kedves Gyulám' j élességéről.

Azon szívességed , mellyel férjemet rokonid' számába fel-

venui Ígérted , igen kellemes ajándék

hív testvérednek

Júliának.

54. Egy jó baráthoz.

Kedves Barátom.'

Méltán illetnek szemrehányás!, hogy jegyesem iránt kö

rülményesebben nem tudósítám. De mivel utolsó ittlétekor a

történendőket megjövendölte, úgy véltem , hogy mátkám' ne

vét könnyen ki fogja találni. Kit választhattam volna azon an

gyalom kivú'l , kit kedves Barátom nyájassága miatt mindenkor

úgy nevezett.

Menyekzőnk igen víg volt ; örömünk tökéletességének csak

egy volt hiánya , tudnillik Önnek jelenléte. De vigasztal ben

nünket azon édes remény, hogy nem sokára G.. ben látand-

juk, mit leginkább óhajt

iga? barátja

N. N.

55. Hasonló levél.

Kedves Barátom !

Ha késedelmem volna egyedül oka annak , hogy házasu-

lásomrol nem tudósítottalak , méltán illetnének szemrehányá

sul 5 de véletlen szorgos foglalatosságim azon óráktól is meg
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fosztanak , mellyeket hitvesem' társaságában akartam tölteni.

Három nappal menyekzó'nk előtt el kellé kezdenem éjjel nap

pal dolgozni , s egy nap múlva az oltárnál lett egyesíttetésünk

után úti kocsimba ülék és síró hölgyemet, kihez csak egy hó

nap' múltával térhetek vissza , vérző szívvel hagyám el.

'De immár elvégeztem foglalatosságimat s épen az íráshoz

akarék fogni , midőn becses leveled elérkezett.

Köszönöm szép kivánásidat s reménylem , hogy nem so

kára hitvesemmel együt , a ki magát barátságodba ajánlja ,

Sz . . . be fogok utazni , hol Téged iá meglátogatunk. Ezzel va

gyok

igazszívű barátod

N. N.

e) Gyermekszületéskor! örvendezések.

56. Egy rokonhoz leánya' születésekor.

Kedves Bátyám l

Hogy háznépe egy leánykával szaporodott, nagyon örven-

dek ; mert részt veszek mindenben , a mi kedves Bátyámnak

örömére van. A jó teremtő nem hiában áldá meg legelőször is

leánykával házasságát , ez annak jele, hogy őt a fiiik szembe

tűnő számmal fogják követni, kik sok dolgot okoznának az a-

nyának, ha leányában segéde nem volna. Leánykák már gyen

ge korukban igen használhatók a háznál; jóvá tenni segítik az

anyának , mit a gonosz fiúk elrontanak , . s tudom , hitvesének

sem lesz kedvetlenségére , hogy leánya született. Igaz ugyan,

hogy nevünknek a jelen s utókorban elterjedését képzelni nem

kevéssé hizelg , de , kedves Bátyám , csak egy kis béketűrés !

— gondolja meg, hogy leánykákra is van szükségünk. Nem

a nőknek köszönhetjük-e első nevelésünket ? nincs-e nagy be

folyásuk a gyermek' testi s lelki képzésébe? s nem méltán vár

hatni-e leányától , hogy okos, értelmes feleség s anya lesz, mi

dőn kedves Bátyámnak olly derék hitvese van , ki minden te

kintetben például szolgálaud neki ?

Kimondhatatlanul sajnálom , hogy P ... ben nem lehetek

s házassági szerelmének első zálogát nem láthatom, szivemhez

nem szoríthatom ; de fontos dolgaim tartóztatnak , s kívánási-

mat, hogy szeretett hitvesét leányával együtt egészségben tart

sa meg a jó isten, amannak elvesztett erejét minél hamarabb

hozza helyre , ennek; örömvirágokkal hintse be tövises útjait ,
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kedves Bátyámat pedig nem sokára névszaporítóval örvendez

tesse , írásba foglalni kényszerítenek.

A legközelebb alkalmatossággal személyesen kinyilatkoz

tatom , hogy örömében senki sem vesz buzgóbban részt, mint

Kedves Bátyámnak

tisztelő rokona

N. N.

•*''• ^87 J0 baráthoz fia' születés ok őr.

Kedves drága Barátom Uram !

Nagy örömmel olvastam kedves hitvesének szerencsés le-

Oetegedéséröl szóló tudósítását. De azt, hogy fia' kereszlaty-

iának fogna híni, nem véltem; ez által nekem nagy örömeto

kozott, mert annak bizonysága, hogy méltónak tart barátságára.

A kétágúéi? 3 a kicsinynek legjobb egészséget kívánok, s

na87 gyönyörűséggel várom az óhajtott órát, mellyben kíván

ságának megfelelhessek.

Ezzé] vagyok

Önnek igaz barátja .

N- N.

58. Hasonló levél-

Kedves Barátom J.

Szerencsét kívánok újszülött fiadhoz. Illy áldással szokta

az isten a házasokat megajándékozni s ezért köszönettel tar

tozunk neki. Én kérni fogom a mindenhatót , hogy szere

tett nődet s kedves fiadat s -nekik Téged a legjobb állapotban

még soká tartson meg. Áldja meg az isten a kicsinyt , hogy

korának folytával a bölcseségben növekedjék , hogy szülőinek

éveivel szaporodó gondjait erényes élete s jó magaviselete által

meghálálhassa , s egykor , ha a szülők az öregség* terhe alatt

hajlandoznak , gyámolul s vigasztalóul szolgálhasson nekik. A

teremtő hozza, helyre kedves nődnek elvesztett erejét, hogy ő

általa becses házad ezután is áldassék és szaporodjék. 'Ezen in

dulatokkal vagyok

igaz barátod

N. N.
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59. Válasz egy gyermekszűle téskori

örvendez és re.

Kedves Barátom!

Köszönöm szíves kívánását, mellyel fiam' születésekor

megtisztelt. Ezzel újólag bebizonyította , mi indulattal visel

tetik irántam s enyéim iránt. Adja a jó isten , hogy kívánási

teljesedjenek, s hogy nekem is nem sokára alkalmam lehes

sen Önnek hasonlót kívánhatni.

Enyéimre nézve'azon kellemes hírt adhatom Önnek, hogy

az anya , mennyire a' jelen körülállások engedik , egészséges ,

V • teremtmény is igen fris és eleven. Tekintete anyjával

elfelejteti a szenvedt fájdalmakat s nem kevéssé neveli házi ö-

römeimet.

Nagyon szívesen venném , ha nem sokára meglátogatna,

hogy alkalmam volna kijelenthetni, milly változatlanul vagyok

igazszívű barátja

N. N.

f) Elóniozdíftatás, felgyógyulás s hasonló

alkalombeli örvendezések.

6O. Egy nagy tekintetű férfiiíhoz előmoz-

díttatás akor.

Méltóságos Főispán Úr,

Nagy kegyességű Uram .'

Hogy az isteni gondviselés azon időpontot elérnem enged

te , mellyben Méltóságodnak N. vármegye' főispánjává lett ki-

neveztetésén szíves örvendezésemet kinyűatkoztathatom, rend

kívül boldog vagyok. Részt veszek minden hazafinak akkor

érzettőrömében, midőn az érdemet megjutalmaztatni , s azt, ki

minden erejét tiszta szeretetből hóna' közjavának szenteli, fen

tebb hatáskörbe helyeztetni látja.

Méltóságod már eddigi hivatalában annyi sok jót s hasznost

terjesztett minden felé, milly sokat várhatunk kiterjedt hatás

körében Méltóságod' mit belátásától s az emberiséget boldo

gító fáradhatatlan szorgalmától l Azon meggyőződés, mindenütt

legjobb szándékkal munkálkodni, vidám önmegelégedéssel töl

ti el a nemeslelkűt ; de ha munkálkodásait kívánt kimenetel ko-

szorúzza, legnagyobb földi boldogsága ez n közallomány' hír
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szolgájának. Vajha így jutalmazná meg az isteni gondviselés

Méltóságod' ügyekezetét, s még soká háborítatlan jóllétben tar

taná meg hazánknak drága életét.

Fogadja kegyesen Méltóságod szín nélküli tiszteletem' ki

nyilatkoztatását , mellyel maradok

Méltóságodnak

alázatos szolgája

N. N.

főtiszti rangra emeltetett ka

tonatiszthez.

Nagyságos Őrnagy Úr

Kegyes jó Uram!

Nagy örömmel hallottam Nagyságodnak őrnagyi rangra

emeltetését , melly megkülönböztetését Nagyságodnak szívbeli

kívánásaimmal óhajtottam megtisztelni. A ki Nagyságod' vitéz

ségét s nagy tehetségeit úgy ismeri , mint én, kétszeresen kell

örvendenie, kogy Nagyságod nyerte el ezen tisztséget , melly-

re Nagyságodat katonai tehetségei olly alkalmassá teszik, hogy

ezen tekintetbevételt már régen megérdmlette volna.

Hogy ezen előmozdíttatás Nagyságodat nem sokára fen

tebb lépcsőkre vezérelje, ez hátralévő kívánása annak, a ki

meg nem szűnik mélly tisztelettel lenni

v Nagyságodnak

alázatos szolgája

N. N.

Egy jó baráthoz előrnozdí itatásakor.

Kedves Barátom Uram.'

 

foglalatosság!' elviselésére. Nem sokára méltóbb jutalom fogja

tehetségeit és szorgalmát követni; mert , mint hallottam , az

elnök Önnek dicséretes tulajdonira "figyelmessé létetett.

Részesítsen azután is becses barátságában s tiszteljen meg

leveleivel ; mert mindenben , mi Önt érdekli, buzgón részt ve

szek a vagyok

Önnek.

igaz barátja

Nr N.
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63. Egy falusi közönség földesurához

felgyógyiilásakor.

Méltóságos Báró Úr,

Nagy kegyességű Földesurunk !

Engedje Méltóságod, hogy, mint leghivebb jobbágyai

Méltóságodnak, régen óhajtott jobbúlásán egy küldöttünk ál^

tál jelenthessük ki nagy örömünket; mert hihetőleg nem olly

hamar reménylhetjük a szerencsét, Méltóságodat közöltünk

látni s személyesen kinyilatkoztathatni szivünk' érzéseit.

Mennél nagyobb aggódást okozott azon veszély' szomorú

híre , mellyben Méltóságod drága élete lebegett : annál szive-

sebb volt az isteni gondviselésnek tett köszönetünk, annál na

gyobb volt örömünk, midó'n Méltóságod' szerencsés felgyó

gyulásáról tudósítottunk.

Mi lehet mindnyájunknak szívesebb kívánsága, mint hogy

emberszerető Földesurunkat, ki jobbágyai' boldogságát tulaj

don szerencséjeként hordozza szivén , még soká tisztelhessük

mint jó atyánkat. Minden kunyhóból hönyörgések gcrjedez-

nek az ég felé , hogy az isten kívánásainkat hallgassa meg. —

Ezen napnak, mellyen Méltóságod' felgyógyulásán örvende

zünk , délelőtte az isteni tiszteletnek , délutána pedig a nép*

köz vigalmának lesz szentelve. Magunkviselete a köz vigado-

zásban , mellyről a helybeli tisztség tudósífandja Méltóságodat,

bizonyítsa be , hogy méltóságos Földesurunkhoz vonzó legtisz

tább szeretet ösztönözött, Méltóságod' felgyógyulása' örömnap

ját ünnepelni.

Méltóságodnak atyai nagy kegyelmébe ajánlva magunkat,

élünk , halunk

Méltóságodnak

alázato's hív jobbágyai

N- helysége' lakosai.

64. Egy atyához felgyógyulásakor.

Kedves Uram Atyám!

Azon betegségről vett híradás , mellyben kedves Uram A-

tyám sínlődött , nagy nyughatatlanságot okozott s kedvemet e-

gészen eloltotta , midőn mindenkor a veszedelem' nagyobbiílá-

sáról tudósíttattam. A gondolat , elveszteni azt , a kin lelkem

függ, olly vígasztalhatatlanná, íett, hogy életemnek sem volt

már előttem becse. Bánatos szívvel könyörögtem minden nap
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jobbanlétéért, a az isten meghallgatta kérésemet, örömkönye-

ket sírtalc szemeim, midőn felgyógyulásáról tudósíttattara , s

valamint ezelőtt minden tárgy szomorúsággal tölté be keblemet,

annyira vidátm'tja most szivemet. Már ismét forró ú'gyekezet-

tel láthatok foglalatosságaimhoz.

Hála legyen az isteni gondviselésnek, hogy jó Atyámat

megtartotta. Kérem kedves Uram Atyámat, ne szerencséltes

se ezután egészségét, hogy többé a félelemtől így ne szoron-

gattassam.

Tisztelve csókolván kezeit 3 vigasztaló válaszát óhajtva

várván, maradok ,

Kedves Uram Atyámnak

engedelmes fia

N. N. .

65. Egy jó baráthoz felgyógy'úldsakor.

i

Kedves Bárulom Uram l

A legnagyobb örömmel vettem azon tudósítást, hogy e-

gészsége ismét tökéletesen helyre állt, sietek azért szíves kívá

násaimat kijelenteni. Semmit se mulaszszon el Kegyed, mi

egészségének hasznára szolgál, 3 ügyekezzék a visszaesés' ve

szedelmétől megmenekedtii ; kerülje az eJmeerőtetést , s mi

helyt elég erősnek érzeridi magát a kocsizásra , éljen kényelme

szerint dombói kerti lakomban a falusi nyugalommal , hol al

kalmas elfogadására minden rendeléseket megtettem.

Hallgassa meg Kegyed egy barátjánalt kérését, a ki sorsá

nak legbuzgóbb részese s meg nem szűnik lenni

kész szolgálatú barátja

N. N.

66 Egy bátyához utazásáról megérke

zés e k o r.

Kedves Bátyám!

Melly bús szívvel vártam visszaj ott edet , csak erezhetni,

nem leírhatni. Aggodalmam nöttön nőtt, midőn utolsóelőtti

leveledből tudtomra esett , hogy utadat a n . . . i tartományok

nak veszed,.hol a sok haramia bátortalanná teszi az utazást.

Képzelheted tehát, melly.igen örültem szerencsés megérkez
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teden, a hogy egészségben éa megelégedve tértél kedveseid' kö

rébe vissza , mihez annyival inkább kívánok szerencséi, mivel

ezen utazásoddal nem csak kellemesség , de jövendő sorsodra

nézve haszon is egyesült.

Dolgaidról nem sokára bővebb tudósítást reményi

hív öcséd

János.

®*. Egy barátnőhöz, midőn nénje' javaiban

ö r ö k ű 1 1.

•

Kedves BarátnémJ

. Részvevő szívvel kívánok szerencsét asszony nénje' halála

után Kegyedre maradt szép örökségéhez. Valamint ezelőtt fáj

laltam , hogy kedves Barátném nem legkivánatosb helyeztetés

ben él s annyi kedvetlenséggel kénytelen küzködni, olly nagy

most örömem, hogy immár jobb sorsnak részese.

Engedje kívánásommal barátságos tanácsomat egyesítenem

B arra tennem figyelmessé Kegyedet , őrizkedjék a rósz embe

rektől, hogy kárt ne szenvedjen tulajdona. Ha szivjóságát nem

ismerné , illy észrevételt nem bátorkodnék tenni

tisztelő barátja

N. N.

 

69. Válasz egy előmozdítta táskori örven-

dezcsre egy jó baráthoz.

Kedves Barátom Uram!

Előmozdíttatásomon örvendezése új bizonysága állandó ba

rátságának ; vegye szíves köszönetemet. A nagy méltóságú

kincstár' tekintetbe vette sokévi fáradozásaimat : új ösztön le

gyen ez munkáságom' s ügyekezetem' megkettőztetésére. Szün

telen azon fogok szorgoskodni , hogy a közállomány' hasznos

tagjává képezhessem magamat s minden tehetségemet czélom'

elérésének szeulelendem.

Engedelmét nem sokára haszoinra fordítom, s egy levéllel

fogok alkalmatlankodni , a ki változhatatlanul vagyok

Kedves Barátom Uramnak

igaz barátja

N. N.
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69. Válasz egy felgyógyuláskor! örvende-

zésre. Egy atya fiához.

Kedves Fiam!

Hogy felgyógyulásomon örülsz , újra bizonyossá tesz gyer

meki szeretetedről ; köszönöm szíves indulatod^. Az isten, meg

hallgatta könyörgésedet s valóban csudát tett "velem ; mert a

legügyesebb orvosok is kételkedtek jobbúlásomon. Doclor Né

met úr is, kit jó anyád hozzám kihozatott , kérés reménynyel

biztatá a búsongót. De az isten' áldása nyugolt rajtam és vég

be vitte , mit a művészet nem tehetett. Hála az örökkévaló'

nagy kegyelmének. A lankadtság , betegségem' következése ,

foglalatosságaimat folytatni még nem engedi ; de reménylem,

hogy az isten' segedelme, s a jó ápolgatás által nem sokára visz-

szanyerem elvesztett erőmet. Ne búsulj s ügyekezzél szorgal

mad által helyrehozni , ha mit sorsomon búsúltodban elmu

lasztottál.

Még igen erőtlen vagyok s mindenről körülményesen nem

tudósíthatlak ; de bizonyossá teszlek, hogy mindenkor maradok

Téged

szivéből szerető atyád

N. N.

II* Köszönő levelek.

A jótéteményért , szívességért , dolgainkban! fáradozásért ,

sorsunkbani részvételért s azon szolgálatért , mellyet kívánni

jogunk nem volt, köszönetünket szoktuk kinyilatkoztatni. Kö

szönet a legnemesebbnek is hízelg; megjutalmazottnak érzi ma

gát, ha valakinek szolgálhatott s szerencséjét előmozdíthatta,

s az iránta^ mutatott hála legalább az első pillanatokban bizo

nyossá teszi , hogy jótéteményeit méltatlanra nem tékozlá- E-

zen leveleket a szívérzés' természetes nyelvén írjuk, melly va

lamint a hideg s feszes hangtól , úgy a köszönetnek nagyító

kifejezésekkeli jelentésétől távol legyen; szóval, kerüljük a

színeszkedést.

Köszönetünknek azon tárgygyal , mellyet megköszönünk,

arányban kell állani ; vegyük tehát azon körülállasokat tekin

tetbe, mellyek fontossá tehették, p. o. megelőztettünk-e a

szívességgel, nehézség s halogatás nélkül nyertük-e. Ha azon
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kegyesség, mellyben részesültünk, másokra is kiterjed, ezen

körülállást is köszönettel említsük.

A viszonszj'vességet s jutalmat igen vigyázva igeijük; ez

által olvasónk' haszon nem keresésén kétkedni látszanánk s azt

jelentenők, hogy lekötelezettének lenni félünk. Barátinknak

mindazáltál kinyilatkoztathatjuk, hogy a szívességet szívesség

gel kívánjuk viszonozni; az idegeneket pedig tegyük bizonyos

sá , hogy kegyességökre méltók lenni ügyekszünk.

Ezen leveleket nem halaszthatjuk s ha akaratunkon kívül

valamelly akadály volt az elhalasztás oka , magunkat mente

getve említsük az akadályozó okot.

Ezen levelekre válasz nem kívántatik ; de ha a válaszolást

más körülmények tennék szükségessé , örüljünk az iró' hálás-

ságán , kicsinyítsük vele tett szívességünket s további szolgálatra

ajánljuk magunkat.

***• Egy ifjú egy királyi tanácsnoknak az

oskolai segédpénz megnyerésében tett köz

benjárását köszöni.

Nagyságos királyi Tanácsnok Úr,

Nagy kegyességű Uram l

Az Ó Felségétől számomra kegyelmesen rendelt segédpénz

több, mint a mennyiért esedezni bátorkodtam s ez által betel

jesedtek minden ohájtásim.

Meg lévén győződve, hogy ezen kegyelemért egyedül

Nagyságod'kegyes közbenjárásának tartozom, hálám'legbuzgóbb

érzéseit mély alázatossággal nyilatkoztatom ki Nagyságodnak.

Nagyságod ez által nem csak az én szerencsémnek tette le talpkö

vét , hanem szülőimet is a legnehezebb gondtól szabadította meg.

A szívünkre áradt örömérzést lei nem fejezhetem. Én ö-

rökké háladatos leszek s a tanulásra rendelt idő lelkiismeretes

használása által ügyekezendem magamat Nagyságod' kegyes

ségére méltóvá tenni, s egész erőmet arra fordítandom, hogy

a haza' hasznos polgárává képződhessem.

A midőn magamat Nagyságod' úri kegyességébe ajánla

nám, tartozó mély tisztelettel 3 hálával vagyok

Nagyságodnak

háladatos mély alázatosságú szolgája

N. N.
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9t. Egy ifjú egy uradalmi törvény- s jog-*

igazgatónak megköszöni írnoknak lett fel

vételét.
f, •

Tekintetes , nemzetes és vitézlő Igazgató Úr ,

Nagy jóakaró Uram í

Mély tisztelettel nyilatkoztatom alázatos köszönetemet te

kintetes Űraságodnak azbn kegyességeért , minél fogva az őr

mezei uradalom' írnokának kinevezni méltóztatott- Kötelessé

gem' buzgó s hív teljesítése által fogok {igyekezni háladatossá-

gomat még hathatósabban kijelenteni. Akkor teljes bizodalom-

mal tarthatok számot tekintetes Uraságod' kegyességére, melly-

be a midőn magamat alázatossan ajánlanám , mély tisztelettel

maradok

Tekintetes Űraságodnak

alázatos szolgája

N. N.

Egy családatya a neki nyújtott segedel

met köszöni meg.,-

Méltóságos Báró Úr,

Nagyságos Uram J

Méltóságodnak nagy szükségemben érkezett segedelme

olly nagy jótétemény, hogy szent kötelességemnek tartom, é-

rette legbuzgóbb hálámat kinyilatkoztatni.

Mivel nem csak az én , hanem egész családom' szerencséjébe

nagy. befolyása van Méltóságod' kegyességének , dús áldással

fogja az örökkévaló Méltóságodnak egy szerencsétlen család' bol

doggátételét megjutalmazni* Mélyen érzem, de szóval lehetet

len kifejeznem hálámat ezen nagy jótéteményért.

Engedje Méltóságod, hogy úri nagy kegyességébe ajánl

hassam magamat, ki legmélyebb tiszteletlel vagyok

Méltóságodnak

hálás mély alázatosságú szolgája

N. N.
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93. Egy orvos-tanárnak ju tál óink ül-

d é s k o r-

Tekintetes Tanár Úr,

Jóakaró Uram l .

Ügy nézem tekintetes Uraságodat, mint életem' inegsza-

badítóját ; mert egyedül tek. Uraságodnak köszönhetem, hogy

ennek örömeiben újólag részesülhetek. Ön súlyos nyavalyámat

olly móddal könnyítette , melly a legforróbb hálára kötelez.

Nem mint jutalmát annak, mi meg nem jutalmazható ,

hanem hálámnak csekély jeléül az idemellékeltet kegyesen el

fogadni kérem.

Én Önnek s tiszteletre méltó hozzátartozóinak ajánlván

magamat , különös tisztelettel vagyok

Tekintetes Uraságodnak

köteles szolgája

N. N. .

1ML Köszönd levél menyekzői Aj

Tekintetes, nemzetes és vitézlő Úr,

Nagy jóakaró Uram!

Azon kegyes indulat , mellyet házasulásomkor matatni

méltóztatott hozzám, a hálának legforróbb érzeteit gerjesztette

fel keblemben ; de a gazdag ajándék felülmulta minden vára

kozásomat. Örök emlékjele lesz ez a tekintetes Úr' nagy ke

gyességének, mellyre magamat érdemessé tenni egész tehetsé

gemből ügyekezni fogok. ,

Vajha a tekintetes Úr érzéseim' gyenge kifejezéseiben

határtalan tiszteletemet s háladatosságomat olvashatná , mely-

lyel életem folytáig maradok

A tekintetes Úrnak

alázatos szolgája

N. N.

95. Köszönet egy csedcző levél* előterjesz

téséért.

Tekintetes , nemzetes és vitézlő Táblabiró Úr ,

Nagy jóakaró Uram!

Sietek a tekintetes Urat könyörgő levelem' szerencsés si

keréről tudósítani. Nem csak a kért hivatalt nyertem el, ha
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nem az azzal egybekötött fizetés is számomra rendelteit. A te-

luntetes Űr' kegyes közbenjárása s pártfogása nélkül' sorsom

illy kedvezőre nem vált volna. Ezen meggyőződés a hálának

legtisztább érzetivei tölti be keblemet, de szókkal ki nem je

lenthetem azokat, hanem cselekedeteimmel fogok ügyekezni

megbizonyítani, hogy a tekintetes Úr' kegyességében méltat

lan nem részesült.

Ezen nagy szerencsének egész életemre leendő befolyása

végtelen; ezen befolyáshoz lesz hasonló azon tisztelet is, melly

engem lelkesíteni fog s m ellyet minden alkalommal kinyilat

kozni meg nem szűnöm , mély tisztelettel maradván

A tekintetes Urnák

hálás szolgája

N. N.

TÓ. Jutalomért tett köszönet.

Kedrea drága Úr !,

RedmWzott dolgainak szorgalmas és pontos elintézését

kötelességem hozta magával. Azon kívánság, hogy szolgálati

készségemet Uraságodnak megbizonyíthassam , kettőztette ü-

gyekezetemet , s a jó kimenetel legszebb jutalma fáradságom

nak. Képzelheti tehát, melly igen meglepett Uraságod' levelé

nek tartalma. Alig kellene azon ajándékát elfogadnom, mely

lyet, hogy őszintén megvalljam, nem erdentlettem meg. U-

- raságodnak az általam tett rendelésekkel megelégedése eléggé

megjutalmazott; de ezen jeles ajándék átadásának módja fel

szabadít minden további kétkedéstől , azt Uraságod' különös

hozzám való hajlandóságának jelélül el nem fogadni. Vegye

buzgó köszönetemet érette ; igen fogok örülni, ha Uraságodnak

szolgálatommal ismét használhatok. Ezzel vagyok tisztelettel

Uraságodnak

köteles szolgája

N. N.

*" i *•

W. Egy jó baráthoz a nyújtott segedelemért.

Kedves Barátom Uram í

Vaj ha láthatókká tehetném megindult szivem' érzéseit szí

ves gondosságáért , mellyel szorultságomban felsegélésemre sie-
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nem SSdf™ "^ '^^ *

- Megelégedésemet s lelkem' nyugalmát abban találó™

hálás barátja.

N. N.

Köszönet a kölcsön' visszaadásakor

Nemzetes Űr,

Nagy jó Uram !

K i1??"..1"? 8Z%enérzéssel küldöm a nekeifl nagy szükséffem

ben kölcsönözött 200 vflot vissza Uraságodnak * tói tudom

hogy igeretem késő teljesítése miatt szemrehányásokat érdemi

Sae ^^mbecszerető jóságánál köszönhetem.
Mo ná sznetem.
Mostoha sorsommali küzdésemben el nem csüggedtem s

egy hosszú év' szenvedései után újra . mosolyog reám a iobb

torSínt ad^ságomat lefizetni s Urasaidtól bocsána-

Nemes emberszerető, inikép viszonozhatom szívjósaVáí'

Legnagyobb szorúltságomban önkényesen ajánlá seg/tsS a

nagylelícu volt kamat nélkül pénzt kölcsönözni; szókkal forró

Z

Uraságodnak

alázatos szolgája

N. N.

V9. Egy ügyésznek szolgálatáért.

Telcintetes Táblabíró és Ügyvéd Úr

. ' Jóakaró Uram J

bátorkodtam tekintetes Uraságodnak egy levél-

1 « *AAíT~7 • °dn?' mellyben doctor Patok úrnak kölcsöna

dott 0000 vfonntny! tőkém' beszedésében tekintetes Uraságod'

7
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segedelmét kértem. ^Czélomnak hamar elérése felülinülta remé

nyemet; tegnap tőkémet a' törvényes kamatokkal együtt min

den hiány nélkül kezemhez vettem. Tekintetes Uraságodnak

e részben hozzám mutatott szivességét , míg tartozó kötelessé

gemet teljesíthetem, alázatosan köszönöm s úri kegyességébe

ajánlott, lisztele IteJ maradok

Tekintetes Uraságodnak

köteles szolgája

N. IS7.

8O. Egy i f j ú a ly jának a k üldötl pénzt

köszöni'

Kedyrs Atyám!

Vegye legforróbb köszönetemel a küldölt pénzért. Ez ál

lal lehetségessé teszi kedves Atyám, hogy hat hónapig ismét

folytathatom tanulásomat, a mi nagy üzonysága kedves A-

tyám' szeretetének.

Fogadja kegyesen ezen levelet hálám' s gyermeki tiszte

letem' zálogául. Én mindenkor lígy fogom viselni magamat,

hogy adakozását kedves Atyám soha sem fogja megbánni.

Atyai áldásért esedezvén , alázatos kézcsókolás melleit ma

radok

Kedves Atyámnak

engedelmes fia

N. N.

81. Egy gazdatiszt urának köszöni, hogy '

tisztének befogadta.

Méltóságos Báró Úr,

Nagy kegyességű Uram l . .

Azon emberszeretet, mellyel Méltóságod alázatos esede-

zésemet teljesítette , azon kegyes bizodalom , mellyel engem

Méltóságod a honvári tiszttarlói hivatalba helyeztetett, a leg-

buzgóbb hálára köteleznek le. Kötelességeim hív' és szorgal

mas teljesitése szolgáljon hálámnak bizonyságául. Én nemcsak

a kegycsen adott utasítást fogom cselekedeteim' sínónuértéké

ül tartani; hanem utat módot keresek, hogy még nagyobb

hasznot hajthasson munkásságom Méltóságodnak. Ha mindé-
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neket szorosan megviszgáltam ,, az itteni gazdaság' megjobbílá-

sára tehetendek talán némelly javaslatokat , mellyeknelt a ta

pasztalást teszem alapjául. A legnagyobb birodalommal re

ményiem , hogy jó s eszközölhető szándékaim' végrehajtásában

olly mély belátása s minden jót olly hathatósan előmozgító U- ,

raság' segedelmének Inával nem leszek.

Midőn magamat Méltóságod' nagy kegyességébe ajánla

nám , mély tisztelettel s hálával maradok

Méltóságodnak

alázatom szolgája

N. N.

N. N. a fiának nyújtott segedelmet

köszöni barátjának.

Tekintetes Úr,

Nagy Jóakaróm s Barátom Uram!

Buzgó fáradozásai által , mellyekkel enyéim.' javát előse

gíti, nekem legnagyobb jótevőm, s azon szerény mód, mely-

lyel fiamat segedelmében részesíti, legnagyobb hálát tesz kö

telességemül; de erőtlennek érzem magamat, ezen hálát szóval

kijelenthetni. Meg vagyok azonban győződve , hogy egyszerű

szavaimnak több értéke lesz a tekintetes Úr előtt mint pompás

szavaknak, s reménylem, hogy fiam ú'gyekezni fog a tekinte

tes Úr' kívánságaira mindenkori figyelme által megmutatni,

hogy tulajdonává tette atya' indulatát.

Midőn magamat a tekintetes Úr' további kegyes indula

taiba ajánlanám, bizonyossá teszem a tekintetes Urat hálada-

tosságom- s tiszteletemről, s vagyok

alázatos szolgája s barátja

N. N.

III. Tudósító levelek.
4

, A tudósító levelek valamelly történt dolognak jelentését,

elbeszélését vagy leírását foglalják magokban. Ezen levelek az

érlelmességet és rövidséget elkerülhetetlenül kívánják ; a fő do

logról bővebben is szólhatunk, de a mellékes körülményeket

csak könnyűden érintsük. Ha a tudósító levélben több tárgyat

7*
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kell előadnunk, ne zavarjuk öszve, hanem mindenikét , mint

a rend kivánja , különös szakaszkábau értelmesen a haszonla-

lan szószaporítás nélkül hozzuk fel.

A tudósítóra nézve kivonatos volna , hogy mindénkor csak

kellemes történetekről írhatna az olvasónak ; de mivel gyak

ran kellemetlen és szomorú esetekről kényteleníteltünk máso

kat tudósítani, ügyekezziink azokat a legliírhetrbblcg előadni;

mindjárt a levél' kezdetén ne beszélj íik el, hanem ügyrsrn

készítsük elő az olvasót , hogy a hirtelen nagy benyomást el-

távoztassuk. — Sokkal jobb, ha más harmadikra bízhatjuk a

dolog' jó móddali előhozását. — Ha levelünk' foglalata kelle

mes , isinerőseinkkel tréfálnunk is lehet.

A tudósító levelekre írt válaszokban meg szoktuk köszön

ni a tudósítást s arról véleményünket is adhatjuk. Ha a hír

kellemes, szerencsés kimenetelt kívánunk; de a szomoni hí

ren nyilatkoztassuk ki szánakozásunkat.

Egy fiú h ázasu lásá ról tudósítja szülőit.

Kedves drága Szülőim!

Utolsó látogatásomkor azon kívánságukat nyilatkoztat

ták, kedves drága Szülőim , hogy megházasodjam, íme kíván

ságuk beteljesedett. Kedves drága Szülőim ezen fontos lépésem

nek határt seramiképen szabni nem akartak ; reménylem, hogy

választásom bennem volt bizodalmokat igazolni fogja. Itte

ni lakalosmesler Üló'di Járíos úr' legöregebbik leánya az , ki

örömet , szomorúságot , szerencsét, bal sorsot kíván velem

megosztani. Mivel házi körülállasaira napról napra elkerülhe

tetlenebbé teszik segedtársamat , készfogónkai nyolcz nap múl

va , menyekzőnket pedig négy hét' lefolyta után kívánnám tar

tani. Bizonyos vagyok, hogy atyai s anyai áldásukban kedves

Szülőim örömest fognak részesíteni bennünket, de személye

sen szeretnők azt elfogadni s egyszersmind kedves Szülőinket

mén} ekzőnkre. meghíni.- Ha tehát nagy akadály visszatartóztat

ni nem fog, a jövő hétnek vége felé néhány napra kedves Szü

lőimet meglátogatjuk. Jó atyja Marimnak szívéből kívánja ked

ves Szülőimet személyesen ismerni > s ő is eljő velünk. Re

ménylem , hogy szívesen fognak bennünket látni kedves Szü

lőim. Adja az isten, hogy egészségben láthassuk egymásl. A

buzgó örömnek előérzetében magamat s Marimat kedves drá

ga Szülőim' szeretelébe ajánlom s gyermeki tisztelettel vagyok

Kedves drága Szülőimnek

engedelmes fia

N. IS1.
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Egy vőlegény mátkája' nagybátyját a kéz

fő góró l tudósítja.

Kedves drága Uram Bátyám l

Van szerencsém kedves Uram Bátyámnak tudtára adni,

hogy folyó hónap' 20-dikán szeretetre méltó Róza hiigával volt

kézfogóm, minekutána derék szülőinek s jó uraságának egye

zését megnyerte. Rózának szerelme kellemes, hivatalom gon

datlan jövendó't Ígérnek.

Ezen öszveköttetés azért is kellemes , mert általa egy tisz

teletre méltó családdal rokonúlok, s a mint kedves Rózám ked

ves Uram Bátyám' szívjóságáról bizonyossá tett, reménylem,

hogy ezen ^egyesülés kedves Uram Bátyám előtt sem lesz kel

lemetlen. Én részemről mindenkor azon leszek, hogy barátsá

gára méltóvá tehessem magamat. Rózám kedves Uram Bátyám

nak tisztelettel ajánlja magát, s kérését az enyémmel egyesíti,

méltóztassék t kedves Uram Bátyám is áldásában részesíteni

bennünket. Én állhatatos tisztelettel maradok

Kedves Uram Bátyámnak

alázatos szolgája

N. N.

85. Kézfogóról szóló tudósítás egy udvari

tanácso s h óz.

Méltóságos Udvari Tanácsos Űr, »

Nagy kegyességű Uram l

Azon különös kegyesség, mellyet Méltóságod hozzám mu

tatni méltóztatolt, lekötelez, mindenkor kijelenteni Méltóságod

iránt figyelmemet. Most sem akartam tehát elmulasztani , Mél

tóságodat tudósítani , hogy a házassági életre tökéltem el ma

gamat , s már Szombati János senator úr' kisebbik leányát el

is jegyzettem.

Ezen alázatos jelentésem mellett Méltóságod' nagy kegyes

ségébe ajánlott, tartozó mély tisztelettel holtig maradok

Méltóságodnak

alázatos szolgája

N N.
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86. Egy jó barát kéz fő gajdról tudósítja

barátját.

Édes Barátom .'

Sorsomban részvéted , mellyet mindenkor olly barátságo

san bebizonyítottál , a azon nagy becs , mellyet abban helyez

tetek , arra kötelez, hogy életem' legfontosabb lépéséről tu-

dósitsalak

Tegnap ünnepéltem itteni kereskedő Krüniger Imre iír'

legöregebbik leányával a kézfogót. Ez volt életemnek legna-
 

jét boldogító női erényekben nevelt leányka, ifjúsága

rágzó teljében, lett jövendő napjaim' sorsosa. Jó szive' szép cha-

ractervonásainak ez az egyike , hogy barátimmali öszvekötte-

téseimet tiszteli és becsüli. Valahányszor azon lanúságos és kel

lemes órákról beszélek vele , mellyekre együttlétünk^ korából

olly elevenen emlékezem , nagy figyelemmel hallgat. O igen o-

hajt személyesen ismerni s kérve kért, hogy tiszteletéről bizo

nyossá tegyelek.

Isten hozzád ! Légy ezután is jó indulattal hozzám T a ki

vagyok

hív barátod

N. N.

8T. Egy jó barát jegybenlétéről tudósítja

barátját.

Kedves Barátom !

Képzeld, én vőlegény vagyok .' ha többet kívánsz tudni,

siess hozzám s lásd boldogságomat ! Tegnap a legjobb leány

kának e föld' kerekségen nyertem el kezét. Már csak azért is

jónak kell lennie , mivel az én mátkám. De valóban , ha is

mernéd ezen leánykát , meg kellene vallanod , hogy igazam

van. Csóváld csak fejedet , Te szomorú mélázó .' mit tehetek én

arról , hogy Téged az átkozott lépkórság annyira kínoz , hogy

a szépnem' gyűlölése mellet agglegény maradtál ! Lásd engem

nem bánt , s azért ne vedd rósz néven, hogy képzeletemet nem

haszontalan ábrándozások} mint a Tiedet, hanem Ninám' an

gyali képe foglalja el.

Nina egy idevaló kalmár leánya, 20 esztendős, lelki- s

testiképen ép s egészséges , szóval egy szeretetre méltó leányka.
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Többet ne kérdezz, hanem mint mondám, jőj el s l;isd

Tenmagad. Vágyva vár

Károlyod.

88. Egy fiú hitvese' lébe tegedéséről tudó

sítja szülőit.

Kedves Szülőim!

Sietek azon kellemes történetről tudósítani kedves Szülői

met , hogy tegnap estve egy derék fiam született. A szülés hit

vesemnek nagy fájdalmakat okozott, s majdnem vesztét fél

teltem kedves Emiliámnak , de a jó isten , ki mindenkor töb

bet tesz, mint mj kérünk , örömmé változtatá félelmemet s,

mindent jóvá tett. Emilia már elfelejtette a fájdalmakat, s

mennyiben a körülmények engedik , a kicsinynyel együtt é-

pen van.

Neki az egyedüli kívánsága , hogy kedves Anyámat mi- '

nél előbb láthassa ; nekem is nagy örömemre volna , ha meg

látogatna bennünket kedves Anyám.

Kedvező választ s még nagyobb örömmel kedves Anyám'

eljövetelét várván, köszöntéseim mellett maradok

tisztelő fiók

N. N.

89. Egy jó barát fia' születéséről tudósítja

barátját.
•

Kedves Barátom !

Lpizám' szomorú ábrázatát kivévén , egész házam viga-

doz. Minden nevel , dalol s lejt örömében , mert holnap fog

újszülött fiacskám megkereszteltetui.. Keresztatyja, egy aggvi

téz , ki még a ... háborúban katonáskodott , erősen azt vi

tatja , hogy Virgiliusnak neveztessék , mert úgy véli , hogy ez

nem csak ritka , hanem igen úri név is. No s Barátocskám !

hogyan tetszik ez Neked? — „Egy szelessel ismét több e vi

lágon !" fogod mondani ,' mintha már lialluuára ; mert jól em

lékezem arra , hogy engem heveskedő öcsémmel együtt min

dig szelesnek nevezel. De azt is jól tudom , hogy ezen szele

seket egyenes szivűségök miatt, mint Magad nyilatkozlatád, a

tunya phlegmaticusoknál mindenkor jobban szeretted.
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Jőj hozzánk, Barátom, és segíts nevelni fiamat, akkor

tndom , ember lesz belőle. Jőj , nézd meg legalább , elevenen

fog tekinteni szemeid közé* — A mi örömemet tökéletessé te

szi , az , hogy kedves Luizám , mennyire a körülállások enge

dik, egészséges.

Isten hozzád! Várva vár

\

igazszivű barátod

N. N.

i

9O. Egy gazdatiszt hitves e' lebetegedésé-

r ő l tudósítja asszonyát*

Méltóságos Grófné,

Nagyságos Asszonyom !

Méltóságod azon szerencsés és elfelejthetetlen nap óta,

mellyen szeretett hitvesemet nekem átadta , mindenben , a mi

bennünket érdekel , olly buzgón részt venni méllózlalik, hogy

első kötelességemnek tartom , hitvesemnek egy leánykával lett

szerencsés lebetegedéséről Méltóságodat alázatosan tudósítani-

Hitvesem s a leányka a körülállásokhoz képest egészségesek.

Magamat s euyéimet Méltóságod' nagy kegyességébe ajánl

ván , tartozó mély tisztelettel vagyok

Méltóságodnak

alázatos szolgája

N. N.

91. Egy polgár a reá bizott dolgok' miképen

lett végbeviteléről tudósítja gróf N. ..ét.

Méltóságos Gróf,

Nagy kegyesaégű Uram I

Sietek Méltóságodat a február' 2()-dikán hozzám küldött

kegyes levele által reám bízottaknak miképen lett végbevéte?-

léről alázatossan tudósítani-

Minekelőtte a selyem- és pamut-szövetek' vételéhez lát

tam, a nevezetesebb kereskedésekben vizsgálódtam, hogy meg

tudhassam, mellyikben lehet a kivánt árúkat legjobban meg

venni. A házi bútorok' vételében is hasonló módot követtem.

Minden idevaló jelesebb raktárakban megfordultam s úgy ta

láltam , hogy a Nagelében nem csalt legjobb ízlés szerint ke
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szültek, hanem legolcsóbbak is találtatnak. A nyugtatott con-

tókat idemellékelve küldöm Méltóságodnak.

Mindont, a legnagyobb szorgalommal berakattam s md Ga

zsi nevű fuvarosnak át is adtam , a ki holnap Gertibe fogja

küldeni.

A nádmézet néhány nappal később fogom elküldeni ;

mert Horgas kereskedő úr bizonyossá tett , hogy a legközelebb

következő héten különösen jó s szép árúi érkezendnek Triest-

ből, mellyek állal becsületet nyerni reményi.

Kívánom, hogy minden megfeleljen Méltóságod' várako

zásának , s alázatosan kérem , méltóztasaék ezután is hasonló

bizodalommal megtisztelni-

Ezeel Méltóságod' nagy kegyességébe ajánlott, tartozó

mély tisztelettel maradok

Méltóságodnak

_ *

alázatos szolgája

N. N.

99. Hirtelen elutazásról szóló tudósítás.

Kedves drága Úr!

Különös körülállások elutazásomat annyira siettették ,

hogy lehetetlenné lett magamat Kegyednek személyesen ajáu-

lauom. Vegye legszívesebb köszönetemet szívességiért. Változ-

hatatlan tiszteletlel s álázatossággal vagyok

Kegyednek

köteles szolgája

N. N. '

93. Egy mesterlegéiiy fővárosba lett meg

érkezéséről tudósítja szülőit.

Kedves drága Szülőim!

Hat hónapja , hogy kedves Szülőim tőlem semmi tudósí

tást sem vettek. Képzelhetem , melly igen aggódtak azalatt ;

mivel elmenetelemkor megigérlem, hogy hónaponként lega

lább egyszer fogok írni kedves Szülőimnek , s hírt adni hol-

mutalásomról. Örömest megkíméltem volna kedves Szülőimet

ezen gondoktól , ha munkát kaptam s nem kényleleníttettem

volna azon reménységgel folytatni vándorlásomat , hogy talán
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valahol megállapodom. R. . . ben a betegség tartóztatott le né

hány napig; dehogy sorsomon még jobban ne aggódjanak, ezen

csekély kedvetlen körülállásról nem akartam tudósítani kedves

Szülőimet. Valamennyire jobban lévén', utam' folytatásához

fqgék, de elrjénte igen lassií volt előmenetelem, mert a láz

nak szembetűnő" gyengeség volt következése. Imádkoztam az

istennek , a ő meghallgatta kérésemet. Már Pesten egy igen ü-

£ycs mesternél igen derék legénytársakkal vagyok. Ezen ne-

ány nap alatt, mellyekel egészségem' helyrehozása miatt pi

henésben töltök, a Város' nevezetességeit nézegetem. Mesterem

asztalt ezalatt is ingyen ad.

, Kérem kedves Szülőimet, egyesítsék az enyémmel kö-

nyörgésöket, hogy az isten egészségben (ártson meg bennün

ket. Reményiem , -hogy szorgalmam' keresményéből takaré

kosságom megkímél valamit , s annak egy részét háladatossá-

gom' jeléül jótéteményeikért kedves Szülőimnek fogom juttatni.

Az isten vegye ótalmába kedves Szülőimet! Éljenek e-

gészségben .' Én gyermeki tisztelettel vagyok

: haladatos fiók

N. N.

94. Könyvek' küldéséről ,írt tudósítás.

Tekintetes, 'nemzetes és vitézlö. Úr,

Nagy Jóakaró Uram !

"Van szerencsém jelenteni a tekintetes Úrnak , hogy ígé

retem következésében , Kaczinczy' munkáit, Scott Waller'

válogatott románainak első és második kötetét s a kis Gyula'

könyvét némelly zenedarabokkal egy ládácskába jól berakva

Német nevű fuvarosnak átadtam , ki is legfelebb hat nap múl

va Verseczen lesz.

Tökéletes tisztelettel vagyok

A tekintetes Úrnak

lekötelezett szolgája

N, N. '

95. Egy uradalmi gazdatiszt a villámütés

által okozott kárról tudósítja urát.

Nagyságos Úr ,

Nagy kegyességű Uram!

A szomorú szükség kényszerít , azon veszélyről tudósíta

ni Nagyságodat , melly a múlt éjjel érte helységünket. Nem
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tudnék ezen szomorú eset' kijelenlésérc szókai a kifejezéseket

választani , ha nem volnék meggyőződve , hogy Nagyságod a

legkellemetlenebb hírt is nyugolt emlével hallandja.

Tegnap egy égi háború, melly helységünk' közelében

vomíla, egész délután rettegtelett bennünket, s már tájékunktól

eltávozottnak véltük, mindőn éjjel egy erős szélvész hirtelen

Nagyháza fölibe hozta.

Nagyságod' rendeléseihez képest minden előinlézeteket

megtetettem s minden lakost az ébrenségre serkentettem; a

következés megmutatta, milly szükséges volt.

Éjféltájban N. házába ütött a villám, s minekelőtte a

szegény benlévők első félelmükből feleszméltek volna , az egész

épület lángban állt. Azonnal odasieténk a szükséges segedelem

mel, de minden ügyekezetünk és erőködésünk ellenére lehe

tetlen volt a tüzet meggátolnunk , mert a nagy szélvész sike-

retlenné tette minden fáradozásunkat. Míg a szomszéd faluk

ból segedelmünkre jöhetének , az épület' nagy része már ham

vában feküvék s a veszély mindig nagyobbodék , mert a lángok

már a nagy csűrbe kapának. Bár melly hathatósan egyesítettük

erőnket, a tűz' dühének . ellenállani , semmit sem tehetünk, s

a csűr is a lángok' martéka lett. Nagy fáradozással menthe

tük meg P... hasat is, inibon a két" épület közt álló fák

nem kevéssé segítettek bennünket , mik nélkül a veszély sok

kal nagyobbá lett volna.

Valamint nagy okunk van, hálát adni az istennek , hogy

tőlünk a nagyobb szerencsétlenséget eltávoztatta , olly nagy sza-

nakozásra mélló a szerencsétlen N . • . , ki a lángokból vagyo

nának csak igen kis részét szabadíthatta meg. Teljes bizoda-

lommal Nagyságod' emberszerető' szívében egyetlenegy re

ménységét Nagyságod' segedelmében s gyámplításában helyez

teti , melly nélkül sokkal boldogtalanabb volna.

Én Nagyságod nagy kegyességébe ajánlom magamat, s'

tartozó legmélyebb tisztelettel élek , halok

Nagyságodnak
*

alázatos szolgája

* N. N. . '

96. Egy jó. bar át barátja t folyamodási ügy'c-

ről tudósítj a.

Kedves Barátom Uram !

Mihelyt becses levelét olvastam , Modori ügyész úrral a

dolog iránt azonnal értekeztem s az esedező levelet benyuj-
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toltam. A polgármester megígérte, hogy ez ügyet a legköze

lebb alkulommal felvéteti.

A jó kimenetelen annyival kevésbbé kételkedem, mivel

Önnek kívánsága igazságos , s maga a polgármester is megis

meri az ellenfélnek álnokságát , melly által Out jogától meg

fosztani s a felsőbbséget elámílani törekedett.

Reménylem, hogy tudósításom eloszlatja aggodalmát.

Ezzel , tisztelvén egész családját , vagyok

Önnek

v igaz barátja

N. N.

i

99. Egy jó barát rendeltetése' helyén jó el

fogadtatásáról tudósítja barátját.

Kedves Barátom!

Meg vagyok győződve, hogy részt vészsz sorsomban s hogy

nem lesz kellemetlen megludnoa , mint folynak dolgaim.

Az idő nagyon kedvezett utazásomnak , s elmenetelem u-

tán nyolcz nap múlva N ... re szerencsésen beérkeztem. Leg

először is K... t kerestem fel, ki igen szívesen fogadott. Sok

kérdezősködés után, mi leginkább 'Tégedet érdekelt, L...röl

beszélgetünk , kit jó S • . . nk igen kedvel.

Nappal foglalatosságaim után látok , szabad óráimat pe

dig a város' nevezetességei' megszemlélésére fordítom. Vacso

rára minden- estve K ... hoz kell mennem , hol többek között

gyakran emlegetjük a múltakat. s gyakran sohajtozunk leg

szebb örömeink' tünedékeuységén.

Félénkségem , melly közönségesen szokta az illy változást

követni, egészen elmúlt, s reménylem hogy K... közbenjá

rása által nem sokára hivatalt is nyerek; mert igen hatható

san fogja pártomat. Adná az isten, hogy ügyékezete ne volna

sikereÜen.

. A város meglehetősen tetszik , útczái népesek , levegője

tiszta , s az élelemszerek, mellyekben eléggé bővelkedik , nem

igen drágák.

Két hét múlva, melly idő alatt bizományimat elvégezni

reménylem, az addig lörténendőkről bővebb tudósítás köve-

tendi levelemet.

Szeress ezután is , kedvea Barátom, s légy bizonyos, hogy

tökéletes barátsággal vagyok

igazszívü barátod

N. N.
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98. Tudósító levél egy asszony sdghoz fiá

nak jó élőm éneiéről a tudom anyukban.

Tekintetes Asszouy ,

Nagy Jóakaró Asszonyom .'

N... oktató úr, kivel az úrfinak tanulásáról s magavi

seletéről szóltam, bizonyossá tett, hogy az úrfi igen szorgal

mas és különösen szép elmetehelségekkel van felruházva. Az

oskolában magaviselete lanúlótársinak például szolgál. Oktató

urának tanácsára, hogy mellékórákban! tanulásán könnyeb-

bílhessen, több könyvet -szerzellem neki, s az azokról szóló

számviteli kivonatol , mihelyt be Icsznrk kölve , a tekinteles

Asszonynak azonnal átküldőm. A töbhrk között az academiai

zsebszótárt és némelly, szép tudományokat lárgya::ó munkákat

vettem meg számára. Azon öröm , mellyel a könyvek lát

tára mutatott , reménylleli velem , hogy az úrfi a tekintetes

Asszony' kívánságához képest, minden idejét a tanulásra for-

dílandja. O azonkívül is , a mindennapi sélálásl a szabadban

kivéve , az úgy nevezeit mulatságoknak egyikét sem kedveli ,

mellyekben tanúlótársai legszebb óráikai enyelgik el.

Örüljön a tekintetes Asszony , hogy olly szép reményű

fia van , s ne kétkedjék;, hogy ezen örömében én is részt ve

szék.

Tökéletes tisztelettel vagyok

A tekinteles Asszonynak

alázatos szolgája

N. N.

99. Betegségről szóló tudósító levél egy

orv őshöz.

Tekintetes Doctor Úr,

Nagy jó Uram !

G ...' Katalin, ölvén eszlendős, egy illeni lakalosmés ,

lernek hilvese, ki sok eszlendeig varrással foglalatoskodott-

ifjúságában tökéletes egészségben élt. Tizenhét esztendős korá

ban férhez ment s nyolcz nehéz gyermekágyban sokai kellé

szenvednie. Negyvenedik eszlendejélől fogva , mellyben hószá-

ma kimaradl, nehezen lélekzell, kőhécsell s mindig beleges

Volt. Most ezen asszony nehéz betegen fekszik. Néhány hét

óta lankadlság , czombtájdalmak , ételvágyhiány- , hasmenés

és gyakori hideglőli borzongaltatásról panaszkodott, de ezek
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ellen szegénysége miatt gyógyszerekkel nem élhetett. Ma egy

hete eslvefelé a szédülés és hányás fogta el , mi átal egy kevés

nyúlós nyálkától szabadult, s a hideg majd egy óráig nízla.

Ezt nagy hőség követte, ezután pedig vjzes izzadság. Éjjel el-

szcndercdett , gyakran félre beszélt, néha nagyon felri

adt, s reggelre kelvén az idő, egészen magánkivül volt. Azóta

mindig fekszik. Színe halavány , arczai beapadtak , szemeit

kékség veszi körül, szemhéjai félig behunytak, a nélkül hogy

alunnék , tekintete bágyadt és merő, szája látott, nyelve ned

ves és síírgabarna , fogai sárgás , nyúlós nyálkával vannak be

vonva , lélekzete változva majd sebesebb , majd lassúbb, néha

mély és sóhajtó. Erverése igen sebes. Homlokát ragadós, hi

deg izadság lepi ; testének egyéb részei szárazait és igen for

rók; de lábai a lábikráig egészen hidegek. A beteg csendesen

fekszik hanyatt , de gyakran újaival tépkedik ágytakaróján.

Inai gyakran igen voaglanak. Semmit sem kér, fájdalmait sem

panaszolja. Ha étel nyújatik neki, magán kivíiT eszik. Gyakran

nagy vágygyal iszik. Néha értelmetlen szókat morog magában.

Mi vei pedig semmi megszólításra nem ügyel, úgy tetszik, mint

ha hallását vesztette volna el. Napjában kétszer' háromszor i-

gen büdös ritka széke van, miről semmit sem tud; vizelete is

anélkül, hogy tudná, megyén tőle, s ennek mineműségéről

semmit sem mondhatok- A beteg még orvossággal nem élt. Ita

la mind eddig kevés bor volt. Fekhelye egy kicsiny , de szá

raz és tiszta szoba.

Ezen betegségben helységünk' sok lakosa sínlődik. A

szom§zédságbanlakó seborvos, Magas úr, forró epeláznak tart

ja. Ő többnek hánytatót rendelt; de azok tizenkét nap múl

va többnyire megholtak. Némellyek, kik a betegség' kezdeté

vel tulajdon ösztönökből eret vágattak magokon, a hetedik na

pot sem érték el. Többen pedig , kik orvosággal nem éltek ,

hanem bőven ittak vizet, öt vagy hét nap múlva felgyógyultak.

Tekintetes Uraságodnak

alázatos szolgája

N. N.

1OO. Egy barát atyja' haláláról tudósítja

barátját.

Kedves Barátom!

Vigasztalj vagy sírj velem, mert atyám nincs többé! A

betegség , mellyről a minap tudósítottalak , napról napra ne
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hezebbedett. Az orvos elveszte reményét, minket zavarodás

lepett meg ; csak alyám lartá meg elmejelenlétét éleiének u-

tolsó pillantásáig. Hétfőn délelőtt mindnyájunkat ágya mellé

szólított , megindulva osztogalá tanításait s arra serkentett,

hogy mindenkor az istenben helyeztessük bizodalmunkal, s meg

áldván bennünket, míg«Török barátja Tiegde' Uran'ájából a

halhatatlanságról olvasott neki , csendesen örökre clszunyadott.

Leírhatatlan azon szomoníság , kedves Józsim , mellybe

ezen szerencséden eset helyeztetett. Tavaly jó anyánkat vesz

tettük el , — a most egészen árvák vagyunk. Szegény testvé

reim vigasztalhatatlanok, még pedig nem képzelhetik vésztők'

nagyságát. De kedves Barátom! 'van még egy vigasztalónk, a

kinek haldokló atyánk ajánlott , benne — mennyei atyánkban

— fogunk bízni, ki az árváknak gondját viseli.

A temetés tegnap volt- A szomszédok egybcgyiüekezéiiek

házunk elölt, az elhunytnak utolsó liszleletét meg adni, s ví-

gasztalásunkra szolgált , midőn láttuk , hogy sok szemből

folytak könyek érelle s mindenfelől hangzott jó atyánk', jósá

gának dicsérete. Mindenki emberbarátnak , jótevőnek nevezé ,

. mindenkinek szemei könyékkel telének be.

Atyám' sírjánál fogadtam , szent hűséggel kövelni tanítá

sait, s a mennyiben erőmben álland, ifjabb testvéreimet is ar

ra fogom serkengctni. Reménylem , hogy ez által érdemes a-

tyáinra holla után is méltó leszek s reám fog áradozni áldása

a jobb válágból , hol a mindenható megjutalmazta már erényét.

Isten hozzád v kedves Józsim. Örvendeztess nem sokára

jelenléteddel s tarts meg szeretetedben- Én változatlanul ma

radok

;"' igazszívü barátod

N. N.

MII. Égy leslv-ér tes'tvére' haláláról tudó

sít) a rokonát.

Kedves Uram Bátyám!

Ámbár kötelességem azt hozza magával , hogy minden

ről, akár kellemes , akár kellemetlen, mi családunkat érdekli,

rokonimat" tudósítsam : még is inkább óhajtottam volna egé

szen elhallgatni ezen esetet, melly szivemet olly nagy fájda

lommal tölti be, mintsem hírét elterjeszteni kedves rokonim

között. De már megtörtént! — Bátyám, a szépreményű férfi,

életének és szerencséjének virágában , nincs többé ! E folyó hó'
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15-kéö nyolcz napi nehéz betegsége után a túdőgyuladásban

megholt.

Kérem kedves Uram Bátyámat , mérsékelje ezen szomo

rú eseten fájdalmát és egyesítse a többi rokonok' könyörgései-

vel az elhunyt' nyugodalmáért könyörgésciL

.Én a gyászolók' nevében kedves Uram Bátyámnak atya

fiságába ajánlom magamat s tisztelettel vagyok

Kedves Uram Bátyámnak

tisztelő öcscse

N. N.

1OJC. Egy úrhoz, hogy húgának ennek fia'

halálát adja tudtára-

•

Tekintetes sat.

Nagy Jóakaró Uram!

Igen kedvetlen hírt kénytelenjtletem tudtára adni tekin

tetes Uraságodnak. Az ifjú B. . ., ki nálam lakott, nincs töb

bé, — s halála' neme a legszomorúbbak közé tartozik. lm a

nyomorú előítéletnek , melly sok szépreményü ifjút döntött

veszélybe, az úgy nevezett becsületről , ő is áldozata lett.

Két napja , a kávéházban biliárdjáték mellett N. had-

nagygyal öszveveszett , s annyira ment a dolog -, hogy

egymást pisztolyra hittak ki. Én ezen történetről semmit sem

tadtam , különben hathatós intézetetekhez láttam volna a pár

viadal' meggátlására s bizonyos vagyok, hogy B... úr elfo

gadta volna tanácsomat- K i volt a kihívó , még nem tudom.

Az egész legnagyobb csendben- történt. Egy a várostól távol

hely volt a viadalra rendelve s a halál' sorsa B . . . urat érte.

Tegnap estve félholtan hozták házamhoz. A lövés mellén ej

tett sebett. Sikereden volt minden szabadító szer , s a szeren

csétlen néhány óra múlva kiadá lelkét. Ha rokonom volna, sem

lehetne nagyobb fájdalmam.

Elevenen képzelem az anya' rettentő fájdalmait, kinek a

kemény végzés egyetlenegy fiát, életének örömét B öregségé

nek vigasztalását, ragadta el. Kérem tekintetes Uraságodat,

méltózlassék ezen szerencsétlen esetet tekintetes B . . . asszony

ságnak olly móddal előterjeszteni , mellyel legjobbnak mel
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lúzlatik találni. A gyilkos elillant, de felkeresésére rendelések

tétettek.

Én tisztelettel vagyok

Tekintetes Uraságodnak

- alázatos szolgája

N. .N.

1O3. Egy atya fiát húga' haláláról tudósítja.

Kedves Fiam l

Neked már régen uem írtam, s hosszú hallgatásom után

szomo.rú hírt viszen levelem. .

Midőn elbúcsúztál , Piroska húgod egészséges s vidárn va-

1.1 s virágzék , mint a rózsaszál. Ki gondolta volna , hogy töb

bé nem látjátok egymást ? s fájdalom , nincs különben. E fo~

lyó hónap' l5-"kén cstveli tiz órakor anyjának karjain adá ki

lelkét. Az epeláz okozta halálát , melly minden emberi sege

delmet sikeretlenné tett. Tegnap takarítottuk el hűlt tetemeit.

— Ez által többet nem írhatok , mert levelemnek a mai pos

tával kell indulni. Az isten legyen úti társad s egészségben hoz

zon vissza karjaink közé, hogy legalább egy támaszunk le

gyen bánatos helyzetünkben.

Anyád könyárjai között szívesen köszönt; én pedig ma

radok
•

hív atyád

N. N.

1OJL Egy atya fia' haláláról tud-ósítja

barátját.

Kedves Barátom!

Te szerencsés atya vagy s gondolhatod , melly fájdalom ,

elveszteni 32 esztendős korában fiamat. Tegnap nyolcz órakor

tetszett a bölcs istennek őt mindnyájunk' nagy szomorúságára

e világból kiszólítani. Holnap fognak atyai örömeim , közelgő

öregségem' reményei s vigasztaló- kinézéseim vele a sírba te •

meltetni. — De nem zúgolódom az isteni végzés ellen J mit a

mindenható rendel , bölcsen rendeli.

8
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Az isten vegyen Tieiddel együtt szent ótalaiííba s őrizzen

meg hasonló szomorú tapasztalásoktól, mellyek az ember' áll

hatatosságát nagy próbára teszik.

Én maradok

Téged

szerető barátod

N. N.

1O5. Egy özvegy férje' haláláról tudósítja

barátját.

Kedves Barátom Uram!

Tegnap ütött azon szomorú óra, mellyben férjemet vesz

tettem el , s vele nyugalmamat és boldogságomat. Ön jól is

merte őt s tudja , hogy ő volt mindenem. Ah milly rettenetes

mostani sorsom ! Ha magam volnék , nem hallaná senki pana

szaimat; de szegény ártatlan gyermekeim síránkoznak velem.

Meg akar szívem repedni, ha sírva atyjókat kiáltják, — s szo

morúan néznek reám, mintha mondanák: Szerencsétlen a-

nyánk , magadnak kell ezentúl gondunkat viselned !

De hogy' fogom azt tehetni? — Ön jól tudja, "hogy jó

férjem minden szorgalma s takarékossága mellett is keveset te

hetett félre. — Hogy' kezdjem dolgaimat? — Folyamodha

tom-e tanács , vigasztalás és segedelem végett máshoz kedves

Barátom Uramon kívül ? — Önben helyeztetem mindetí remé

nyemet; az isten tegye jó szívét egy elhagyott özvegy gyámo-

lítására hajlandóvá.

Teljes birodalommal jószívűségében

igaz barátnéja

. Özv. N. N. szül. N. N.

Válaszok a tudósító levelekre.

1O6. Egy jó baráthoz különbféle tárgyakról

'írttudósítására.

Kedves Barátom Uramí

Legbuzgóbb részvéttel olvastam Övéi kedvetlen helyezte

tésben létéről írt tudósítását; de vigasztalódtam valamennyire,

midőn alább láttam , hogy a legnagyobb veszély már elmúlt.
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Nagy köszönettel veszem az n . . . i tanácsnál javamra tett

közbenjárását s bizonyos vagyok , hogy Ön semmi alkalma

tosságot sem mellőz «1 , ha irántam szivességét mutathatja.

A küldött árúk már elérkeztek, minden tekintetben meg

felelnek várakozásomnak, s Ön barátságos fáradozásának új

bizonyságát adta , melly új hálára kötelez.

Ezen mellékletet ne terheltessék' az újságírónak kinyom

tatás végett kezéhez szolgáltatni.

Én leginkább azon ügyekszem , hogy legkedvesebb kíván

ságát csak egyszer tudhassam meg , hogy annak teljesítése ál

tal mutathassam , melly igen becsülöm hozzámi szívességeit.

Változatlan barátsággal s tiszteletlel vagyok

Önnek

kész szolgája s barátja

N. N.

1IÍ7. Egy polgári szabómesterhez.

Kedves drága Úr l

Fiam betegségéről szóló tudósítása nagy rettegésbe hozott,

mindazállal köszönöm szívességét.

Szegénységem miatt rajta semmiben sem segíthetek, csak

a jó istennek ajánlhatom könyörgésemben. Az Urat pedig ürra

kérem , viselje gondját beteg fiamnak s ápolgattassa , hálada-

tos leszek mindenkor nagy szívességéért. Kérem egyszersmind,

további egészsége' állapotjáról tudósítson, főképen, ha, mit

nem reménylek , roszabbul lenne-

Ezzel fiaimat az isten' gondviselésébe s az Úr' tapasz

talt jószívűségébe ajánlom s örvendetesebb tudósítás' remény

ségével vagyok

Az Úrnak

háladatos szolgája

N. N.

1O8. Egy leánykához.

Kedves Barátném!

Előre küldött tudósításai szerint egyebet ugyan reményle-

tti nem lehetett, minthogy jó asszony anyján' nehéz fájdalmai

végtére erőt vesznek, még is nagyon megindultam kedves Ba

8*-
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rátném! utolsó' levelén. A szelíd és szeretetre méltó asszonysá

got kedves férje' s jó leánya' karjai közül olly korán ragadta ki

a végzés. Képzelem kedves Barátnőm' érzékeny szívének szo

rongását s az egész húz' zavarát ezen áeomorú eseten. De igen is

méltó az elhunyt kedves Barátném' könyeirfe , mert a legjobb

anyáért, a' legszívesebb barálnéért sírja azokat. Nem csodá

lom , hogy szívének első fájdalomérzésit, mellyek leghathaló-

sabbak szoktak lenni, mind eddig cinem nyomhatta; de is

merem lelke' nagyságát s vallása' erejét is, mellyek szelíd in

dulatával olly korán egyesültek. Az isteni végzésnek ezen nagy

csapásán, mellyhez asszony anyja' hosszas betegsége által ked

ves Barálném ,el volt készülve , tudandja mérsékelni szomorú

ságát, melly kedves Barátomnak ártalmára lehet , a boldogúlt-

uak pedig nem használhat. O járnbor megadásban végezé földi

pályáját. Az ő békés tűrése élete' utolsó leheletéig s nagy eré

nyei követésre méltó például szolgáljanak nekünk ez időpont

ban, midőn vesztét siratjuk.

El van ugyan Kegyed kedves szülőjétől hagyatva; de az

isten nem hagyja el övéit. Mostani helyeztetésében adhatja ,

kedves Barálném, a mennyei atyában vetett bizodalmáuak leg

nagyobb lamijeleit.

Higye el , kedves Barátném , hogy nálam tisztább szívéből

senki sem szánja. — Ha kedves Barátnérnnak szolgálhatok va

lamiben , legyen tökéletes bizodalina készségében

igaz barátjának

N. I\...nck.

IV. Kérő levelek.

A térő levelei többfélék : vagy barátinktól s isirierőscink-

től, vagy főrangú jótevőinktől s jóakaróinktól kérünk vala

mit. Ha Barátinktól , ismerőseinktől tanácsot vagy segedelmet

kérünk, nincs szükség a sok udvarkodásra ; mert a barátsági

szerelel ezen esetben legjobb szószólónk. De ha előjáróiuktól

s inas nagyobbaktól , kikkel meghitten nem élünk , valamelly

fontosabb dologban tanácsot kérünk, adjuk- értésökre , hogy

fgyedül tolok várhatjuk bizonytalanságunk' s kétségünk' meg

fejtését; ha pedig levelünknek segedelemkérés vagy más jó

tétemény foglalata, hozzuk fel, hogy jóságuk, mellyel min
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denkiiicz viselteinek, közönségesen ismeretes; hogy cmber-

szeretelük által mindenkinek tiszteletét s szeretetet megnyerlek

s t. e. Ha nálunk kisebbektől kérünk valamint i elég kérésünk'

foglalatát röviden előadni a megjegyzem , hogy annak teljesí

tése tolok nagy szívesség.

A kölcsönkérő levelek s azok, mellyekben valakit arra

kérünk, hogy az általunk megbántottál békéltessen meg, s

más illyenek nagy figyelmet érdemelnek.

A kérést mindenkor úgy adjuk elő, mint valamelly fontos

dolgot; a megnyerés' nehézségét is említhetjük, hogy jótevőnk'

szívessége annál jobban kitessék. Ha attól már nyertünk va

lamit, kihez kérésünket intézzük, azt előhozni ne mulaszszuk cl,

s most is helyeztessük benne bizodalmunkat és reményünket.

Ezen levelekre szóló feleleteket a kéréshez kell alkal

maztatnunk s minden esetben, akár teljesíthetjük a kérési,

akár nem, nyájas udvarisággal válaszolnunk. Ha a teljesítés

tehetségünkben áll , örvendjünk, hogy a kérőnek szolgálhat

tunk; néha némelly fellételek alatt ígérhetjük szolgálatunkat,

de a szerénységről el ne felejtkezzünk.

IO9. Kérő levele egy jószüle tésíí , de elsze

gényedett asszonyságnak t e h e l ő s isme

rőséhez.

Nagyságos Asszony , •

Kedves Jólevőm s Barálném I f*y

Szívességéi márolly számtalanszor bebizonyította irániam,

hogy most csak arról kellene gondolkoznom, mint háláljam meg

jótéteményeit. De a nyomonísiíg ismét segedelemért csedezni

kényszerít. Gyermekeim mind betegek, s a legifjabbik hihe

tőleg a halál' ragadománya lesz. Segítségért sírnak a szegény *

teremtmények,- s az isten látja, mint vérzik- szívem, hogy

szenvedésülcet nem enyhíthetem. Minden vagyouom boldogult

férjem' hosszas betegségének lelt áldozata. Magamra hagyatva

alig ápolgathatom szükségesképen gyermekeimet ; mert a sok

éjezés annyira kimerítette erőmet, hogy gyakran önkénytelen

záródnak be szemeim. Ah isten, melly nyomorúság ! Férjem

nincs, ki gondunkat viselné; semmim, mit pénzzé lehetnék.

— Mit tegyek? leihez folyamodjam? kinek panaszoljam bajo

mat? Ah senki sem hinne, ha talán az emberek' szánakozá-

sához folyamodnám is !

Nagyságod' jószivébe bízva , Nagyságodhoz vonz szívem ,

Nagyságodnál keresem menedékemet s körülményimet egye-

gyedül Nagyságodnak nyilatkoztathatom ki pirúlás nélkül, itö-
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nyörüljön, jólevő Barátném , könyörüljön még egyszer nyo-

morú sorsomon ! Nem félek , hogy línszólónak tartand Nagy

ságod, de ámbár jól ismerem nemes indulatát, mégis igen

fájlalom , hogy olly sokszor kényteleníttetem alkalmatlankod

ni. Bár csak még e világon hálálhatnám meg jószívűségét. Ad-

. jön Nagyságod alkalmat , bizonyossá teszem , hogy semmisem

esik nehezen , mire a hála kötelezend. Ha pedig meg nem szol

gálhatom Nagyságod' jététeményeit, könyörögni fogok az isten

nek, ,hogy egész házát legdúsabb áldásává] ajándékozza meg.

Én alázatossággal vagyok

Nagyságodnak

igaz tisztelője.

N ... Amália.

álO. Kölcsönkérés.

Kedves drága Úr!

Szívességét annyiszor bebizonyította irántam , s újólag bá

torkodom, egy kérésemmel alkalmatlankodni.

G ... házát megvévén , mindjárt készpénzzel az egész sum

mát ki is fizettem s e miatt olly szűkében vagyok most a pénz

nek, hogy N... borait, mellyek' megvásárlása valamint jó

minemüségökre , úgy olcsó árokra nézve is nagy hasznomra

lehelne, meg nem vehetem; mert az azokért fizetendő' sum

mának még 1400 vft híja. Mivel pedig mint becsületes ember

akarván élni , a javamat előmozdító alkalmakat el nem szalasz-

hatom , kérem Úraságodat , ne sajnáljon nekem 1400 vftot egy

fél esztendőre kölcsön adni. Én az Uraságodnak adandó köte

lezvényt saját kötségemen házamra betábláztatom s a tőkepénzt

kamatjaival együtt a meghatározott időnek lefolytával köszö

nettel visszafizetem. •

Mivel Uraságod pontosságomat ismeri , reménylem , hogy

teljesíti kérésemet , miért mindenkor köszönettel leszek.

Ezzel maradok

Uraságodnak

kész szolgája

N. N.
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111. Egy ifjú gazdatiszt egy földesúrtól az

n...i hivatalt kéri.

Méltóságos sat.

Nagyságos Uram!

Hallván , hogy Méltóságod' honvári tiszte meghalálo/ott ,

azon esetre , hu a hivatal még üres , bátorkodom Méltóságod

nak alázatosan ajánlani .magamat. — B... úr' igazgatása alatt

hat esztendeig szolgáltam s reménylem , hogy velem s magam

viseletével megelégeeleséről kedvező bizonyság-leveleket nye

rek tőle. Az én kívánságom egyedül az , hogy nagyobb ha

táskörbe léphessek, s igen szerencsés volnék, ha Méltóságod'

bölcs és mélybelátású igazgatása alatt ismereteimet szaporíthat

nám és kim ívelhetném.

Méltóságod' kegyes parancsolatit várván , tartozó mély

tisztelettel vagyok

Méltóságodnak

alázatos szolgája

N. N.

11SÉ. Egy fiú pénzt kér atyjától.

*

Kedves Uram Atyám!

A meleg idők elérkezvén, mivel nyári ruhám nem Tolt,

N...nél egy kapu[ot esket nadrágot . csináltattam , melly ru

háknak kifizetését a most következő pünkösl hava' 13-dik

napjára ígértem a nevezett szabómesternek. Mivel a fizetés'

határuapja már közel van, kérem kedves Uram Atyámat,

méltóztassék a szabónak fizetendő 190 vfrtból álló summát a

legelső alkalommal elküldeni. Szorgalmam s jó magamvise

lete által fogok ügyekezni háladatosságomat jótéteményiért be

bizonyítani , meÜyekkel olly bő mértékben halmozott Uram

Atyám.

Asszony Anyámnak s Uram Atyámnak kezeit csókolva

gyermeki tisztelettel vagyok

Kedves Uram Atyámnak

engedelmes fia

N. N.
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Egy atya egy kereskedőt kér, hogy fiát

tanúlónak vegye magához.

Nemzetes Úr ,

Teljes bizodalmú Uram!

Fiamnak nagy kedve van a kereskedésre s nincs okom gá

tolni szándékát j sőt inkább kész vagyok azt gyámolítani. Csak

az egyedülvaló kívánságom , hogy alkalma lehessen a kere's-

kedést nem csak közönségesen megtanulni, hanem valódi ér

telmes kereskedővé képezni magát. Egy házat sem ismerek,

melly Uraságodénál arra alkalmasabb volna. Nagyon örven

denék , ha Uraságod olly szívességgel viseltetnék hozzám , hogy

fiamat magához lanúlúnak befogadná.

Fiam d 5 esztendős, egészséges s nincs elkényeztetve. Kéz

írása olvasható s folyó , készsége a számvetésben meglehetős s

tanítóinak bizonyságai szerint a latin és német nyelvben, a

földleírásban és természethistoriában is jártas. Erkölcseit atyai

szorgalmam formálta , hívségéről és ügyekezetérői kezeskedem

Uraságodnak kedvező válaszát várván , tisztelettel maradok

Uraságodnak

kész szolgája

N. N.

114. Egy" ifjú -N... udvari tanácsnok' pártfo

gását kéri.

Méltóságos sat.

Nagykegyességü Uram f

Méltóságod' emberszeretete s készsége a szükölködők' fel-

•segélésére bátorít Méltóságodhoz folyamodnom.

Méltóságod tudja, hogy korán árva lettem s szülőimtől

igen kevésben örökíiltem , úgy , hogy jótevőim' segedelme nél

kül oskoláimat sem végezhettem volna el. Hogy többé terhök-

re ne legyek s csekély tudományom' haszonratordítása által jó

akaróimnak hálámat kinyilatkoztathassam: az *** hivatalért

benyújtottam alázatos esedezéseme t. Ámbár meg vagyok győ

ződve , hogy birok azon hivatalnak viselésére kivánlató tulaj

donokkal , tudom , hogy sók vágy-társam lesz , s azt Méltó

ságod' kegyes közbenjárása nélkül el nem nyerhetem.

Mivel Méltóságodnak hozzám volt szívességét annyiszor

tapasztaltam , most is legnagyobb bizodalommal folyamodom

Méltóságodhoz, vegye kegyesen tekintetbe boldogult atyám'
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csekély szolgálatit s legyen kegyts közbenjárása által jövendő

beli szerencséra' elérésében gyámolítóm.

Méltóságod nagy kegyességébe s pártfogásába ajánlom nia-
• gatnat s tartozó mély tisztelettel és hálával maradok

Méltóságodnak • /

alázatos szolgája

N. N.

115. Egy atyafi hivatalból kiesett rokona

mellett k.önyörö.g.

Méllóságos Gróf,

Nagyságos Uram!

A szánakozás, mellyet a természet öntött sziveinkbe s

mellyre hivatalától megfosztott rokonom' boldogtalan helyezte-

tése ösztönöz, bátorít Méltóságodhoz folyamodnom s mellette

Méltóságodnak alázatosan esedeznem.

Nem czélja kérelmemnek., az ellene hozott ítéletet igaz

ságtalannak állítani vagy vétkét mentegetni s palástolni; azt ő

maga sem teszi', hanem őszintén megismeri hibáját s megval-

ia, hogy legigazságosabb azon Ítélet, melly őt iliy boldogta

lan sorsra juttatta.

A törvény kemény büntetést hoz a vétkesre , de ne mél-

tóztassék az ártatlanokra kiterjeszteni ennek következéseit ; e-

zekért, egy végső Ínségre jutott családért, egy feddhetetlen éle

tű asszonyért, ezekért bátorkodom Méltóságod' nemes szivé

nek könyörögni. Egyedül Méltóságod kegyelmétől függ ezen

szerencsétlenéit' boldogsága s négy szép reménységü ifjúnalt és

három tisztaerkölcsű leánykának jövendőbeli szerencséje, ki

ket csak Méltóságod' kegyelme menthet meg a kétségbeeséstől.

Méltóságodban helyeztetik ezen ártatlanok minden reményö-

ket. Szerencsétlen rokonom is Méltóságod' nagy kegyességé

ért, mellyre érdemtelenné tette magát, esedezik általam s

szentül fogadja, hogy ezután legbuzgóbban fog ügyekezni

elkövetett hibáját szorgalma, hűsége és feddhetetlensége által

jóvátenni s Méltóságod' nagy kegyességét megérdemelni.

Méltóztassék ezen boldogtalan rokonom melletti esedezé-

semet meghallgatni s ez által azon jótétemények' számát nevel

ni, mellyek engem örök hálára köteleztek.

Nagy kegyességébe ajánlott tartozó tisztelettel maradok

Méltóságodnak

alázatos szolgája

N, N.

l



122 Harmadik osztály.

116. -Egy jó barát barátjától kölcsönt kér.

- - , Kedves Barátom !

Jelentettem már kedves Barátomnak, hogy a *** hiva

talt elnyertem. Bár nielly igen előmozdítja ez szerencsémet,

de mivel nyolcz nap múlva elkerülhetetlenül el kell utaznom ,

nagy szorongásba estem ; mert itt volt. csekély fizetésemből'csak

egy forintot sem tehettem félre különös szükségeim' esetére.

Üti költségre legalább 50 'pengő forintra lesz szükségem. Ha

kedves drága Barátomban olly szíves jóakarómat nem látnám ,

nem tudnék hová fordulni saorúltságomban. Bocsásson meg

tehát kedves Barátom , hogy ezen kéréssel' bátorkodom előál-

lani: rfe sajnáljon, ha különben tehetségében áll, nekem öt

hónapra 50 pft kölcsön adni. Fizetésemből minden hónapban

10 ftot fogok kedves Barátomnak megküldeni, mi nőtelen lé

temre nehezen esni nem fog; mert itt 300 pfltal kellet eszten

dőnként beérnem. — Nagy szívességét mutatja kedves Barátom

hozzám, ha teljesíti kérésemet. — Ha nem lesz is kedvező vá

lasza, ez .azon batütságot s tiszteletet megváltoztatni nem fog

ja, mellyel vagyok

Kedves Barátomnak

1 igaz barátja

N. N.

II1?, Kérő levél egy orvoshoz.

Tekintetes Doctor Lri

Kérem Uraságodat, méltóztassék mennél előbb igen ro-

szul lett gyermekemhez eljőni.

N. N.

118. Egy jó barát barátját fia' kcre sz ta tyj á-

n a k híj a.

Kedves Barátom Uram !

Kívánjon szerencsét, mert tegnap atya lettem. Tegnap

az ég egy fiúval ajándékozott meg! Vegyen részt örömemben,

kevés Barátom Uram, s ezen részvétel bizonyságául legyen fi

amnak keresztatyja. Az atyának gyermeke' javáról már gyen

ge korában kell gondoskodnia, s gondoskodhatom-e jobban,

mintha Önt választom keresztatyjának.
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Kérésem' teljesítését becses barátságának bizonyságául ve-

endem , a ki vagyok

Önnek

igaz barátja

N. N.

119. N. N. Nagyvári ügyészt pere' felvála-

sára kéri.

Tekintetes Táblabiró s Ügyész Úr!

Zsémbes úrral a múlt héten olly ügybe keveredtem , melly

egyedül törvényes úton eligazítható. Kérem azért tekintetes

Uraságodat, méltóztassék ismeretes készsége s mély belátása sze

rint folytatni s védelmezni ezen ügyemet. A megkivántató i-

rományokat ide mellékelve küldöm'.

Magamat nagy kegyeibe ajánlván , tisztelettel vagyok

Tekintetes Uraságodnak

köteles szolgája

N. N.

1 2O. Egy jó barát b ara tj ától rok ona' szá

mára pénzt kér kölcsön.

Kedves Barátom Uram!

Egy kis roszullét nem engedi kimenetelemet , s kérésemet

írásban kényszerít előterjeszteni. Egy rokonom , G , . . ,

gyógyszeráros N ... ben egy igen olcsó gyógyszertárt vett s azt

néhány nap múlva egészen átveheti. A gyógyszertárért s az ah

hoz tartozókért . . . ezüst forintot kell letennie ; de mivel tu

lajdón vagyona nem elegendő, 4400 forintot kölcsön venni kény

telen , melly summának 4000-ével még a gyógyszertár' árába

tartozik, 400 ft. pedig úti s más kisebb költségeire szükséges-

Itten semmi barátja s ismerőse nem lévén, hozzám folyamo

dott s elpanaszolta szorultságát. Én előmenetelében mindenkor

nagy részt vettem s most is igen örömest segítettem volna, ha

lakházam' hátulsó részének építése miatt pénz' szűkében nem

volnék. Mi azonban tehetségemben áll , azt megteszem s úgy

vélem, hogy e részben senkihez olly bizodalommal nem for

dulhatok, mint kedves Barátom Uramhoz. Kedves Barátom

Uram a mint én tapasztalásom tattít^ mindenkor hajlandó a
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szűkölködők' felsegélésére ; most is nagy jót tenne kedves Ba

rátom Uram ezen rokonommal, ha neki a 4400 ezüst flból

álló summa pénzt a törvényes kamatok melleit egy esztendőre

kölcsön adni méltóztalnék. Becsületénél egyebet nem adhat u-

gyan zálogul, de éri ezért jótállók, s ha Barátom Uram lígy

kívánja , a kezességet is magamra válalom.

Kérem kedves Barátom Uramat , legyen olly szíves s vá

laszoljon levelemre. Én az ifjút a nélkül, hogy megmondot

tam volna neki, kihez legyen szándékom folyamodni, délu

tánra magamhoz hivattam. Ha teljesítheti kedves Barátom U-

ram kérésemet, Önhöz fogpm őt küldeni , hogy a feltételekel

személyesen tudja meg. Ő mindenkor háladatos lesz kedves

Barátom Uramnak ezen szívességéért s engem kedves Barátom

Uram újra lekötelez , minden alkalommal megbizonyílani ,

hogy változhatlanul vagyok

Önnek

igaz barátja

N. N.

Komor István urát kéri, ho-gy az II...MÍ

uradalmában találtató fördőben ni.ul.a tását

engedj e meg.

Méltóságos sat.

-Nagyságos Uram l

Megindult szívvel bátorkodom Méltóságodnak nem csak

számtalan jótéteményeit , mellyekben Méltóságodat szolgál

ván részesültem , hanem kiváltképen azon nagy kegyességél ,

mellyel betegségemben irántam viseltetni méltóztatptt, legalá-

zatosabban megköszönni. Eezen emlékezetet semmi idő , sem

mi kürülállás ki nem törüli szivemből- Soha el nem felejteni,

hogy olly családot szolgáltam , hol a nemes születéssel olly

ritka szívjóság s nagylelkűség egyesült. Érzem ugyan , hogy

köteles vagyok minden erőmet jótevőim szolgálatának szentel

ni , s szivemből kívánok eleget tenni ezen kötelességemnek ,

de gyengeségem még nem engedi kívánságom' teljesítését.

— Tekintetes doctor N ... úr azt rendelte , hogy néhány hó

napig fórdőt használják. Ennek lehetőségét csak úgy reményi

hetem , ha Méltóságod n ... ni uradalmában egy kis szobát

móltóztatik számomra kegyesen rendelni, hol egészségem' visz-

szatértét nyugalomban várhassam. Egész élelem nem lesz ele

gendő Méltóságod' jótéteményei' megérdemlésére ; s épen' ez bá-
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torit mostani helyeztetésemben Méltóságod' nagylelkűségéhez . s

folyamodni.

Kegyes paraucsolatit várván , legmélyebb tisztelettel élek,

halok

Méltóságodnak

alázatos szegény szolgája

N. N.

Egy gyógyszeráros a felügyelői (provi-

sori) hivatalt kéri.

Nemzetes Úr,

Teljes bizodalommal való Uram .'

Egy h . . . i Barátom tudtomra adta , hogy Uraságodnál a

provisori hivatal megüresült. Bátorkodom azért Urasúgodnak

ajánlani magamat, s nagyon szerencsés volnék , ha Uraságod'

szolgálatába felvétetném. Szükséges ismereteimről s erkölcsi

magamviseletéről szóló bizonyságaimat, mellyeket G... úr,

kinél négy évet töltöltem, számomra kiadott, ide rekesztem.

A füvésztudományt és chemiát a bécsi egyetemben hallgat

tam. Ezekben tett előmenetelemet az ide mellékelt diplomában

tessék megtekinteni.

' Én mostani helyeztetésemmel meg vagyok elégedve; de,

azon kívánságomat , mi szerint tudományimat szaporítani s ta-

pasztalásimat öregbíteni óhajtom, G... úr is, bár nem örö

mest bocsát el magótól, helybenhagyja.

Tisztemben hív eljárásom jövendőben olly szent lesz előt

tem , mint. eddig volt, s 'reményiem , hogy Nemzetes Urasá

god' patikájának jó hírét és is fentarlandom.

Nemzetes Uraságodnak válaszát kikérve, tisztelettel vagyok

Nemzetes Uraságodnak

alázatos szolgája

N. N.

1563. Egy katonatiszt főnökétől ideigleni

elmenelre kér.szabadságot.

Nagyságos sat.

Tegnap azon kedvetlen hír esett tudtomra , hogy atyám

nehéz beteg- Halála előtt még egyszer kivan szólni velem ; ke-
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rém azért alázatosan Nagyságodat, méllóztassék megengedni,-

hogy három hétre hazámba utazhassak s öreg atyám' kíván

ságát teljesíthessem.

Nagyságodnak

alázatos szolgája

N. N.

alhadnagy.

184. Egy szegény egy uraságtól segedelmet kér.

Méltóságos Báró,

Nagyságos Uram!

Minden ember azt vallja , hogy Méltóságod azoknak cse

kély számába tartozik , kik szíves buzgósággal fogják pártjai a

szegénynek s szenvedő ártatlannak. Bátorkodom azért én is

Méltóságodhoz folyamodni nagy szükségemben. Hivatalomat

az idő' körülállásai által elvesztvén , alig táplálhattam a leírás'

csekély keresményével hitvesemet s gyermekeimet; de most

semmi munkám1 nem lévén, s hitvesem nehéz . betegségbe es

vén , a jótevők' szánakozó sziveihez kénytelemtettem folya

modni , s ha segedelmet nem nyújt az ég , éhen kell hitvesem

mel s gyermekeimmel meghalnom. •

Méltóságod' szívét érdekli a szenvedők' nyomorúsága MMél-

tóságod kérelem nélkül is kész segedelmet nyújtani a szűköl-

ködőknek ; feleslegvaló volna azért több esedezéssel alkalmat

lankodnom. Mostani helyeztetésemben egy kis summa nagy

jótétemény volna, míg a -jó isten munkát ad, hogy magamat

s enyéimet becsületesen eltarthassam a nélkül, hogy valaki

nek terhére essem.

Teljes bizodalommal Méltóságod' nagy kegyességében há-

ladatossággal s mély tisztelettel maradok

Méltóságodnak

alázatos szolgája

N. N.

Egy atya fijának hiviil.ru előmozdítását

kéri-

Nagy méltóságú s a t.

Kegyelm«s Uram..'

Alázatosan bocsánatot kérek , hogy kérésemmel alkalmat

lankodni bátorkodom. Harmincz esztendeig híven szolgáltam
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királyomat ; atyai kötelességimet is híven teljesítettem , mert

csekély jövedelmem mellett, gyermekeimet úgy neveltem, hogy

mint jó s hasznos emberek léphetnek a polgári társaságba.

Négy fiam legóregebbike már meghaladta a tizenkilenczedik é-

vet s alkalmas a status' szolgálatára. A nélkül , hogy atyai sze

retetein vádoltatliatnék , bizonyíthatom, hogy pallérozott ifjú.

Az n . . . i gymnasiumban szorgalmatos tanulása • s jó erkölcsi

magaviselete állal oktatóinak megelégedését mindenkor meg-

Tiyere.' A bölcselkedési folyamot hasonló ügyekezeltel végezte,

Kézírása jó, magyar, latin és német nyelven tökéletesen be

szél s a számvetés minden nemeiben gyakorlott. Bármi nagy

hajlatidósága van a gyógytudományra , kívánságát nem telje

síthetem ; mert számosak gyermekeim, s csekély jövedelmem

nagy költségekre nem tesz képessé.

Méltóztássék egy szorgalmas ifjiinak utat nyitni , hogy ha

záját híven szolgálgassa , s engem abbeli reménynyel vigasz

talni , hogy fiamat nem sokára kedvező állapotban látandom.

Excellentiád' kegyelmébe ajánlván fiamat , mély tisztelet

tel maradok

Excellentiádnak

alázatos szolgája

N. N. "

Egy szerecsétlen ifjú N. urat kéri, en

gesztelné meg atyját.

Ha egy szerencsétlen , ki maga magát tette szerencsétlen

né, számot tarthat még az erény- és emberszeretőnek részvé

teléce és száriakozásra , bizonyos vagyok a tekintetes Úr' párt

fogásában. A tekintetes Úr ismer tán , de csak azon rósz hír

ből, mellyel egy szerencsétlennek végromlására az irgalmatlan

rágalmazás vagy az erény és vétek nélküli közép lények' hí

zelgő szava terjesztget. De ha ezektől hallja a tekintetes Úr,

ki vagyok most, hallgassa meg azt is, ki voltam ez előtt? —

Egy feddhetetlen erkölcsű ifjú, atyja reménysége. Ezen meg-

vallás még nagyobbítja vétkemet. Elbeszéljem-e, mint jutot

tam e veszedelembe , mellyben segítség nélkül sínlődöm ? —

A tekintetes Úr ismeri az emberi szivet és gyarlóságát, ismeri

a' csábítás' bájos hatalmát és a rósz példák' mirigyét. Azon

sors, melly már sok ifjút ért, az én sorsom is. Gyakran ju

tottak eszembe va^ vígalmaim közepette jó tanítóm' szavai :

„Rettegj az első lépéstől , a többi könnyen vezet a veszélybe !"
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De a helyett, hogy az első lépéstől rettegtem volna, a hízcl-

kedő ösztönöktől engedtem elragadtatni magamat s bezártam a

. veszélyes következések eló'tt szemeimet, vagy kevésbbé iszo

nyúknak képzeltem azokat. Most-, de fájdalom! már késő ta

nított meg a tapasztalás, hogy a lelkismeret' intő szavát soha

sem kell megvetnünk. Erejeíbgyolt testtel, barát, jóakaró, s

hallja a tekintetes Úr bal sorsom' nagyságát ! atya nélkül se

gélyért csengek, s ha a tekintetes Úr elhagy, elhagy minden

_remény. — Bátorkodjam-e menlégetésemre előhozni valamit,

vagy világosan adjam elő kérelmemet? A tekintetes Úr, mint

atyámnak legrégibb, legjobb barátja, nála sokat tehet. — Csak

a tekintetes Úr nyithat utat egy bűnbánó fiú' könyeinek atyja'

szivébe , esafc a teldnletes Úr költheti fel az alvó természet' sza

vát, csak a tekintetes Úr teheti atyámat figyelmessé a bünte

tés' kegyetlen örömére s a bocsánat', édes kényére. Ha a te

kintetes Úr úgy fest előtte, mint szerencsétlent , kinek kétség

beesése tőle — atyjától — függ, mint fiút, ki élhet, mihelyt

atyja akarja, ki atyja' életének hátralévő napjait engedelmes

sége s példás lűagaviselete által ,, meUy^a történteket elfelejte

ti vele, édessé teszi, ha a tekintetes Úr illy eleven színekkel

festendi szomorú helyezetemet , atyám' szíve megindul." — A

tekintetes Úrnak is van egy fia — ő a tekintetes Úr' öröme—

s az fog maradni mindenkor. De kérdezze meg önmagát, mint

atya, mint bíró, nem bocsátana-e meg neki, ha helyezteté

semben volna, ? — De ki fog jöbbúlásomért jólállani ? kérdezi

a tekintetes Úr. — Vétkeim , eszem jótállónak, ha szivemben

nincs bizodalma: vétkeim szerencsétlenebbé tettek, mintsem

azoknak mint leggonoszabb ellenségeimnek újra hódoljak, s

eszem még annyira nem tompult s nem homályosodott

meg , hogy a szerencse és szerencsétlenség között választást ten

ni nem tudna. — A tekintetes Úr' válasza szerencséssé vagy

szerencsétlenné tesz.

Ezzel a tekintetes Úr' pártfogásáért még egyszer esedezvén,

különös tisztelettel vagyok

A tekintetes Úrnak >

alázatos szolgája

• .N. N.

Egy jó barát barátjától tanácsot kér,

íttassa-e leányait franczia nyelvre.tani

Kedves Barátom Uram !

Ismét egy kérés , fogja magában gonddini , ha egykét sort

elolvasott. Szégyenlenem kell magamat , s bár inelly erősen
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felleltem , hogy ezután alkalmatlankodni nem fogok , mindaz •

által olly körülmények állanak elő , rnellyekben olly bizoda-

lommal senkihez sem. folyamodhatom , mint Önhöz ; de ked

ves Barátom Uram is mindenkor olly módon teljesíti kérése

met, -nielly új serkentésül szolgál a kérésre. Egyenesen te

hát a dologhoz J Közöltem s Luizám között csaknem tudós

vetélkedés lámadt s végre csak ugyan abban egyeztünk meg,

hogy Ön' Íteletének akarjuk alája vetni magunkat. Ellenfelem

erősen vitatta , hogy leánykáimat franczia nyelvre taníttas

sam ; én ezen nyelvnek elkerülhetőségét állítottam az asszo

nyokra nézve. "Azonban felhozott bizonyító okaim olly ellen-

okokkal viszonöztattak , hogy majd egészen meggyőzcttem.

Reményiem ugyan, hogy Ön védelmezőm lesz ; a dolgot mind-

azáltál kedves Barátom Uram' részre nem hajló Ítéletére bízom.

A dolog nem siettető. Ha szabad ideje lesz, fontolja azt s tisz

telje meg válaszával

igazszívű barátját

N. N... ét.

Egy jó barát barátja t N. .. mezőváros' tűz

által megkárosodolt lakosainak felsegélésére

serkenti.

Tekintetes sat.

Jóakaróm s kedves Barátom Uram!

Hihetőleg már az ottani környéken is elterjedt azon retten

tő tűzveszélynek híre , melly mezővárosunkat , egynéhány há

zat kivévén, csaknem egészen hamvomladékká változtatta.

Reszketve veszem az írótollat kezembe , s nehezen esik rend

beszedni gondolatimat. Füstölögnek még a házhelyek, s nap

ról napra szaporodik a szerencsétlenek' száma, kiknek jajga-

tása a levegőt tölti be. Azok, kik három nap előtt jó- állapot

ban voltak, reszketve néznek a jövendőbe.

Itt állanak az' atyák s gyermekeiket szíveikhez szorítva

kérdezik, hol fogunk venni kenyeret -táplálástokra? hogyan

fogunk felnevelni benneteket? Kétségbeesve sírnak olt az a-

nyák ; mert nincs mivel betakarni csecsemőiket ; bizodalom-

mal szorítják mellökre s borzodva veszik észre , hogy az ő

szercncsétlenségök a. kisdedeket is megfosztotta élelmöktöL

Sokan a lakosok közül, kik ezelőtt szép és alkalmatos

lakhelylyel bírtak , köszönik az istennek, ha hajlékra akadhat

nak ; egy kis szobában húszan is laknak s békelűréssel kény-

í)
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telének szenvedni a legnagyobb alkalmatlanságot , nem sejtvén

ezen hirtelen változásnak kedvetlen következéseit egészségök

re nézve.

Sokan , kik örömest gyámolítottak szenvedő embertársai

kat, most a nemeslelkü jóakarók' köz jótéteményeire szorultak.

De minek festem a tekintetes Úrnak ezen szomorú jelenése

ket , mellyek igen könnyen képzelhetők?

Én is elhagytam már házamat 's megmentem , mit enyé-

•immel elvihettem; mert úgy véltem, hogy az én házam is a

tűz' prédája lesz, melly körülem minden részen dühösködött;

de az isten' hatalma mególalmazott , s bár sok kárt vallottam ,

még is sokkal jobb állapotban vagyok, mint nagy része váro

sunk' lakosainak. Örömmel osztoztam a szerencsétlenekkel;

de már magam is csaknem a legszükségesebbek' hiával vagyok.

Bocsásson meg azért a' tekintetes Úr, hogy nemeslelkűségéhez

folyamodom s az emberiség' nevében arra kérem, méltóztas-

sék polgártársait, kiknek érzékeny szívét ismeri, s kiket az

isteni gondviselés' javakkal áldott meg , ezen boldogtalanok'

sorsa' enyhítésére felszób'tani. Bizonyos vagyok, hogy a te

kintetes Úrnak sok ismerőse van , s közbenjárásának azoknál

nagy befolyása lesz. A háladalosság' legforróbb kőnyeivel fog

ják a szegények a legkisebb jótéteményt is megáldani, s az isten

áldással fogja azt megjutalmazni. A mit öszvegyűjt, küldje

hozzám , én a nemeslelkűek' jótéteményeit lelkiismeretem sze

rint fogom kiosztogatní.

Én magamat úri barátságába ajánlva, haládalos szívvel

leszek ]

A lekiuteles Úrnak

tisztelő szolgája s barátja

N. N.

Válaszok a kérő levelekre.

Egy jó baráthoz, kinek kérését telje-

sí lh-e tjük.

Kedves Barátom!

Nagyon örvendek, hogy alkalmam van barátságomat be

bizonyíthatni, ha ezen hamarságot, mellyel,a kívánt summa

pénzt elkészítettem , annak nézi kedves Barátom, Hogy sza

vát fogja tartani , tökéletesen meg vagyok győződve , s a zá
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lógót nem látnám szükségesnek, ha az , véletlenül történhe-r

tő hatálunk miatt (mitől isten mentsen meg) , viszonyos barát

ságunk' megsértése nélkül ineg nem történhetnék.

Ha készségem használt kedves Barátomnak, igen örveri-

dek, s ezután is, ha szolgálhatok, parancsoljon velem , hogy

megmutathassam, hogy képmutatás nélkül vagyok

igaz barátja

N. K.

13O. Válasza kereszt atyának megkérő

levélre.

Kedves Barátom Uram!

Hogy Barátom Uramnak bebizonyíthassam , melly igen

öríüök kedves hitvese' szerencsés lebetegedésén ,' s melly igcti

megtisztelt,, hogy sok jó barátja közül engem választott, je

lentem kedves Barátom Uramnak, hogy holnap reggel a be

teget meglátogatom, hogy serencsét kívánhassak neki s ke

resztfiam' nevéről értekezdessem vele. E részben mindenkor,

az asszonyoktól kell tanácsot kérnünk , mert ők jól tudják,

hogy a szép és kedves névnek gyakran nagy befolyása lehet

egy ifjú' szerencséjébe.

Köszönöm hozzám mutatott bizodalmát s tökéletes tiszte

lettel vagyok , • . ,.. . 4 >. ,

Önnek

igaz barátja

N. N.

131. Egy jó baráthoz, kinek a kért kölcsönt

nem adhatjuk.

f ' ;

Kedves drága Barátom Uram !

Igen fájlalom , hogy a kölcsön kért summával nem szol

gálhatok. Most igen kevés pénz van kezem között , s azt sem

adhatom ki; mert h...i rokonimat várom, kiknek ittléte*

némelly rendkívüli költségeket fog okozni. Nem félek , hogy

9*
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ezt rósz néven veendi, s óhajtom , hogy más esetben szol

gálatra készségemet bebizonyíthassam , a ki vágyóit

Kedves drága Barátom Uramnak

tisztelő barátja

N. N.

139. Hasonló levél.

Kedves Barátom !

4zt fogja vélni, hogy kérelméről elfelejtkeztem. - Én

lim'iavát úgy hordom szivemen, mint én magamét. Ke-

sedeCmnek oka következő: magam a kért summátnem kő -

csönöThetvén, mivel többféle árúk' vétele állal egeszén kikoltot-

?em míglmat, egész héten utána jártam, hogy azt ismerőse

im? vTamellyikétől felvehessem; —de sikereden volt fara-

dOZáAzton summa, mellyel erszényemből g*1*1*'^**!

vftból áll, s azt is csak holnap után kuldhetem el. Ha azzal

segíthetek , nagyon fogok örvendem.

Szokott tisztelettel maradok

Kedves Barátomnak

' kész szolgálatú barátja

N. N.

133. Válasz egy jó barátnak levelére, melly

ben tanácsot kért, taníttassa-e leányait

franczia nyelvre.

Kedves Barátom Uram!

Örömestjelentem ki a franczia nyelvről vélekedésemet. Jól

megfontolván a franczia nyelv' hasznát s elkerülhetőséget a

ka'nvkákra nézve, több oknál fogva annak támlásat uem ta-

Je<1[1j"Va _ , . , l-í -l l'_ ...rí |.>r1lllni lir>0-V Vlfilfílfi 10

ka'nvkákra nzve, on

ndcsíom. Egy leánykának elég annyit tanúim, hogy belőle jó

ea/dasszonv. Jó nő, jó anya legyen. Ha a leányka jól ért a

EnS asszony munkákhoz s öltözetét, melly a díváinak

^nyka alája van vettetve, mi a férjnek gyakran nem kevés

költségébe kerül, elkészítem s azt a szükséges esetekben meg

változtatni tudja-, ha olcsó áron jó árúkat lúd vásárol,,, s előre

me-gondolja, szúkséges-e a' veendő dolog vagy nem; szóvá,

ha a leányka azon tulajdonokkal van felruházva , raellyek



Különbféle levelek. ' 133

kedves Luizája' sajátul , boldog azon férj, ki kezelés szívét

elnyeri.

A klavir, gitár, gyöngyhímzés, franczia nyelv 's hason

ló játékok , mellycket a szokás hozott be , a mai világban a-

zon kőszirtek , mellyeken a házassági élet' sajkája közönsége

sen törést szenved. A helyett, hogy magok látnának a dolog

hoz s a szolgálóknak utána néznének, jól végezik-e a reájok

bízottakat , a klavir mellett ülnek asszonyaink s 'ábrándoznak.

A férj' költségei felülmúlják a jövedelmet , innen következik ,

hogy házasságát megbánja, sorsával meg nem elégszik, s a

rövid öröm pokolkínná változik-

Ez őszinte véleményem , mint Ön kívánta. Borzasztó u-

gyan, de igaz kép, mellynek mását gyakran láthatni.

Önnek nyilalkoztatása bizonyossá tessz , hogy nyíltszivü-

ségemet rósz néven nem vcendi. Ha kedves Luizája neheztel-*

ne. mentse ki

Önnek

igaz barátját

N. N.

V. Vigasztaló levelek.

«

Vigasztaló leveleket csak rokonok s jó barátok szoktak

egymásnak irni, s legjobb sikerök akkor van, ha a fájdalom'

első benyomásai eltűnlek. A vigasztalást az okosság' tanácsadá

sa mellett a szomorú eset' körülményeiből és az olvasó' szívé

nek ismeretéből kell merítenünk. A vígajztaláshoz nagy ügyes

ség kívántatik. Nyilatkoztassuk ki a vigasztalandónak , hogy

fájdalma igazságos, s ha olly szerencsétlenség érte, mellyről

méltán mondhatjuk, hogy meg nem érdemiette, használjuk e-

zen körülményt s írjuk szívérdeklő hangon a levelet.

A szomorú esetről sokat ne beszéljünk, szükségestehát,

hogy rövidek legyenek a vigasztaló levelek.

Ha ezen levelekre válaszolunk, köszönjük meg a vigasz

talónak részvételét és vigasztalásul,; említhetjük szomorú he

lyeztetésünket is s a vigasztalónak minden jót kívánhatunk.
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134. Egy jó barát barátját atyja' halálakor

vig a süt a íj a.

Kedves Endrém !

Szivemből gyászolok veled , mert én is szereltem s gycr-

mekképen tiszteltem derék jó atyádat. Ha vigaszlalhat buzgó

részvélelem, vigasztaland levelem; de jobb vigaszlaló a vallás

és a jótékony idő , melly lassanként megenyhíti fájdalmaikat.

Boldognak tarthatod magadat < hogy öt könnyelműség vagy

háladatlanság által soha meg nem szomorítotlad. Ha gyerme

keiben való öröme meghosszabbílhatla volna életét, soká kel

lelt volna élnie; mert Ti mindnyájan nagy örömérc voltatok.

Vigasztalódj' kedves Barátom , s gyózedelmeskedj'*fájdal-

maidon, hogy annál örömnstebb teljesíthessed kisebb testvérid

iránt kölelcsségidet , kiket hogy szived kedvel , bizonyos

vagyok.

Isten hozzád, kedves Endrém ! Reményiem, hogy nem

sokára meglátogatlak. Isten hozzád! szívesen ölel i

N. Imre.

135. Egy jó bará tnéh o z^fxír j e' halálakor.

Kedves Barálncm .'

Férje' halála s mostani szomorú helyeztelése nagyon ér

dekli szivemet. Nehezen esik kedves Barátnémat vigasztalnom;

mert szükségem van vigasztalóra nekem is , ki legjobb baráto

mat vesztetlem el.

Megfoghatatlan isteni végzés .' Sokan ön magoknak s má

soknak vannak terhére; elvágynak e földről s örömest elvál

nának, de a szenvedések élnem lépik az élet' lánczait; mások

ellenben , kiknek halálát sokan siratják , elszólíItatnak. — De

ezen kétség is ki fog fejleni. A jövendő ismeretlen előttünk,

de nem ismeretlen az' isten előtt; csodálni fogjuk majd az ő

bölcs rendeléseit , hogy mindent javunkra intézett.

Emelje fel szemeit, kedves Barátném, az özvegyek' és ár

vák' atyjához! nem hagyja ő el kedves Barátnémat s szeretett

gyermekeit. Az idő megenyhíti fájdalmait, a édes óhajtássá a

kedves után változnak azok. Én nagyra becsülöm kedves Ba-

rátnémnak bennem volt bizodalmát s mindent megleszek", mi

tehetségemben fog állani. — Lajos fiát magamhoz veszem s

mint tulajdon gyermekemet fogom nevelni. Kedves Barátném-

nál csak egy leányka marad ; az isten s jószivű emberek annak
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is gondját fogják viselni. Legyen vigasztalt s keresztényi, áll-

halalossággal szenvedje veszteségét !

Én tisztelettel maradok

igaz szivű barátja

N. N.

136. Egy jó baráthoz, ki javainak nagy ré

szét a fiát vesztette el.

Kedves Barátom!

Igazságtalan volnék,, ha meg nem vallanám, hogy mél

tán folynak könyeid. Javaid' nagy részének s szerelelt fiadnak

megtérílhelellen vesztét szenvedni nagy csapás. Adj.on az isten

erőt ezen nehéz tehernek elviselésére. Másoknál már a vagyon'

vesztesége végtelen fájdalmakat okozna, s vigasztalhatatlanok

ká tenné őket; de Te, kedves Barátom férfiút állhalalosággal

viseled a végzésnek ezen keménységét; csak fiad' vesztét sira

tod , s nekem nem áll tehetségemben vigasztalni Téged ; mert

magam is érzem fájdalmaidat. De ha meggondoljuk, melly

rósz utakra vezérli gyakran a csáb/lás a gyermekeket, melly

éji lépőként hányja lőréit , mi könnyen semmisíttclhetett volna

ez által azon szép reménység, mellyet fiadban helyeztettél.

De enyhíti-e ezen gondolat fájdalmaidat?

Most képzeld egy boldogabb hazában őt, a jó s ártatlan

szivű ifjút, egy jobb világban mint az istennek angyalát! Ezen

képzelet szolgáljon enyhítő írül szíved' vérző sebére. Az idő u-

gyau legfájdalmasabb sebeket is megyógyít; de a bölcs az i-

dőtől nem várja azt, mit józan esze megtehet.

Élj boldogul s légy ezután is Barátom ! Szívesen csókol

. N. N.

Egy jó barátné barátnéjához anyja' ha-

. Iá Iákor.

Kedves Emim !

Meg kell vallanom , hogy veszteségednek nagysága kétke- •

désbe ejt, lesze'-e vigasztaló szavaimnak sikere? Az én szivem

is mélyen érzi fájdalmaidat. Méltán sírsz, kedves Emim, olly

nemesérzésű , olly példás jámborságú asszonyság érdemes

könyejdre.
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De , kedves Emim , élhet-e az ember örökké ? Neta érte-

c el a' boldogult az emberijeiét' köz czélját, az öregséget? nem

érzé-e gyakran kora' erőtlenségét, melly magában is lassú ha

lál? Már ő csak a"lelki örömekben részesült s szívéből vágya-

kodott azon helyre , hol teljesen erezhetné azokat- Az isten

meghallgatta kívánságát. Ez vigasztaljon , Kedvesem !

Törüld le tehát könyeidct s fájdalmaid' árjában az istennek

adj hálát, hogy addig tárta rneg a boldogiílt elhunytat gyá-

molításodra, míg reá szükséged volt. Haladótosan emlékezz'

édes asszony anyádnak jámbor' életére s békés halálára-

Éu szívesen ölelve csókollak s vagyok

részvevő barátnéd

Vilma.

Egy atyához germekei' halálakor.

Kedves Barátom Uram !

Mérsékelje kedves gyermekei' elhuny tán érzett fájdalmait,

mellyek az isten' bölcs rendelése -ellen való ziigolodásra bírják

Barátom Uramat. Ki tanulhatja ki a végzés útjait? — Ki

mondhat egy istenséget igazságtalannak, ha kívánságaink' el

lenérc van is? Az isten mindent legbölcsebben intéz; s ha azon

szőnyeg alá pillanthatnánk , melly a jövendőt fedezi szemeink

előtt, imádkoznánk s áldanók a mindenhatót, midőn siráuko-

zunk, zúgolódunk és kétségbeeséssel kűzködünk. Bár ezen i-

gazságot a jelen esetben be nem bizonyíthatom , mindazállal

meg vagyok győződve , hogy ezt is Barátom Uram' s gyer

mekei' javára rendelte; mert ellenkeznék a legfőbb valóság'

felségével , ha öröme volna szenvedéseinkben , és rendelései

mindenkinek javára nem czéloznának. Szeret az isten bennünket

mint szerető atyánk, s ámbátor néha megszomorít, de ismét

szépre deríti borús napjainkat, ha mint jó gyermekei benne

helyeztetjük bizodalmunkat. Vizsgálja ezen megnyútató igaz

ságot , kedves Barátom Uram , melly a mondottakban fog

laltatik , s engedjen annak jótékony befolyást alyai szenvedő

szívére. Vigasztalva fogja az fájdalmait enyhíteni, mi annyi

val inkább szükséges, mivel szívének szomorú "érzései elfelej

tetek kedves Barátom Urammal az isten' bölcséségének és jóságá

nak megismerését, noha rendelései kívánságaival meg nem e-

gyeznek.

Bizonyos vagyok , hogy Barátom Uram az isteni gondvi

selés' bölcseségét és jóságál átlátandja, ha azon veszedelmek
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és fájdalmak jutnak eszébe , mellyektöl a szegény gyermekek

megszabadultak , s a jó isteni gondviselés más úton tériti-meg

veszteségét-

Én Barátom Uramnak fájdalmaiban a legbuzgóbban részt

veszek s maradok egész háza' tisztelete mellett

Kedves Barátom Uramnak

igaz szivű barátja

. N. N.

139. Egy atyához, kinek fia a harczmezön

• esett el.

Kedves Barátom Uram h

Kedves fia' haláláról szóló tudósítása nagyon meglepett

s nagyon érdekletle szivemet. Minden érzékeny szív szánja

kedves Barátom Uramat a igazságosnak tartja azon szép re

ményű ifjúnak elestén érzett fájdalmát. De vigasztalásul szol

gáljon kedves Barátom Uranjnak azon gondolat, hogy legdi-

csőbb meghalni a hazáért. Ő elfelej hetetlenné tette magát ez

állal , s az utókor is tisztelni fogja emlékezetét. Tűrje béké

vel a sorsnak ezen kemény csapását, barátságomra , szerete

lemre kérem , mellyel vagyok

Önnek

igazszívű . barátja

N. N.

14O. Egy leánytestvér testvéréhez leánykája'

halálakor.

Kedves Néném I

Veled együtt érzem Ninácskád' elhunytát. Feltettem ma

gamban , hogy vigasztalni foglak szomorú helyeztetésedben ,

de vigasztaló szókat nem lelek; mert ha kis Ninád jut eszem

be , meg akar szívem repedni , .s könyek hullnak szemeimből.

De, kedves Néném , kérj ük az istent, adjon erőt ezen fáj

dalmak' állhatatos elviselésére s csendesítse le érzékeny szive

inket.

Légy vigasztalt .' arra kér

Júliád.
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141. Vigasztaló leve] egy jó baráthoz, midőn

a -kért hivatalt nem nyerte el.

Reménységem be nem teljesedett s a hivatalt vágytársa

nyerte -el. Igen fájlalom , hogy illy kellemetlen hírt kénytele-

níttetem kedves Barátomnak tudtára adni , 's bizonyos lehet

abban, hogy ezen eset előttem is igen kellemetlen. Én olly i-

gen megszeretem Önt, hogy reményét tulajdon reményem

mé lettem.

Legyen azonban vigasztalt .' mert kedves Barátom jobb ál

lapotra méltó , mellyben minden kétségen kívül részesülni íbg.

Úgy látszik , mintha az isteni gondviselés más hivatalt rendelt

volna Ön' számára , melly szép tehetségeinek nagyobb hatás

kört nyilahd.

A' mit javára tehetek, legbuzgóbb igyekezettel fogom

azt eszközölni.

Ezzel maradok

köteles szolgája s barátja

N. N.

14*. Egy jó baráthoz, kinek háza égett l e.

Kedves Barátom Uram!

Nagyon , igen nagyon megindultam , midó'n azon szeren

csétlenségről tudósíttattam , melly a múlt héten érte. Ki lát-

láthatja előre, mi fog a legközelebb órában történni? — De

nem akarom panaszaimmal nevelni fájdalmait- Ön ezen sze

rencsétlenséget nem érdemiette ; ez enyhítse bal sorsán bánkó-

dását. Bízzék az istenben ; ő , ki most annyira megszomorítolta ,

nem sokára ismét jótevője lesz s megtéríti veszteségét. Csak

egészségébe ne legyen kedvetlen befolyása azon szerencsétlen

esetnek , attól félek. Ön férj s atya , s egy szegény család

gyámola. Ne csüggedjen el kedves Barátom Uram ; legköze

lebb ott a segítség, hol a nyomorúság legnagyobb. Bizodalom-

mal tartson számot barátinak segedelmére; én is azok közé

tartozom. Adja tudtomra , mivel szolgálhatok, a' legnagyobb

készséggel fogok sietni segítségére. Az isten enyhítse szive' fáj

dalma,!.

Én szívességgel vagyok

Önnek

igaz szívű barátja

'N. N.
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143, Egy jó baráthoz hitvese' betegségekor.

Kedves Barátom !

Megvallom , hogy helyeztetése igen szomorú. Nem te

kintvén azon hátramaradást, mellyet kedves hitvese tartós be

tegsége házi körülményeiben okoz, s azon hiányt, mellyet

házi örömiben érez, képzelem száriakozó szívének fájdalmait.

Szivemből sajnálom kedves Barátomat, de kérem egyszersmind,

tűrje állhatatosán szenvedéseit , hogy a fájdalmak kedves Ba

rátomon eró't ne vegyenek.

A természet annak oka , hogy minden orvosi szemek

használása sikeretlen ; mert kedves Barátom mindent feláldoz

kedves hitvese' egészségének helyrehozására. Ha zúgolódnék

kedves Barátom, öt káromolná, őt, ki ezen körülményeket

így rendelte el. A szegény betegnek béketűrése , ki a fájdal

mak' súlyát legjobban érzi , szolgáljon például kedves Bará

tomnak. Gondolja meg, hogy ez már soká nem tarthat. Szo

morú vigasztalás ez egy .érzékenyen szerető férjnek! De úgy

vélem , hogy okos lérfi létére ezen történetre már el van ké

szülve.

Bízza sorsának kimenetelét a világ' bölcs igazgatójának

vezérlésére , ki mindent jól fog intézni , s legyen bizonyos ab

ban, hogy fájdalmaiban buzgón részt veszek mint

Önnek

> X

igaz barátja

N. N.

144. Vigsztaló levél egy jó baráthoz, kinek

atyját sze rencs éflenség érte.

Kedves Barátom!

Atyádat szerencsétlenség érte, miről azért tudósítlak, hogy

azt léténél nagyobbnak ne képzeld. Atyád él és egészséges s

el nem csüggedt szerencsétlenségében. Végy példát jámbor a-

tyádról, még az isten mindent jól intézhet. Egy hozzánk közel

leszakadt felhp okozta a szerencsétlenséget. A vizek nagy se

bességgel zódúltak a hegyekről, s néhány perez alatt házato

kat és csűrötöket szétdúlták' A' takarmányt 's barmokat ma

gával ragadta a folyam. De légy vigasztalt, mint jó atyád!

vannak atyádnak s Neked is jó barátid ; N ... úrnak már ir-

tam atyád iránt. Te jól ismered azen nemes szívű emberszere
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löt. Légy nyugodt, kedves Barátom ! s hidd el, hogy a legna

gyobb szerencsétlenség is javunkra szolgál valamennyiben.

Reményiem , hogy rövid idő múlva többet fogok írhatni ví-

gasztalásodra , a ki maradok

>

igaz hűségü barátod

N. N.

Ajánló levelek.

Ajánló levelek gyakran használtatnak. Rokonság , ba

rátság s az ajánlandónak érdemei 'szolgálnak indító okul

valakit másnak pártfogásába ajánlani vagy számára valamelly

jótéteményt kieszközölni. Ajánlanunk csak ollyat lehet, kit

jól ismerőnk s kiről meg vagyunk győződve , hogy ajánlá

sunknak megfelel. A körülmények' HJ(V és igaz festése legfő-

képen kívántatik meg az ajánló levelekben. Ha ismeretlent ven

nénk pártfogásunkba , könnyen megtörténhetnék , hogy vagy

érdemetleiit vugy ügyetlent ajánlanánk.

Mivel az ajánló levelek' sikere legnagyobbrészint az aján

lótól íügg, nem csak nevetséges, de szerénytelen is, ha al-

rendü személyek fórendüeknek merészelnek. ajánló leveleket

küldeni.

145. Egy atyafi rokonát titoknokul

ajánlja.

Kedves drága Barátom Uram!

Többször megbizonyítotla kedves Barátom , hogy barátinak

kívánságait örömest teljesíti , mintsem attól tartanék , hogy ké

résemmel terhére leszek. L ... rokonom szegény , de igen' ü-

gyes ifjú, a gróf N..nél megüresűlt titoknoki hivatalt óhajt

ja elnyerni. Tudom , melly igen szereti Önt a gróf, s rneíly

sokat reményihetek Ön' közbenjárásától. Kérem azért, méltóz-

tassék szólani melettc ; én bizonyossá teszem , hogy L . . , vala

mint jó szívére úgy elmebeli tehetségeire nézve is tökéletesen

érdemes kedves Barátom Uram' pártfogására , s hogy tiszté

nek mindenkor leghívebb szorgalommal felelend meg. Elől-
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tem ezek által annyira kedvessé tette magát, hogy Önnek i-

ránta mutatandó szívességét úgy nézem , mintha irántam visel

tetnék azzal kedves Barátom Uram , 's ebben becses barátsá

gának új bizonyságát fogom látni. Meg lévén győződve , hogy

Ónnek nagy örömet okoz , ha mások szerencséjét előmozdít

hatja, bizodalommal reményiem, hogy teljesíteni fogja kéré

semet , miért mindketten legbuzgóbb köszönettel leszünk,

L ... kiváltképen fog ügyekezni bebizonyítani , hogy kedves

Barátom Uram' pártfogására érdemes volt-

Én tiszteletlel vagyok

Unnék

kész szolgálatú barátja

N. N.

116. Egy atya egy városi rokonának ajánlja

fiát.

Kedves Uram Bátyám!

Ezen levelem' elömutatója Imre fiam , ki az idevaló gym-

nasiumban jó előmenetellel végezvén a hat oskolát , a k . . .i a-

cademiában kívánja a bőlcselkedési folyamatot hallgatni. Ó i-

gen jó ifjú, még helytelen magaviselete által soha meg nem

szomorított s atyai gondoskodásomat mindenkor háladatosság-

gal ismerte meg. A világot még igen kevéssé ismeri, mert itt

hon nem volt alkalma tapasztalásokat tenni , mire nézve igen

óhajtanám, hogy ha kedves Uram Bátyám kívánságomat nem tel

jesíthetné, fméltóztatnék máshol alkalmatos szálast nézni szá

mára s neki megengedni , hogy néha házához eljárhasson. Ne

vonja el kedves Uram Bátyám tőle a szükséges esetekben ta

nácsát is s legyen egy kis vigyázattal magaviseletére.

Ne sajnálja oktató urainak ajánlani s őket nevemmel meg

kérni , kogy fiamnak gondját viseljék.

Teljesítse^ kívánságomat, egy atya kéri kedves Uram Bá

tyámat , ki szívén hordozza gyermekei' javát.

Én tisztelettel vagyok

Kedves Uram Bátyámnak

igaz szívü rokona

N. N.
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147 Egy jó barát barátjának egy iffút ajánl.

Kedves Barátom Uram!

Ezen levelem kéhezszolgáltatója egy szeretetre méltó ifjú ,

legkedvesebb Barátom' fia. Már régen kívánta P. .. nék ne

vezetességeit s a p ... i környéket Falni , s most nagyon örül,

hogy alkalmatossága van teljesíthetni kívánságát. De mivel ott

ismerősé nincs, bátorkodom őt kedves Barátom Uramnak a-

jánlani. Ha nem volnék meggyőződve , hogy ezen ifjú kedves

Barátom Uram' figyelmére s tiszteletére méltó, nem bátor

kodnám alkalmatlankodni kérésemmel. De a nélkül, hogy a

szerénységet megsérteném , merem Ígérni kedves Barátom lí

rámnak, hogy ezen szeretetre méltó férfival társalkodása nem

lesz kellemetlen , s bizonyos vagyok abban , hogy kedves Ba

rátom Uram további ottmulatásá,! is ohajtandja.

Kedves Barátom Uram úgy nézze minden hozzá mutatott

szivességét, mintha azzal irántam viseltetnék. Ez által mind

kettőnket nagyon lekötelez. Ha fokivánságán kívül más kíván- -

ságait is nyilatkoztatná, mellyekben kedves Barátom Uram se

gítségére lehelne , méltóztassék azokat is teljesíteni. Nem csak

háladatosság , de pontos visszaszolgálat is fogja követni kedves

Barátom Uram' szívességeit

Magamat becses barátságába ajánlva, tisztelettel vágyók

Kedves Barátom Uramnak
V

kész szolgálatú barátja

N. N.

- . %

148. Egy ifjú anyja' nevével egy utazót ajánl.

Tekintetes sat.

Jól tudom , hogy ifjú koromat s helyeztetésemet tekint

ve, még magamnak is ajánlásra van szükségem, mindazáltal

jelenképen kénytelen vagyok mást ajánlani. Kétszeresen kell

tehát bocsánatot kérnem tekintetes Úraságodtól , hogy leve

lemmel alkalmatlankodni bátorkodom. H ... úr , ki ezen le

velet tekintetes Uraságod' kezéhez szolgáltatja, u...i nyilvá

nos oktató. Kekünk egy igen jó ház ajánlotta, s H... úr ná

lunk mutatásának ideje alatt bebizonyítá , hogy minden aján

lásra méltó. Ő egy kiterjedt tudományú s finom mivelesű fér

fi és igen kellemeles társalkodó. Nagyon óhajtanok, hogy to

vább múlathatna nálunk ; de családi viszonyok siettetik R ... be
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utazásul. — A távolban is szolgálni akarván neki« , meghagyta

asszony auyám, hogy őt levelemben tekintetes Uraságodnaka-

jánljum. Mi annyival kevesbbé kételkedünk jó clfogadtalásán,

mivel tapasztalásból tudjuk, hogy tekintetes Uraságod örömest

mutíilja jó emberekhez szívességét.

H ... úrnak fó'kivánsága tekintetes Uraságod' rézmels//ései-

nek szép gyűjteményét lálni , kérjük azért tekiiil éles Uraságo-

dat, méltóztassék ezen óhajtásai is teljesíteni. O az eűelcknek

nem csak kedvelője , hanem ismerője is. Az illyen vendégek

tekinteles Uraságodnak mindenkor kedvesek. Asszony anyám

s testvéreim , hála islennek egészségesek s tekintetes UraságoJ-

uak tisztelettel ajánlják magokat.

Én megkülönböztetett tisztelettel maradok

Tekintetes Uraságodnak

alázatos szolgája

N. N. "

119. Egy asz talosmester e gy más asz talosmes-

ternek ajánl egy ifjú legényt.

Bizod almás jó Uram.1

Ezen levelemnek kézhezadója egy idevaló lakatosnak fia,

a mesterséget nálam tanulta s hat hónap elölt szabadult fel.

Tanulásának egész ideje alalt igen szorgalmas volt , s remény

iem , hogy ha gyakorolni fogja magát, igen ügyes mesterem

ber lesz belőle. Hogy magát tökélelesílse , azt tanácsoltam ne

ki, hogy a p...i mühelyekben keressen munkát , s ő kész

volt elfogadni tanácsomat. Ha az Úr vagy megtartja , vagy

más műhelybe ajánlja, engem igen lekötelez. Csak arra ké

rem, szoktassa rendre s tiltsa el az éjjelezéstől, hogy a rósz

társaságok meg ne vesztegessék, mert én azt óhajtom, hogy

az én tauítványim mindenütt jól viseljék ragokat. Ha P.. -n

munkája nem akadna, kérem az Urat ne sajnálja tovább aján

lani ezen derék- ifjút- .

Éu maradok

Az Úrnak

lekötelezett szolgája

N. N.

asztalosmester.
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15O N- N. Egy ifjút kereskedést a nuló n a k

ajánl*

Kedves Barátom Uram !

Irántam olly sokszor mutatott barátságától birodalommal

reménylem, hogy teljesíteni fogja kérésemel.

Egy szép reménységű ifjút illet ez , kinek nagy kedve

van a kereskedés' tanulására, s atya, idevaló könyvkötő N...,

szivéből óhajtja , hogy fia illendő módon jutna kívánságának

czéljához. Csekély jövedelme mellett olly jó s czélirányos ne

velést adott neki , hogy ez által mindenki' szeretetét és becsü

lését megnyeri. A fiú 16 esztendős , s nem csak szerénysége ,

jámborsága és jó magaviselete , hanem fáradhatatlan szorgalma

is, mellyel a kereskedéshez megkivántató ismereteket magá

nak megszerzetté, mindenkinek szeretetére érdemessé teszik.

Mivel tudtomra esett , hogy kedves Barátom Uramnak ta

núlóra van szüksége , az atya' kéréseivel egyesítem az enyéi-

met is , fogadja kedves Barátom Uram ezen jó fiút kereske

désébe, hol legszebb s legjobb alkalma lesz kimívelhetni is

mereteit.

Atyja ugyan semmit sem fizethet érette, de én bizonyos

vagyok abban , hogy azt kedves Barátom Uram tekinteni nem

fogja ; mert tanúlójának hűsége és szorgalma kedves Barátom

Uram 'kereskedésének nagyobb hasznára lesz, mint azon cse

kély fizetés volna.

Tökéletes meggyőződéssel teszem kedves Barátom Ura

mat bizonyossá, hogy ezen ifjú a legbuzgóbb hűséggel fogja

teljesíteni minden parancsolatit s kedves Barátom Uramat niint

legnagyobb jótevőjét mindenkor tisztelni. Atyja is egész éle

tében háladatos lesz azon szívességéért, hogy fiából hasznos

embert nevelni méltóztatik.

Én magamat tisztelt családjának ajánlván, egyedül azt o-

hajtom, hogy minél hamarabb nyerjek alkalmat, kedves Ba

rátom Uram' szívességeit viszonozhatni , s tökéletes tisztelettel

maradok

Kedves Barátom Uramnak

igaz szívű barátja

N. N.
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15l> N. N< egy gazdatisztet a járt Í.

Tekintetes, nemzetes és vitézlő Táblabiró a

Igazgaló Úr, ' .

Nagy jó Uram !

Tudván, hogy a ndgyréti tís^ltaYtósag rtegnreáú'lt , 6. U-

fat ezen hivatalra a„ legnagyobb bizodalommal -ajánlhatom A

tekinteáes Unlak. O a gazdasági tudományokat a keszthelyi

intézetben végezvén , igen ügyes és alkalmas gazda- Báró

H ... nál három esztendeig a Isasztíári hivatalt v'ille' J de a

tiszttartónak méltatlan Velcbánását tovább nem tűrhetvén, kény-

íelen volt lemondani szolgalatáról. Reménylein , hogy ezen

derék férfi a tekintetes*Úr* várakozásának mindenkor megfe^

lel; engemet pedig a tekintetes Úr nagyon lekötelez, ha. aján

lásomat elfogadja.

Szívességébe ajánlott maradok

A tekintetes Úrnak

i

kész szolgáid

N. N.

• .

152. Egy polgár tarát j áriáit égy ifjút ajánl,

ki a b...i gymnasiumban kívánja folytatni

tanulásai'
i

J4edves Barátom!

Az ifjú B . < - egy polgártársamnak fia , a b ... i gymtía-

siumban kívánja fblytaltii tanulása L Ő egy gazgag s derék em-

fceruek fia. Nevelése' jó , lígy vélem , korához képest eléggé

pallérozott s reményiem , hogy Barátom szívessége' ál kai maga-1

iiak alkalmatlanságot okozni nem fog. Bátorkoidom azért ezért

ifjút ajánlani kedves Barátomnak. Mivel pedig ez első lávozá-'

sa szülői' házától; kétségkívül eleinte felvigyázóra s tanácsadó-"

lesz szüksége.

Tegye meg a^zon szívességet* » gondoskodjék szálasról

számára, ne sajnálja gymnasiumbeli tanítóinak is ajánlani s a-

tyaiképen felvigyázói magaviseletére. Hit Öa' házánál lehelne

szálasa s asztala f igen lekötelezne bennünket ; mert jobb kézre

nem bizhatnók. — Ha pénzre^ volna az ifjúnak szükségé , ne

sajnálja azzal is felsegíteni. Én jótállók a köszönetlel leendő

megtérítésről. Tessék őt át takarékosságra serkenteni , s- ben*

nimket'tudósítani , ha táu a jóval visszaélni kezdene.

10
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A sok ajánlás felesleges volna ; mert reménylem , hogy

az ifjú maga magát legjobban fogja ajánlani, s ha sok indító ok

által {igyekezném kedves Barátomat kérésem' teljesítésére bírni ,

szivességébeni bizodalmatlariságomat jelenteném.'

Tisztelettel vagyok

Kedves Barátomnak

igaz barátja

• 'N. N.

Válaszok az ajánló levelekre.

153. Egy aj án Iá snak elfogadásakor.

Kedves Öcséin Uram !

Becses levelének kezemhezadóját befogadtam magamhoz s

valamint első tekintetre egy derék ifjút láttam benne , úgy ké

sőbb alkalmatosságom is volt meggyőződni szép tudományáról.

Előjáróinak és , tanítóinak ajánlottam, s ők kedvező ígére

tekkel bíztatták. Én , mennyire tőlem kilelik , ú'gyekezni fo

gok előmozdítani szerencséjét s reménylem, hogy nem sokára

örvendetes hírt fogok adhatni előmeneteléről.

Ezzel magamat atyafiságába ajánlva tisztelettel maradok

Kedves Öcsém Uramnak

, igaz szívü rokona

N. N.
»

154. A p.. . i asztalosmester válaszol.

Kedves Barátom Uram!

Igen örömest teljesíteném kedves Barátom Uram' kíván

ságát, ha tehetségemben állana; de a múlt héten három le

gényt fogadtam mühelyembe , s így a nálam dolgozóknak szá

ma megtelt , többnek pedig munkát nem adhatok. Azonban

még is olly szerencsés voltam itt P ... én egy jó barátomnál

munkát találni az ajánlott' számára. A mint reám bízta ked

ves Barátom Uram, megkértem N ... urat, hogy az ifjú' ma

gaviseletét szemügygyei tartsa, nehogy a rósz társalkodás el

csábítsa, mit ő igen szívesen ígért. N ... úr az ifjúval egészen
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meg van elégedve ; mert várakozásának tökéletesen megfelel 3

bebizonyítja , hogy ügyes mesternek tanítványa.

Ezzel magamat ajánlva vagyok

igaz barátja

' N. N.

VII. Emlékeztető levelek.

Ha valakit' Ígéretére emlékeztetünk, a szerénységről és

udvariságról ne felejtkezzünk meg. Ha pedig jogunk van valaki

től valamit kívánni, akkor többet merhetünk. Azonban min

denkor tartsuk eszünkben, hogy a szép mód és nyájasság sok

kal hamarabb elvezetend czélunkhoz, mint sértegető kifejezé

sek. Akkor kiváltképen vigyázzunk , ha főbbraugúakhoz in

tézzük emlékeztető leveleinket , s ne vétessük észre velők ,

hogy őket kényszerílhetjük. Ha körülményeink a várakozást

meg nem engedik, s az elhalasztás kárunkra volna , vagy ha

a nyájasság és udvariság nem íjásznál s emlékeztelésünket

megújítani kénylcleníttelünk, akkor komolyabb hangon is ír

hatunk. .

, Az ezen levelekre írt feleletek vagy az igéről' teljesítését

s a tartozás' Icüzctését vagy a válaszoló' meutcgetését foglalják

magokban. A mentegető levelek a IX sz. a. következnek.

155. Emlékeztetés egy adósság' lefizetésére.

Tekintetes sat. .,

Teljes tiszteletű Uram !

Egy kis változás , mellyel kevéssel ezelőtt tettem házi

gazdaságomban, olly igen megszaporította költségeimet, hogy

azokat mind ez ideig sem győzhetem. 'Ez , úgy vélem , elégen

dő lesz kimenteni bátorságomat, hogy azon kis tartozásnak

megküldését bátorkodom a tekintetes Úrtól kérni, mellyel c-

zeu hónap' 2-kán kiadóit számvileli kivonatom foglal magában.

Azon bizonyos reménységgel, hogy a tekintetes Úv bi-

zodalinamal, mellyet kérésemmel nyilatkoztattam ki, rósz né

ven nem fogja venni , bizonyossá tenni bátorkodom a tekin

tetes Urat, hogy ezután is nagy becsületemnek fogom tartani,

pontosan teljesílhcliii kegyes parancsokLait..

10*
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Magamat a tekintetes Úr' kegyességébe ajánlván, tartozó

mély tisztelettel m'aradok

A tekintetes Úrnak - . -,

alázatos szolgája

. . - - N. N.

'..•'., L . • • mester.

•

156. Másodszori emlékeztetés egy larto-zás-r

l e fiz été sere.

Nemzetes Úr ,

> Teljes bízodalommal való Uram l ' •

Utolsó levelemre , mellyben a 250 vft. lefizetésére, kérlem

a nemzetes Urat , még csak válaszolni sem tetszett. Őszintén

megvallom, hogy hallgatása nem kevéssé bosszant, s ebből ,

valamint abból isy hogy a fizetésre rendelt napon eleget nem tett

ígéretének,, azt nézem ki, hogy barátságommal legkevesebbet

sem gondol. Ezeket nem örömest írom s nem örömest emlé

keztetem újólag a nemzetes Urat; de már a múlt héten írt le

velemben jelentetlem , hogy mostani helyeztetésemben pénzre

nagy szükségem van. ,

Ha azon véleményemet, hogy a rcemzefes Úr barátságom

mal nem gondol, igazolni nem kívánja, lessék levelem' véte

lével , melly minden eselre utolsó lesz , pénzemet, azonnal

megküldeni.

Azon bizonyos reménységgel, hogy a nemzetes Úr kény-

szeríj.eni nem fog, a törvényes úton keresni sajátomat, tiszte

lettel vagyok

A nemzetes Úrnak

köteles szolgája

N. N.

157. Emlékeetetéff karoat' fizetésére.

Kedves drága Úri

A jövő héten nagy summát kényleleníttetem kereskedő

N. úrnak lefizetni , de- a kezem között lévő pénz kevés an

nak kielégítésére, Mivei az. Úr a tőkepénzemtől fizetendő

két esztendei kamattal tartozik , holott azt az adósságlevél o

rejénél fogva minden esztendőnek végéve] le kellene fizetnie,

kérem az Urat, ne terhellessék azt minél előbb megküldenir
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Ismervén az Úr' pontosságát, a pénzemre szükségein nem

lévén , mind eddig nem akarlam az urat emlékeztetni.

Azon bizonyos reménységgel az Úr' szívességében, hogy

az említett kamatokat még e héten megküldi , tisztelettel va

gyok

Az Úrnak

köteles szolgája

' N. N.

158. Emlék eztetés egy contó' kifizetésére.
\ ,

Kedves drága Úr!

A múlt hónap' 13-kán küldött contómról (számviteli kivo

natomról) kétségkívül elfelejtkezett az Úr. Kénytelen vagyok ar

ra emlékeztetni az Urat; mert rövid idő múlva nagy summa- '

kát kell lefizetnem , s pénz nincs kezem között. Ha ezen ked

vellen helyeztetésben riem volnék, nem alkalmatlankodnám le

velemmel. Kérem , ne v«gye rósz néven s lessék jövendőben is

parancsolni velem.

Tisztelettel maradok

Az Urnák

alázatos szolgája

N. N.

159. Tartozásra emlékezte lés egy távollévő

• urasághoz.

Tekintetes sat-

Jóakaró Uram!

P ... ről elmenetekor bizonyossá méltozlat9tt tenni , hogy

tartozása' kifizetésére gondja lesz a tekintetes Úraak , mihelyt

N... ben rendbefogta szedni dolgait. Tökéletesen meg lévén

a tekintetes Úr' pontosságáról győződve, Ígéretei' teljesítésén

soha sem kételkedtem s most sem merészelném sürgetni a fi

zetést , ha házi viszonyaim nem kényszerítenének.

Bátorkodom azért a tekintetes Urat ígéretére emlékeztetni

s reménylem , hogy azt a tekintetes Úr az előhozott okra néz

ve rósz néven nem veendi. Kérem egész alázatossággal, mél-

tóztassék kegyesen teljesíteni igéretét ; mert egy szegény mes

terembernek mindenkor nagy szüksége van pénzére , ha hite

lét nem akarja elveszteni s becsületesen kivan elélni.
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Kérésem' teljesítéséért a legnagyobb köszönettel leszek a

tekintetes Úrnak. Méltóztassék jövendőben is parancsolni ve

lem , örömest fogok a legjobb munkával szolgálni.

Ezzel magamat úri kegyességébe ajánlom s tartozó tiszte

letlel vagyok

A tekintetes Úrnak

alázatos szolgája

N. N.

16O. Egy csizmadia tartozására emlékez tct egy

Urat a nélkül, hogy világosan kérné adós

ságát.

Tekintetes sat.

Mind ez ideig munkámmal megelégedni méltóztatolt, nem

tudom lehat, mi szolgáltatóit arra okot, hogy már olly régen

nem parancsolt velem a tekintetes Úr. Én a legnagyobb ügye-

kezeltel azon vollam , hogy a tekintetes Úrnak a legjobb mua-

kával kedveskedjem, tudtom nélküli hiba tehát az, melly eu-

gem a tekintetes Úr' kegyességétől megfoszlott. Bátorkodom

azért reményleni, hogy kegyes izenete átal ezen bizonytalan

ságból kiszabadít a tckmteles Úr.

Mcllyért is alázalosau escdezvén, tartozó mély tisztelettel

maradok

A tekintetes Úrnak

alázatos szolgája

N. N.

csizmadiamcstcr.

161. Is metélt emlékeztetés.

Tekintetes sat.

Ez már hatodik levelem, mellyben 100 ezüst forintom'

megfizetését kérem. Eleinte kopasz mentségekkel s hiú remé-

nyekkel bíztatott a tekintetes Úr s utolsó leveleimre válaszolni

sem tetszett. Ha én is úgy bánnék hitelezőimmel, roszul vol

na dolgom; de én kénytelen vagyok kifizetni azokat, szüksé

ges tehát, hogy cngemet is/ elégítsenek ki adósaim. Már esz

tendeje, hogy a tekintetes Úr más vendégházba jár.. Azt nem

veszem rósz néven , csak pénzemet küldje meg ! Én több le
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veiét írni nem fogok ; de ha két hét múlva ezen írásomnak si

kerét nem látom, kénytelen leszek azon úton keresni sajáto

mat, melly a tekintetes Úrnak nem válik becsületére, nekem

pedig sok bosszúságot okozand.

N. N.

16*. Emlékeztetés a házbér' kifizetésére.

Kedves Szabómester Uram!

Nem gondolom, hogy megharagudhatnék réám , mivel új

ra emlékeztetem a házbér' kifizetésére. Maga átálálja az Úr ,

hogy kívánságom igazságos.

Mások a házbért eló're fizettetik meg ; én csak akkor ké

rem , midőn a lakó már fél évig használta a szálast. Én becsü

letében tökéletesen bízom ; de mivel mostani helyeztetésemben

én is, nagy szükségben vágyók, kérem az Urat, ne sajnálja

legfeljebb egy hét alatt kifizetni tartozását. Még egy egész évi

bérrel adós s már a harmadik fél év is nem sokára eltelik, és

az Úr' gondatlansága mindenkor egyenlő.

Nagyon sajnálnám , ha más módokhoz kényszerítene lát

ni az Úr.

N. -N.

%

163. Egy késedelmes fizetőne'k szóló emlé-

• kéz tető le vél.

Tekintetes sat.

A tekintetes Úr bebizonyította , hogy az embernek béke

tűrését a legkeményebb próbára tenni nem . lehetetlen. Már

három esztendeje, hogy különbféle szín alatt napról napra ha

lasztotta 100 ezüst forintból álló tartozása' lefizetését s^cét száz

nál többször voltam minden siker nélkül a tekintetes Úrnál. A-

zonban azt is tudja a tekintetes Úr, hogy olly nagycsaládot

mint az enyém , henyéléssel táplálnom nem lehet , hanem reg

geltől estig kell dolgoznom , „ ha nem akarom , hogy valamiben

'fogyatkozást szenvedjen. Őszintén megvallom, hogy, midőn

az árúkat átvette tőlem a tekintetes Úr ,, nem gondoltam , hogy

plly characterü s k'özönségesen tisztelt Űr, kinek szembetűnő-

jövedelmei vannak , olly méltatlanul bánhatnék egy polgárral,

s őt illy soká várakoztathatná, vagy épen veszedelembe hoz

hatná igaz keresményét. Vannak ugyan esetek, mellyekben a
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ponlos fizetés' reményéről egészen le kell mondanunk ; de e-

jsek azon közönséges szerencséden esetekközé tartoznak, mely-

lyeket gyakran megsiralunk , de azért öl nem csüggedímk.

Csak a tekintetes TJr foszthat meg egy szegény embert mindéi}

kedvétől,

Kérem még eszcr alázatosan a tekintetes Urat, tessék leg

feljebb egy hónap alatt lefizetni tartozását; mert ellenkező e-,

petre a törvényhez kénylelenítlellem folyamodni, mit nem ö-.

römest tennék, hogy, azon lisztelet ellen vetkezni ne láttassam,

mellyel a tekintetes Úrnak tartozom,

•Kegyességébe ajánlott maradok

A tekintetes Úrnak

alázatos szolgája

N. N. ,

164. Egy jó barát barátját a válaszolásra

emlékezteti,

Kedves Barátom!

Négy hónapja, hogy sem. levelet, sem utolsó levelemre

választ nem kaptam, JNem szokván iljy hosszas hallgatásod-*

hoz, okát ügyekszem kinyomozni- Beteg vagy? attólaz isten,

mentsen meg. — Elutaztál! — de hová ? — Sok a foglalatos

ságod? -^ a»t nem gondolnám, •=- Megszűntél Barátom len

ni? — az lehetetlen, így űzi egyik gondolat a másikat. De

valamint a szorgalmatos íevelezés nem bizonysága a hív barát

ságnak, úgy annak egy kis korig megszűnéséből a» hidegülést,

következelni nem lehet; azonban ha kedves levelezésednek tí

zen nagy szünetét a válaszolásban volt készségeddel egybcna-*

sonUtom , nyugtalanító gondolatok támadnak bennem,

Szabadíts ki mennél előbb ezen bizonytalan helyeztetés^

bői s írd meg , hogy élsz , hogy egészséges vagy s hogy még

szereted

igaz barátodat

N. N. ..ét.

>65. Egy testvér testvérét emlékezteti, hogy

állapot) áról tudósítsa.

Kedves Öcsém !

Három hónapja , hogy nem tudósílál állapotod felől. Jól

ismered anyánk' gondosságát, s nagyon csodálom, hogy hall
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gátasod által még nagyobbíthatod nyugtalanságát. Én mín-

denképeii mentegetlek s ügyekszem megnyugasztalni jó anyán

kat; de látom, hogy minden (igyekezetem melleit sem érhe

tem el szándékom' czélját.

Ha beteg vagy, tudósíts valauielly jó barátod által álla

potodról, majd olly móddal terjesztem jó anyánknak elejé

be ezen szomorú hírt, hogy az őt kevésbbé fogja gyölreui,

jniut azon félelem , mellyben miattad lebeg.

Foglalatosságok nem hátráltathaluak; mert úgy vélem »

hogy legfőbb foglalatosságod Tieidet tudósítani hogylétedről ,

hogy ne aggódjanak sorsodon. Sőt ha igen szorgos dolgaid

Tolnának is, egy két sor' Írására időt mindenkor nyerhetsz.

Ke késs' válaszolni levelemre, arra kér

hív bátyád

N. N,

VIII. Intő, feddő és szemreháiiyó levelek.

Intő, feddő és szemrehányó leveleket csak egymáshoz ha

sonló személyek írhatnak egymásnak s az előjárók alatt való

iknak. Ki nem rósz akaratból hibázott , azzal másképen kell

bánnunk, minta könnyelművel, a könnyelművel másképen,

mint a gonosz szándékból hibázóval, Ezekbeu is kiriekkinek

természeti tulajdonságihoz és hajlandóságihoz kell alkalmaztat

ni magunkati Ezen levelek' gyakran kímélő hangot kivannak ,

.mellyen megsértett, de valamint a haragtól, úgy a gyülölség-

től is távollevő szívünk beszél. A nemes lelkű haragjában sem

fakad illetlen kifejezésekre ; de ez czélirányos sem volna ,

mert a helyett, hogy azok által az olvasót valamiről meggyőz

né s megjobbítaná , még inkább felirigerli. Az alacsony go •

rombaságoknak és kisebbítéseknek ezen levelekből egészen ki

kelj maradni, nehogy mást akarván feddeni, min magunkat

legyük feddésre méltókká.

Az okosság azt tanácsolja, hogy azoknak, kik közelünk

ben élnek, ha csak különös szükség nem kívánja , hasonló le

veleket ne írjunk, hanem inkább személyesen mondjuk meg

a mondandókat. A tapasztalás tanít, hogy a megsértettek köz

ti levelezés , bár melly vigyázattal választassanak a kifejezések,
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nem hogy megbékéltetné az ellenfeleket, "de níég inkább fel

háborítja azokat.egymás ellen.

Az ezen levelekre írt feleletekben vagy őszintén megis

merjük hibánkat, vagy mentegetjük magunkat. A menlege-

tés mindenkor szerény legyen- "A jó intést s tanácsot minden

kor köszönettel fogadjuk. A mentegető leveleket lásd a IX.

szám -alatt.

166. Egy atya intéseket ad fiának, ki rósz

társaságok által magát elcsábíttatni en

gedte.

Kedves Fiam !

Fáradságos életem' öreg napjainak vigasztalását és örömeit

véltem benned találni ; de fájdalom ellenkezőt kell tapasztal

nom. Tegnap előtt olly dolgokról tűdósíttattam, mellyek nem

kevéssé szomorítottak meg. — Te N ... úr' szolgálatáról le-

mondtál s azzal az erkölcsiségről is. Játék és roszhírü embe

rek' társaságában! dorbézolás mostani foglalatosságod. Egy jó

atyának, ki gyermekei' javát szívén hordozza, nagy fájdalom

ez ; könyeket áraszt szemeiből s a sírhoz közelebb vezeti. Még

el nem vesztettem egészen jobbúlásodról való reményemet ,

mert tudom, hogy szived még nincs annyira megvesztegelve,

hogy jó atyád' intéseinek meg ne nyílna. Ha pedig megcsalt

reményem , visszavonom jóléteinényimet , hogy méltatlan

gyermekre ne tékozoljam azokat.

Rajtad áll jó Fiam' nevét jobbulásod által újra megérde

melni s magadat arra méltóvá tenni, hogy eunekutána isiegyek

szerető atyád

N. N.

167. Szemrehányó levél egy ismerőshöz, ki

bizodalmnnkkal visszaélt.

Kedves Úr! . '

Bocsásson meg, hogy a régi szokás szerint Barátomnak

nem nevezem levelemben. Az Úr bebizonyította , hogy az Úr

előtt ezen név nem olly szent, mint ennekelőtte volt; mert

különben Sz... úr' történetét, mellyel a hallgatás' legszen

tebb ígérete mellett nyilatkoztattam ki az Úrnak , olly gondat

lanul ki nem beszélte s nem tette volna az egész város' köz

beszédtárgyává. Ez nekem nagy kedvetlenséget okozott. De
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bár melly kellemetlen ez, sokkal jobban fájlalom, hogy ba

rátságáról olly kedvező vélekedéssel voltam ; de képzelhettem-

e , hogy illy kegyetlen csalódás lesz következése ? — Ha ezen

történetet csak egy helyen beszélte volna el , hirtelenkedésének

tulajdonítanám , de ezt az Úr mindennek hírül adta , ki hal

lani kívánta. Ebből méltán azt következtethetem , hogy szánt

szándékból , nem pedig könnyelműségből cselekedte. — Én az

egész történetről hibásan tudósíttattam. Sz... úrral is szólot-

tam már s megbékéltem vele; nagyon sajnálom , hogy régi jó

Barátom bizodalmammal annyira visszaélt.

Az Urat egyedül arra kérem , hogy ezen költött történe

tet haladék nélkül igaztalannak nyilatkoztassa, hol annak hí

rét elterjeszté. Ha becsületes ember az Úr, sietni fog teljesí

teni kérésemet. Ha pedig azt teljesíteni nem fogja , kénytelen

leszek Sz . . . úrral, a felsőségtől kérni elégtételt.

N. N.

168. Egy bará t barátján ak.

Kedves Károly I

Mi ketten, a mint viseletedből látom, többé nem illünk

öszve. ]\Iig ismeretlen valal , mig főbb tekintetű s rangú ba

rátid nem vatának , addig tűrhető lehetett társaságom ; de

most^ a mint észreveszem , könnyen el lehetsz nélkülem. Meg

hitt barátod lehettem , de mellékes mulató társad nem leszek

soha , s mivel magad büszke vagy, reménylem , ezen kis büsz

keségemet nem fogod kárhoztatni. Ne magyarázd tehát balra ,

ha látogatásimmal ezentúl ritkábban esem terhedre. Őszinte i-

faz barátom úgy sem valál, azért visszavonulásom miatt leg-

isebb hiányt sem fogsz érezni. Ellenséged soha nem leszek ,

arról bizonyossá teszlek , sőt ha valamikor valamiben hasznod

ra lehetek, készségemre bízvást számot tarthatsz. Légy bol

dog.' Kezem Írását jól ismered, nincs tehát szükség nevem' a-

láirására.

169. N. N. egy ifjú' rósz magaviseletét pana

szólja atyjának.

Nemzeles sat.

Nagyon sajnálom , hogy kellemetesebbet nem írhatok az

Úrnak. Az Ön' fia' már nem viseli magát úgy, mint elejénte.

Már nem tanúi olly szorgalmatosán s keveset olvas, hozzánk
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sem viseltetik olly bizodalommal , rniut ez elölt, s minde

né legnagyobb rendetlenségben. Egynéhányszor már kelle

ténél későbben s mámorosán jött haza; attól félek, nehogy

még feslettebb életre adta legyen magát. Valóban igen szána-

kozásra méltó volna, ha olly szép elmebeli tehetségei s olly

nemes szive mellett elcsábbíttatnék. Többszöri intéseimre sern

akart könnyelmű barátját' társaságáról lemondani.

Az Úr jól ismer s tudja , hogy a rendnek és jó erkölcsök-,

nek kedvelője vagyok. Ha fia ezentúl is így feg kicsapongarii,

házamnál nem tarthatom. Tessék azért őt egész komolysággal

meginteni. Szivemből kívánom , hogy intéseinek több sikere

legyen, mint az enyéimnek volt.

Egyébiránt maradok -

A nemzetes Úrnak

kész szolgája

N. N.

17O. Egy atya fiát inti.

Kedves Fiam !

N ... Úr panasaolkodik , hogy magadat nelii jól vise

led , hogy a rósz társaságokat keresed s kicsapongani kezdesz l

Szörnyű hírt kell hallanunk .' — Ez tehát gyümölcse ügyéke

zetemnek , mellyel belőled jó embert nevelni, s Téged nagy

költséggel tanítani s oktatni törekszem ?, — így felelsz meg

reményeinknek s várakozásainknak? — így jutalmazod meg

a legjobb anya' sok száz álmatlan óráját? — Vérzik szíve ezen

szomorú hírnek hallatára. „Nagy isten !" így sóhajt „ne

hadd elérnem azon időt , hogy Károlyómból rósz ember le
 

erény'

ző tudósítást nyerhessünk irántad. — Ami családunk mind eddig

a feddhetetlenség' és jámborság' hírével díszeskedett ; s Te vol

nál az első , ki szégyent tenne neki ? — De ha atyai intéseim

re nem ügyelsz , ha anyádon nem száríakozol , ha tovább is

folytatod a zabolátlan életet , s N ... úr elküld házától , tudd

meg, hogy nem tekintlek mint Fiamat, s kemény büntetés

fogja követni vétkeidet.

Atyád

N. N. •
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1T1. Egy ha rá t barátját feddi, hogy könyvei

nek jól nem viselte gondját.

Kedves drága Úr!

Az Úrnak kölcsön adott G ... munkáit megkaptam u-

gyan ; de nem azon állapotban , mellyben akkor voltak , mi

dőn azokat az Úrnak elküldöttem.

Világosan kértem az Urat, viselje gondját könyveimnek,

s az Úr olly romlottan, küldi vissza azokat, hogy alig ismer

hetem magaméinak. Én tisztán szerelem tartani könyveimet

s beraocskolt könyvben nem örömest olvasok. Nem fogja te

hát rósz néven venni , hogy a kért F ... munkáit el nem kül

döm. ^Ha más részben szolgálhatok az Úrnak, készséggel va

gyok . . - •

Az Úrnak

köteles szolgája

N. N.'

W*. -.Egy házasiilandó ma tkáj á'ravaszságá t pa

naszolja a leány* atyjának s jelenti, hogy

barátságról lemondott.

Kedves drága Úri

Az Úr' leányát szívem vonzódásából kértem' hitestársul ,

mert tetszett, és azt véltem, hogy derék anyjának fogja kö

vetni nyomdokait s jó gazdasszony lesz belőle , raillyent nagy-

kilerjedésü gazdaságom kivan ; de magaviselete ahhoz nem

nyújt -reménységet- Mit gondoljak róla l midőn még most is

aziíjúN...el társalkodik, melly ismeretségnek már ezelőtt

kellett kezdődni. Ha ezt nem tekinteném is , de amaz ki nem

menthető. Az Úr' leánya úgy viseli' magát , mint gazdag nő,

s úgy látszik , miölha azon helyeztetéssel, mellyben mint hit

vesemnek kellene élnie , meg nem elégednék. Gyakran észre

véteti velem , hogy sorsomat a magáéhoz képest alacsonynak

tartja , s hozzám leereszkedését nagy kegyelemnek kell tekin

tenem. Sajnálom, hogy ezen viszonyokbari az Urnák veje nem

lehetek ; mert más takarékos és jámbor személyt vagyok kény

telen választani hitvesemül, ki szeretetlel lesz hozzám és hiv-

séggel fogja gondját viselni gazdaságomnak.

Egyébiránt tisztelettel maradok

N. N.
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1T3. Egy jó barát barátját hallgatása miatt

f eddi.

Kedves Barátom l

Csaknem azon gondoláira kell vetemednem, hogy egé

szen ej felejtettél. Már két éve, hogy egy betűcskét sem írtál;

de nagy örömemre tudosítlattam , hogy egészséges Vagy s jól

folynak dolgaid. Mi lehet tehát hallgatásodnak oka? — A

sürgető foglalatosságok ritkán tartanak soká ; de ha úgy vol

na is , egy két sor' írására könnyen nyerhetünk szabad pillan-

tatokat. Hogy újabb barátid a. régieket elfelejtetnék veled,

ellenkezik gondolkozásod' módjával , mert állhatatos vagy s

nem azért kötsz ma barátságot valakivel , hogy azt holnap fel

oldjad. .

Vigyázz , kedves Barátom , mert én minden titkaidat ki

nyomozom s megírom Neked.

Emlékezz' néha veám , a ki állhatatos barátsággal vagyok

hív barátod

N. N.
-

WA. Egy leánykának kedveséhez írt feddő

, levele.

Tegnapi 'magaviselete egy vakmerő , megvetésre méltó

emberé volt s ez kénytelenít félbeszakítani barátságunkat. Igen

örülök, hogy még jókor, ismertem meg nemtelen indulatát.

Ha most , midőn még az Úré nem vagyok , magát józanul és

jámborul nem viselheti , mit várhatok az Úrtól egybekelésünk

után? Igaz ugyan, hogy a részegség volt erkölcstelenségének

oka ; de mit lehet olly emberről gondolnunk , ki gyakran a

mértékletlen italnak adj a magát? Énnekem részeges férj' tár

saságában élni nem szándékom. Hogy jövendőre minden kelle

metlenséget eltávoztassunk , kíméljen meg ezután látogatásaival.

Annak jeléül, hogy az Úr' barátságáról egészen lemon

dottam , ezzel visszaküldöm ajándékait.

N. N.

W5. Megszólás miatti szemrehányások.

Kedves G . . . !

Mif vétettem Neked? Mi által vesztettem el szeretetedet?

Azt bizonyosan el kellet vesztenem ; különben nyilvános tár
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saságokban meg nemszólottál volna. Ez igen fáj ; nem találok

kifejezéseket fájdalmam' kijelentésére. Jól tudom , hogy sok

fogyatkozásom van s tűrnöm kell, ha azokról beszélnek, míg

nem jobbítom meg hibáimat. De benned inkább védelmezőmet és

közbenjárómat, mint vádamat s bírómat képzeltem volna. —

Te kétségkívül sokkal ügyesebb s jobb vagy nálam , de Neked

is vannak hibáid s gyengéid ; mert Te is ember vagy. Azon

ban ha Valaki jetenlétemben roszat beszélne rólad, védelmező

det találná bennem s én kimentenélek. Te nem cselekedled

azt, sőt inkább — — De nem akarok többé pauaszolkodni.

Tulajdon szived meg fogja mondani , ha még nem egészen i-

degen hozzám , melly igen megsértettél. Gondolkozz' egy ke

véssé, kedves G ..., ismerd meg hibádat, s ne bánj' méltatla

nul velem, vagy legalább mondd meg, mi átal,vesztettem el

barátságodat s mi átal nyerhetem azt vissza ? Én mindenkor

buzgó indulattal voltam

igaz' barátod

N. N.

IX. Mentegető levelek.

Bocsánalkérő- és mentegető leveleket akkor írunk, midőn

vagy valósággal hibáztunk , vagy csak gyanúba estünk. Ezen

leveleket őszinte hangon írjuk s engedjük a sziyet beszéleni.

Kopasz vagy költölt mentséget előhozni sokkal roszabb , mint

hibánkat őszintén megváltani s a megsérlettól becsánatot kérni.

Ha valakinek kérését nem teljesíthetjük, lerjeszszük elő

az akadályoztató okokat mentegető levelünkben s ajánljuk más

esetekben szolgálatunkat.

A mentegető levelek a VII és VIII. számok alatt foglalt

emlékeztető-, intő-, feddő- és szemrehányó levelekre szóló

válaszok.

W6. Egy jó barát barátja előtt hosszas hallga

tását mentegeti

( Kedves Barátom !

Hogy hosszas hallgatásomon panaszolkodtál , az barátsá

godnak bizonysága s előttem olly kedves , hogy köszönettel tar
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lozom érte. Igaz , hogy illetlen volt illy soká hallgatnom ; de

az , mi az írástól tartóztatott , olly nehéz büntetés recím nézve ,

hogy azzal a legnagyobb vétkeket is meg lehetne büntetni.

Nem akarom azt voltaképen előadni; mert felek, nehogy hosz-

szas mentegetésem szinte olly kedvetlenségedre legyen , mint

hosszas hallgatásom. De arról méltán bizonyossá lehetlek, hogy

valamint eimekeló'lte voltam , úgy mindenkor maradok

Neked

hív barátod

N, N.

- ítt. Válasz a 167 sz, a, levélre.

Kedves Barátom !

Levelének kifejezései- olly, sértők, hogy azokon a legjobb

szívnek is meg kell indulni. Én Önnek örömest szolgálnék e-

légtctellel , de nincs tehetségemben. Nem engem , hanem Ont

illetné a mentegelés. Igaz , hogy Ön Sz . . . űr' dolgát mint tit

kot nyilatkoztatta ki nekem s én azzal úgy is bántam , mint

titokkal; de Önnek elbocsátott szolgája , ki basoulóképe/i ba

rát' számába látszik tartozni , talárt bosszúvágyból fecsegte ki

azt. Nem barátitól, hanem cselédeitől őrizkedjék. — Ez szol

gáljon Önnek jövendőre sinórmérlékúl.

Ezen méltatlan megsértetésemet -ágy nézem , mint köny-

nyen fellobbanó indulatának következését s kérem Önt, győ"

ződjék meg ártatlanságáról

hív barátjának

N. N.-.nck.

líö* Egy gyaniíba e selt mentegeti maga t,

Tekintetes sat. " ,

A tekintetes Úr neheztel reám , mert azzal vádoltatom y

hogy vakmerőén szólottam meg a tekintetes Urat. De a tekin

tés Úr igazságosabb, mintsem azt, ki olly soká dicsekedett

a tekintetes Úr' hajlandóságával, meghallgalallanul kárhoztat

hatná- Engedje a tekintetes Úr , hogy őszinte vallást tegyek.

Nem tagadom , hogy senator N. . . úr előtt kijelentettem G ...

úr' dolgának elintézéséről véleményemet, de milly szándékkal,

milly kifejezésekkel tettem azt, senator N. úr félremagya
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rázta vagy szántszándékkal hibásan tudósította arról a tekin

tetes Ural. Eri egy a könnyelműség által elragadta tóttnak szo

morú sorsán szánakoztam s kinyilatkoztattam, hogy vétkei nem

gonosz szivéből származtak, nem rósz characterének követke

zései ; de azt nem állítani, hogy, az ellene hozott Ítélet igaz

ságtalan. Amarról a tekintetes Úr bizonyosan meg van győ-

győdve, ennek igazságát pedig D... úr bizonyíthatja be ki

senalor N... úrral volt beszélgetésemet szóról szóra hallotta

izén dolog reám nézve fontosabb , mintsem igazsága egyedül

állításomon alakíttathatnék ; tessék e részben D ... urat is meg

hallgatni. Az ő vallomása ki fog a gyanú alól menteni s az ál

tal a tekintetes Urnák hozzám való hajlandóságát ismét meg

nyerem. Méltóztassék igazságosan bánni velem , a ki szín nél-

kuh tiszteletlel vagyok

A tekintetes Úrnak

alázatos szolgája

N. N.

179. Mentegetés, hogy a meghívást el nem fo

gadhatjuk.

Kedves Barátom!

,,.., Barátságos meghivásod nagy örömemre volt a mindjárt

Jökéltem magamban, hogy meglátogatlak. De míg Marim

mal az elmenetelről beszelek , azon szomorú hirrel érkezek a-

nyámtol egy levél, hogy nehéz beteg . hogy a levél' vételével

azonnal hozza siessek. Ennél fogva ki fogsz menteni s megen

geded, hogy ezen szomorú hirrel alkalmatlankodtam ; de mint

barátod el nem hallgathattam azt..

Isten hozzád í Jó mulatságot kivan

igaz barátod

N. N.

•SÓ. Mentegető levél, hogy el nem búcsúztunk

(Egy atyafihoz.)

Kedves Uram Bátyám!

Holnap O . . . ba útnak indulok. Még egyszer meglátogat

tam volna kedves Uram Bátyámat, ha időm és a körúlálUsok

engedtek volna. Véletlenül nyertem alkalmatosságot az elü

lt
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lázasra s •orra magamat csak hamar el- is tökéltem. .Nagyon fáj

lalom , hogy még egyszer kedves Uram Bátyámat nem láthat

tam s jótéteményeit és szép tanításait személyesen meg uem kö

szönhettem. Az isten legdúsabb áldásával jutalmazza meg azokat.

Ez életben nehezen fogom látni kedves Uram Bátyámat , de .

úgy reményiem végezni földi pályámat , hogy a jobb világban

viszontlátásunknak örülhessek.

Én kedves Uram Bátyám' szívességeit soha el nem felej

tem s mindenkor tisztelettel leszek

Kedves Uram Bátyámnak

alázatos rokona

N. N.

191. Egy atya fiát mentegeti.

Kedves drága Úr!

Nagyon fájlalom, hogy fiam magaviseletével meg nem

elégszik. Én komolyan megintettem s kijelentettem neki , mi

lesz következése , ha meg nem jobbul. Reménylem , hogy in

téseim nem lesznek sikeredének. Kérem azért Uraságodat , en

gedjen meg neki , részesítse ismét szeretetében s ne sajnáljon

reá vigyázni, hogy a rósz társaságok által újra el ne csábíttas-

sék. Nem örömest fárasztóm ezekkel Uraságodat, de kinek

adhatnám át olly bizodalommal gyermekemet, mint Urasá-

godnak? Fiamnak háladatoaságára bízvást számot tarthat Ura-

ságod , ki mihelyt a dolgot jobban tudja megítélni , Uraságod-

ban legnagyobb jótevőjét fogja tisztelni.

Óhajtva várok alkalmatosságot Uraságodnak kinyilatkoz

tathatni hálámat s vagyok

Uraságodnak

kész szolgája

N. N.

. Egy fiúnak szülőihez írt mentegető levele.

Kedves Szülőim!

Igen megzavarodtam kedves drága Szülőimnek levelén.

JVÍa nem vártam levelet; annál kevésbbé illy rettentőt. Alig

tudok magamhoz jöni , alig tudok válaszolni kedves Szülőim-
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nek. Kedves Szülőim s/ránkoznak és fenyegetődznek ! — Én

a legmélyebb alázatossággal kérek bocsánatot. — Istenem !

mit mondjak? — Megismerem, hogy hibáztam; de N... úr

igen keményen ítél. "Egy kétszer később jöttem haza ; mert

víg barátim' társaságában tovább mulattam , mint kellett vol

na, de más kicsapongásokban részt nem vettem. N... úrnak

cllenmondani nem akarok; meg vagyok győződve, hogy java

mat akarja. Magam is átlátom , hogy ártalmamra s veszedel

memre volt azon társaság. Kérem kedves Szülőimet , ne kép

zeljék léténél roszabbnak magamviseletét s bocsássák meg hi

báimat. Eléggé kínoz azon gondolat, hogy szomorúságot okoz

tam kedves Szülőimnek s hogy kedves anyám olly aggódásban

volt miattam. Szentül fogadom , hogy nem sokára kedvező tu

dósítást nyernek rólam kedves Szülőim. N ... úr ismét meg

fog elégedni magamviseletével. Én kedves Szülőimet soha töb

bé nem fogom b ásítani. Hogyan volna lehetséges az erény- és

becsületérzésről, mellyel kedves drága Szülőim' példája s jó

tanításai csepegtettek belém, egészen lemondanom? Legyen

bizodalmok kedves Szülőimnek legszentebb Ígéretemben s sze

ressék ezután is

vétkeit megbánó fiokat

N. N ... ét.

Mentegető levél, hogy a kölcsönt a megha

tározott időben vissza nem fizettük.

Nemzetes Úr ! .

Kiméltetésemet a legnagyobb köszönettel ismerem meg s

mindent feláldozok, csak hogy kötelességemet elmellőxni ne

láttassam. Mivel nem volt annyi pénz kezem között , hogy a

nemzetes Urat kielégíthettem volna, kénytelenítteltem az ide

mellékelt summát egy jó barátomtól felvenni, csak hogy Ön

nek megmutassam , hogy jóságával visszaélni nem akartam.

Ne terheltessék a nyugtalványt elküldeni.

Én tiszteléttel maradok

A nemzetes Úrnak

köteles szolgája

N. N.

11*
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184. Mentegető levél, hogy a reánk bízottat

el nem végezhettük.

Tekintetes sat.

Engedelmet kérek , hogy annak , mit reám bízni méltóz-

tatott , előbb végére nem járhattam. Szorgos foglalatosságaim

ezen dolgot akaratomnál tovább halasztani kényszerítettek. A-

zonkivül más váratlan akadályokat is el kellett lávoztatnom.

Nagyon sajnálom , hogy tekintetes Uraságod' kívánságát e

részben nem teljesíthettem. De reménylem , hogy jövendőben

pontosabban fogok eljárhatni tisztemben . mint a jelen körül-

állások megengedték. Tekintetes Uraságodnak mindenkor a

legnagyobb szívességgel fogok szolgálni.

Tisztelettel vagyok

alázatos szolgája

N. N.

185. Mentegető levél, hogy az ajánlott hivatalt

nem fogadtuk el.

Kedves drága Uram Bátyám !

A gróf H ... nál megüresült nevelői hivatalról tudósítani

méltóztatott s azon kívánságát kinyilatkoztatni , hogy azt elfo

gadjam. De egyszersmind azt is meghagyta kedves drága Uram

Bátyám, hogy jól fontoljam, mennyiben felel meg ezen aján

lás' elfogadása kívánságaimnak. Ezen atyai gondoskodásért ve

gye legnagyobb köszönetemet. — Parancsolata szerint a támo

gató és ellenkező okokat megfontolván , megvallom , hogy az

utóbbiak határozták el szándékomat.

Igaz ugyan, hogy néhány évig gond nélkül élnék; de mivel

a grófnál további előmozdíttatásomra nincsenek kinézéseim , az

által csak jövendőbeli állapotomról való gondjaimat szaporíta

nám ; mért itten telt ismeretségeimet félbe kellene szakaszta

nom, mellyeknek szerencsém' előmozdításába nagy befolyásuk

lehet. — Tanitványimmal teendő utazásaimban elég alkalma

tosságom volna szép tapasztalásokkal bővíteni ismereteimet;

de a fentebb előadott okból kételkedem ezen haszon czélirá-

nyosságán is. Meglehet , hogy B . . . ben is elérném czélomat ;

de bizonyos vagyok, kedves Uram Bátyám nem kívánja, hogy

egy tálamra bízzam jövendő szerencsémet. — Gyermeki kö

telességem is azt hozza magával , hogy anyámat vegyem tekin
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télbe ; ő szegény , öreg és erőtlen. Nekem nehezen esnék olly

messze távozni tőle; meri hihelőlcg többé nem látnám. Ked

ves Uram Bátyám ismeri nénjenek hozzám való szeretelét. Tá

vollétem nevelné bánatai ; én pedig azzal vádolnám magamat ,

hogy életének örömeitől fosztani meg, hogy napjait megrö-

vidílém. Ha a jövendő ezen hivatalnál kedvezőbb kinézésekkel

bíztatna is , e miatt nehéz volna szerétéit hazamtól elválnom.

Ezek a főokok , mellyekből kegyes ajánlását nem fogad

hatom el. Kérem kedves Uram Bátyámat, méltóztassék mé

lyebb belátása szerint megítélni azokat s nekem más utasítást

adni , ha indító okaimat elégteleneknek látná-

Ezzel maradok

tisztelő öcscse

N. N.
' •

1§6. Mentegető levél, hogy személyesen nem

búcsúztunk el

(Egy jó baráthoz.)

Kedves Barátom!

Ha ezen soraimat fogod olvasni , mar távol leszek. Sze

mélyesen nem búcsúztam el, meri nagyok vollak volna az el

válás' fájdalmai, s az állal neveilem voíiia búsongásodal. Fel

tetlem azérl magamban , hogy titokban fogom előlied elmene

leiem' idejét tartani. A szív ellene volt ezen szándéknak , de

a józan ész parancsolta. Sírva búcsúzom Tőled , sírva mondom

az utolsó islenhozzádat. De kedves Barátom, képzeld távollé

tünkön túl a viszonlálás' boldog óráját l — Ezen időközben le

velezni fogunk egymással; én minden hónapban írok, s Te

válaszoddal fogod viszonozni barátságomat Tudósítani fog

lak állapotomról s ki fogom nyilatkoztatni gondolalijnat , ki-

vánságimat s Te nekem a Tieidet. Oszinlék leszünk egymás

hoz s elfelejtessük egymással a távollét' szomorú ejnlékét.

Én mindenkor leszek

hív barátod

N. N.
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X. Meghívó levelek.

Kézfogóra , menyekzőkre , ^ keresztelőkre , temetésekre ,

vendégségekre sat szóló meghívásai, ha a meghívottakkal egy

helyen lakunk, az xígy nevezett meghívó bilétek által szoktak

megtörténni, mellyeket borítékban, bepecsételve elküldeni leg-

illedőbb. A rendszerintvaló meghívó leveleket, mellyekben a

körülállásokat szántszándékkal adjuk hosszasan elő , meghitt

hangon írjuk, ha ismerőseinknek szóknak; de a főrangú sze

mélynek küldendőket szorgalommal dolgozzuk ki s udvariság

gal jelentsük különös tiszteletünket.

A meghívó levélre mindenkor válasz kívántatik, melly-

ben a meghívásnak elfogadását vagy el nem fogadását jelent

jük. Minden esetben szerénységgel válaszoljunk.

a) Meghívó bilétek.

1SV. Me ghivás kér e sz tatyának.

F... Urat alázatosan kérjük, ne terhellessék újszülött le

ánykánk' e folyó hónak 13-dikán délutáni 2 órakor leendő ke-

resztelésére mint keresztalya megjelenni.

L... april' 12-kén 1840

N. N7, és

N. N.

1S8. M eghívás kézfogó r a.

G... Úr kéretik R... úrnak és ifjabbik leányomnak e

folyó hónap'' 16-dikáii tartandó kézfogóját jelenlétével meg

tisztelni.

M... sept.' 8-kán 1840

N. N-

189. Meghívás menyekzőre.

H... Urat egész családjával N... fiam e hó' 29-dikén

ünneplendő menyekzőjé.ve meghíni bátorkodom.

O... april' 18-kán 1840

N. ff.
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19tt. Meghívás ebédre.

I... Úr kéretik, e' folyó hó' 5-kén egy kis barátságos

ebédre hozzám megalázni magát.

P... febr. 3-kán 1840

N. N.

191. Meghívás temetésre.

K... Urat alázatosan kérem, boldogult atyám' folyó hó'

13-dikán délutáni 4 órakor leendő eltakaríttatásán megjelenni.

R... május' 12-kén 1840

N. N,
f

b) Meghívó levelek.

19*. Meghívó levél meny ekzó're.

(Egy jó baráthoz.)

Kedves Barátom!

Újévi kívánása beteljesedett. Én vőlegény.vagyok s Vil

ma enyém; mához*egy hétre H ... bán fogjuk ünnepelni me-

nyekzó'nket. Sok boldog órát ellem olt Vilmám' társaságában ,

forró kívánásaim s édes eló'érzeteim ott létesüljenek szép való

ra. Tiszteljen meg kedves Barátom jelenlétével s vezesse Vil

mámat az oltárhoz. Jelenléte kettó'ztetni fogja örömeimet. Sem

mi mentegetést el nem fogadok. Elfogadására minden rendelé

sek meg vannak tétetve. Kedden reggel kocsit küldök Önért

s kedves Lina testvéréért. Szerencsés utat kívánva vagyok

igaz barátja

N. N.

193. Egy jó barát barátját házi mulatságra híja.

Kedves Barátom!

Hogy ezidén a farsang igen rövid, jól tudja Kegyed,

elhatároztuk azért, hogy a jövő vasárnap egy kisházi mu

latságot adunk. A leánykákat már kiválasztottuk. Hitvesem
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magára válalta a bál' elintézését, -de csak azon feltétel alatt,

ha leánykáink ügyes tánczosok és víg mulattatok' hiúvá] nem

lesznek.

Meg lévén győződve, hogy Kegyed ezen tulajdonok által

mindenek felett elsőséggel bír , kérem , tiszteljen meg jelen

létével.

Ezzel maradok

igaz barátja

N. N.

104. Egy jó barát betegségből fellábadt barát

ját falurahíja,

Kedves Barátom Uram! «

Örvendező szívvel olvastam jobbanlétéről tudósítását. Is

ién oltalmazza meg jövendőben hasonló szomorii esetektől. Ag

godalmaim már eltűntek s azon szép reménység táplál , hogy

nem sokára házamnálfogom tisztelhetni Kegyedet. Már nem csak

emlékeztetni ígéretére van jogom , hanem annak teljesítését is

méltán kívánhatom. Most legelső kötelessége , semmit el nem

mulasztani, mi egészségének javára szolgál. Mihelyest az or

vos megengedi , siessen hozzám s részesüljön a jótékony ter

mészet' karjain a szabad falusi életnek örömeiben. Óhajtva vá

rom válaszát s vagyok

Kegyednek

lekötelezett barátja

N. N.

195. Meghívó levél egy falusi mulatságra.

Kedves Barátom!

Hányszor Ígérte már, hogy G... ben meglátogat? de

mindeddig nem teljesítette igéretét. Gyakran állok ablakom

nál, az o...i lítra függesztve szemeimet, minden jövő kocsinak

megörülök ; de mindenkor csalódom ! — Most azonban csak

ugyan kénytelen lesz elhagyni a várost! — A jövő vasárnap

egy kis mulatságot adok s ezzel meghívom Önt. Semmi ment

séget el nem fogadok , mert bízom Ígéretében. Olly társaságot

fog nálam találni, mellyben kellemelesen fogja töllhelni óráit.
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Ha egynéhány jó barátot hoz még magával, igen kedvesen fo

gom vennu

Nagy óhajtással várja

igaz barátja

N. N.

196. Me ghivá s menyekz őre.

(Egy testvérhez).

Kedves Bátyám!

Most egy esztendeje, hogy életemnek legszebb napját töl

töttem nálad , midőn menyekzó'det ünnepeltük- Én is példádat

követtem. Egy szóval, rajtam van a sor, hogy hasonló ör

vendetes ünnepre híjalak magamhoz.

Jól ismered Rózamai s meg vagy győződve , hogy méltó

veled s szeretett Firkáddal rokonaim* A menyekzőt a folyó

hó' 1 5-dikére , Rózám' születése' napjára, határoztak el. — De

mindketten jöjetek el s egynéhány nappal előbb; mert sok

mondani valóm van, mit ezen levélre bízni nem akarok-; de

ha akarnám is , nem volna időm , mert kedves Rózám foglalja

el üres óráimat. Isten hozzátok !

Én vagyok

hív öcséd

N. N.

197. Meghívó levél egy barátnéhoz, hogy'falu-

rá j őj ön.

Kedves Barátnőm !

Megigérte , hogy falusi magányomban meglátogat; de ví

gasztalhatatlan vagyok, hogy igéretét nem teljesítette. Talán

neheztel reám? az lehetetlen; én, — legalább tudtommal —

még nem sértettem. Vagy talán más okok hátráltatják szán

dékát? — Kérem kedves Barátnématj nyissa meg szivét előt

tem s szabadítson ki ezen nyugtalanságból , melly napról nap

ra nagyobbodik , vagy jőjön el s védelmezze magát gyanúm el
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len. Egyedül az engesztelhet s az erősítheti meg volt barátsá-

gunkat.

Forró vdgygyal várja

Kedves Barátnéma t

hív barátja

N. N.

198. Menyekzőrei meghívás eg.y előjáróhoz.

Tekintetes sat. ,

Erzsi legöregebbik leányomnak G ... úrral volt egyné

hány hónapi társalkodásának , mellyel a tekintetes Úr is hely

ben hagyni méltóztatott , az lett következése , hogy öt hitvesül

jegyzetté eL Jun. 13-kán fognak megesküdni. A tekintetes Úr

annyiszor bebizonyította hozzám való kegyességét; reménylem,

hogy teljesíteni fogja mindnyájunk' kérését s jelenlétével meg

tisztel bennünket a tekintetes Úr.

Ámbár leányom' szerencséjével egészen meg vagyok elé

gedve, mindazáltal nem lesz tökéletes örömünk, ha a tekinte

tes Úr' jelenléte ezen ünnepet diszesíteni nem" fogja.

G... lír s leányom a tekintetes Úr' nagy kegyességébe

ajánlják magokat, én pedig tisztelettel vagyok

A tekintetes Úrnak

alázatos szolgája

N. N.

Válaszok a meghíró levelekre.

199. Látogatóul meghívásra szóló válasz.

Kedves Barátom!

Nagyon örülök, ha kedves Barátommal lehetek, azért

meghívását igen szívesen fogadom s nem sokára meglátogatom

Kegyedet. Én meg akartam lepni kedves Barátomat , mert tu

dom , hogy meghívás nélkül is adott volna szálast , de ezen ö-

römemet semmivé tette Kegyed. Ezt azonban megbosszúlúan

nem hagyom , s egynéhány nappal tovább fogok mulatni ked
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vés Bar.i tómnál, mint máskor; mert Kegyednél a l.tkás igen

kellemes. Készüljön tehát azon alkalmatlansághoz, mellyet

okozni fog

Kedves Barátomnak

igaz szívű barátja

N. N.

«OO. Válasz bálba hívó levélre.

Kedves Barátom !

Jól ismeri készségemet , mellyel kívánságait teljesíteni si

etek. Igen örülök, hogy házi mulatságában részt vehetek s

bizonyossá teszem kedves Barátomat, hogy kedves Mathildéje'

feltételeihez tökéletesen fogom alkalmaztatni magamat.

Ezzel vagyok

alázatos szolgája s barátja :;

N. N.

Válasz menyekzó'rei meghívásra.

Kedves Öcsém!

Te menyekzó'dre hisz. Én igen is szívesen eljövök . de

csak azon feltétel alatt, ha magadnak miattam semmi alkal

matlanságot nem csinálsz ; mert én nem azért látogatlak meg ,

hogy vendégeskedjem s ismerőseidet látogassam ; hanem hogy

egynéhány víg napot tölthessek társaságodban.

Ha ajánlásomat elfogadod, meglátogatlak. Isten hozzád!

Csókollak s vagyok

hív bátyád

N. N.

Egy látogatóul való ismételt meghívásra.

Kedves Barátom Uram!

Büntetésre volnék érdemes, ha könnyelműségből nem tel

jesítettem volna igéretemet; de különös körülállások akadá

lyoztattak. Világosabban fogom ezt Önnek előterjeszteni, ha
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szándékomhoz képest a jövő héten meglátogatom. Ez által a

gyanút el fogom távoztatm magamtól.

Én mindenkor maradok

Önnek

hív barátja

N. N.

XI. Szerelein- é* nökérő levelek m házassági

ajánlatok.

Ezen levelekben a belső és külső illedelemre pontosan kell

ügyelnünk; mivel arra szolgálandók, hogy mások' hajlandó

ságát nyerjék meg számunkra. Itt épen nincs szükség a dagá-

lyos fellengő regény-nyelvre ; ez által inkább nevetségessé ,

mint vonzókká tennők magunkat. Maradjunk inkább hívek a

természethez s engedjük a szívet szólani. A ki szeret, szivének

érzelmeit kétségkívül úgy fogja kifejezni tudni , hogy az által

kedvességei nyer. Itt ugyan több nyájaskodást lehet használ

ni, mint más levelekben, s az illendő hizelkedés sem megveten

dő ; azonban tartózkodnunk kell minden túlságtól.

ÍÍO.1. Egy fiatal férfi hajlandóságát fedezi

fel egy leánynak.

Kedves Ninám .'

Kegyeddel folytatott társalkoddsom annyi vidám és ör

vendetes órákat szerzett, hogy most ezen társalkodást egész c-

letemre kívánom kiterjeszteni. Naponként i'ij meg' új erénye

ket s szeretetre méltó tulajdonokat fedeztem fel Kegyedbon.

Vágyódásom tekintete után sokszor olly nagy , hogy sehol sem

lelem nyugtomat. Ha csak egyszer volna is képes elfogult szí

vembe pillantani , tökéletesen meggyőződnék , mikép lebeg szi

vem rettegés és remény között. Érzelmem nem egyéb mint

szerelem , szerelem Kegyedhez , mennyei Ninám. Igaz , hogy

sokan visszaélnek e kifejezéssel s vad szenvedélyek' palástyául

használják; de az én érzelmem tiszta, szerelmem' heve égig
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emel s, minden , mi felséges és nemes , lelkesít , mióta szere

tek. Érdemes vagyok-e s valljon lehet számolnom viszonhaj-

landóságának csak egy kis részére ? Őszinte nyilatkozásom ál

tal, úgy hiszem, nem érzendi Kegyed magát megsértve. Ked

vező határozatát várva , azonban akármilly viszonyok közt nem

szűnöm meg lenni

Kegyednek

barátja

N. N.

*O4. Hasoló levél.

Kedves Barátném !

Kegyedhez vonzó szerelmem' nagyságának tanújele, "hogy

P . . . n történt ismeretségünk óta nyugalmam elveszett. Min-

denüft képe leng körül s nyájasan látszik mosolygani fejem.

Viszonszerelme nélkül soha többé nem leszek boldog. Még

egy leánykára sem találtam , kihez mintegy rokonszenv (sym-

pathia) vonzolt volna. Amália.' Kegyed' szíve örök szeretetre

van alkotva. Ó milly boldognak kell azon férfinak lenni, kit

szerelmével ajándékoz meg! Milly nagy a különbség Kegyed

éj barátnéi közt. Mióta Kegyedet ismerem , .nagyobb öröm

mel járom az élet' pályáját, s bár néha, midőn magam va

gyok, egy egy könyet ejt is szemem, örömest hozom azt sze

relmemnek áldozatul. Lehet-e reménylenem viszonszerelmét?

Kegyednek

híve

N. N.

2O5. Egy kedveshez-

Kedves leánykám!

Ha minden gondolat egy levél lehetne , akkor képes vol

nék neked minden perczben levelet írni. Fájdalom , a levelek

csak igen tökéletlen képmásai érzeteinknek, mik' kifejezésére a

természetnek szavai nincsenek. Ki bírja az ébredő szerelem

nek szép érzelmeit leírni? Ó Júliám! egyetlenegy gondolat,'

mellynek tárgya Te vagy , boldogságok' tengerébe merít.



174 Harmadik osztály.

Ó milly végtelenül drága vagy szívemnek J Nyugalmain

eltűnt , de még is boldog vagyok. Miért kellé megismerked

nünk ? Sokszor képzem magamnak egy asszony' tökéletes i-

deálját, de ez hozzád képest csak gyenge fény. Téged látni,

jósággal teljes szivedet ismerni s Júliámat szeretni kevés nap'

mivé volt. Hasonló gondolkodás , szívem , érzelmem , a sors

és azon hiány, mit keblemben erezek, hatalmasan ragada hoz

zád és szereltelek.

Ha azonban a sors úgy akarja , hogy távol Tőled éljem át

napjaimat, ó hidd, hogy drága képedet mindenkor szivemben

viselendem.

Élj boldogul s emlékezzél, hogy itt egy teremtmény él,

melly egyedül bírásod által lehet boldog.

A Te

Kárdlyod.

9O6. Egy leány kedveséhez.

Kedves Károly!

A szerelem' szárnyain siessenek e soraim hozzád s olvasd

azokból szívemnek őszinte érzelmeit. O vajha meggyőződhet

nél ezekből, hogy Te vagy e földön mindenem. De teljesítsd

már egyszer kérésemet s tüntesd el a viszonyok' közfalát , hogy

a 'világnak nyilván mutathassuk magunkat. Miután szülőid

tiszteletét birom , úgy hiszem , nem lesz más ellenvetésök egy

bekelésünk ellen , mint hogy nem vagyok elég gazdag. Atyád

különösen szeret s a ki az ő kegyével dicsekszik, az egész já

tékot csaknem megnyerte. Ha véled, hogy itt a kedvező pil

lantás , ne mulaszd el kívánságom' teljesítését. Mi boldogul s

megelégedten fogunk élni s már e földön mennyet alkotunk

magunknak. Én mindent örömest megteszek, hogy Neked és

szülőidnek örömet szerezzek. Kár öltve járjuk be regényes vi

dékünket s estve a fú'lmile' csattogását hallgatjuk- O is szen

dében éneklend, hálálni fogja szerelmünket. Mindenkor hí

vek maradunk egymáshoz , s akkor életünk' ősze szintolly

kedves leend, mint tavasza. Ó milly örömek várnak ben

nünket !

Ha szenvedéseket mér reánk az isteni gondviselés , közösen

fogjuk azokat viselni s bátran szegülünk ellenök. Szorgalom

által mindenkor megszerezzük , mire szükségünk lesz. A leg

szebb jelmondás , mit szíveinkbe irháinak : megelégedés. Ked
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vet Károlyom, teljesílsd minél előbb kérésemet, hogy én iá

megnyugtathassam szülőimet.

Téged

örökké híven szerető

Amáliád.

Egy férfi nűül kér egy leánykát.

Drága kedves Emiliám!

Ma üdvözlöm ezen életben először ez Írásbeli megszólítás

sal s nem tagadhatom el abbeli kívánságomat, Kegyedet e-

gész életemben így üdvözölhetni. Jó Emilia ! én igazán szere

tem Kegyedet, mióta szerencsém volt tiszteletre méltó család

ja' körében bemutattatnom. A dicső szabadságnak , mellyetolly

féltékenyen őrzöttem , nincs immár becse előttem s örömest le

mondok róla , ha az által Kegyedet nyerhetem el, kedves Emi

liám! Kegyed ismeri characteremet , ismeri gondolkodásmó

domat, szóval, egészen ismer, s én kérdeni vagyok bátor Ke

gyedet, akar és boldogíthat-e viszonhajlandóságával ? Akar-e

egy férfi' társa lenni ez élethen , ki legfőbb kötelességül teszi

magának , Kegyed' életének boldogságát mindenképeu mega

lapítani ? Ó ne vesse meg barátságosan nyújtott kezemet , ha

szíve szabad még s tőlem nem idegen.

Határozzon sorsom iránt. Boldogságom kezeibe van letéve.

Legtisztább érzelemmel és tisztelettel vagyok

Kegyednek

tisztelője

N- N.

2O8. Hasonló levél.

, Tiszteletre méltó leányka!

Ámbár, városunk' lakosai boldognak tartanak, mióta hí- -

vatalomban előléptettem s jobb fizetést húzok, melly képessé

lesz egy családot is eltartani , még is elevenen érzem , hogy

boldogságomnak valami hía van , szerencsém tehát nem töké

letes. Önnek jó indulata s magas erényei előttem rég ismere

tesek; de nem mertem még kezét kérni, minthogy eddig i-

gen csekély volt jövedelmem. Most tehát kérem, legyen társa
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éltemnek s oszsza meg velem örömeit és fájdalmait. Szabad re

ménylenem óhajtásom' és kérésem teljesítését? Nyugtalanul

várom kegyes határozatát , mellytől éltem nyugalma s boldog

sága függ. Ön' szivének birtoka legboldogabbá teszi a halan

dók között

Önnek

tisztelő barátját

N. N. ét.

909. Hasonló levél.

Szívemből szeretett Barátném !

Reménylem , megbocsát egy férfinak , ki egészen át van

hatva Kegyednek szép tulajdonaitól , hogy olly bátor , egy le

véllel alkalmatlankodni. Nyíltan megvallom , hogy csak Ke

gyed' jelenléte teszi vidámmá s édessé életemet. Nem köteles

ségem-e, ha lehet, sorsomon javítani? Miután az ifjúkor' é-

vein csaknem túl vagyok, miért ne válaszszak társat életem

nek? Érzelmeimet, characteremet ismeri Kegyed s hogy té-

kozló nem vagyok, azt is tudja. Szívének és kezének birtoka

egyedüli czélom , mi után olly buzgón törekszem. Kedves Ti

nim, akar-e hű társa lenni életemnek? Bizonyossá teszem,

hogy e lépést megbánni soha sem fogja, íme én kimondlam

Kegyednek óhajtásomat; adja tudtomra Kegyed is, kedves

Tinim, szívének végzését.

Én Tzon nyilatkozással , hogy soha sem szűnöm meg Ke

gyedet szeretni, maradok

igaz barátja

N. N.

«1O. Hasonló levél.

Szívem Választoltja !

Kellemes társalkodasa megismertetett jeles tulajdoságaival

s azon óhajtást ébreszté bennem, ezen társaíkodásunkat életem'

többi napjaira is kiterjeszteni. A keblemben támadt vágy el-

lentállhatatlanul vonz Kegyedhez. Kegyed tárgya álmaimnak ,

gondolatimnak, s azon képzelet, milly nagy boldogság lehet,

illy kecses hölgy karján futni az élet' pályáját , kedves érzel

mekre lelkesít. Hogy Kegyedet forrón és igazán szeretem , an
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nők, úgy hiszem, elég bizonyságát adtain. . Hogy Kegyed

nem idegen tőlem, többszöri társalkodásunk közben véltem

észrevenni. Kérdem tehát Kegyedet , el tudná-e magát hatá

rozni, ez életben sajátommá lenni? Megindult szívvel nyúj

tom Kegyednek jobbomat s megszeghetetlen hűséget ígérek.

Legnagyobb kedvemet abban lelem , ha örömeimet fogom meg

oszthatni Kegyeddel s életét olly kellemessé tehetem , a mint

csak lehet. Szabad-e igent reménylenem ?

Kegyednek

örökké h/ve

• N. N.

911. Kérő levél a leány' atyjához.'

Kedves Úr!

Uraságod kegyes volt megengedni , hogy házához jár

hassak , miért újra legforróbb köszönetemet jelentem. Egy

szersmind egy kéréssel bátorkodom alkalmaüankodni , s re

ményiem , hogy ezt nem veszi rósz néven. Amália kisasszony

nak szeretetre méltó tulajdonságai szerelemre gyújták szívemet

s érzem, hogy legfőbb földi boldogságom volna, ha az erény

teljes leánykát örömeim' és szenvedésim' részesének nevezhet

ném ez éleiben. Nem bátorkodnám Kegyednek e vallomást

tenni, ha egy barátom nem lett volna bizonyossá, hogy Ura

ságod hajlandó hozzám s nem lesz kifogása egybekelésünk el

len. Kegyed Amáliának atyja s bizonyosan gondja lesz jó leá

nyának javára Örömest alája vetem magamat Kegyed' Ítéle

tének s aggodalmas remény közt várom , szabad lesz-e maga

mat Uraságod' fiának neveznem. Amáliához vonzó szerelmem

kezeskedik, hogy semmit sem mulasztókéi, életének napjait

vidámítani.

Reményteljes várakozással számlálok minden perczet , míg

választ nyerek Uraságodtól , a ki tisztelettel vagyok

N. N.

81*. Hasonló levél.

. Kedves drága Úr! .

Egy éve már, hogy tulajdon kezemre folytatom mester

ségemet s méltán dicsekedhelem jó előmenetellel. De hogy aii-

nál szorgalmasabban láthassak dolgaimhoz , a házi gazdaság'

Í2
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gondjaitól meiiliick kell lennem. Ezt pedig cselédre bízni nőm

lehel, s ez öltből kény leien vagyok megházasodni. A minap

N. úi'nál lííltam először az Úr' leányát s annyi szépet és jól hal

lottam róla, hogy őt hitvesül megkérni tökéltem el magamat.

Gazdag nem vagyok; egy kényelmes lakház egész birtokom , s

négy legénynyel folytatott mesterségem annyit jövedelmez,

hogy családostul tisztességesen elélhelek. Ha az Úr leányát egy

jó hírű takarékos és munkás férjhez szándékozik adni , pirú-

íás nélkül állhatok kérői' sorába. Hagyjuk azonban a választást

Marira; az egész dolog áltól függend, kedvesJesz-e az Úr e-

lőtt , ha leánya olly férjet választ , ki őt egész szívéből szereti.

Tiszteletiéi maradván

Az Úrnak

kész szolgája

N. N.

lakalosmeater."

213. Egy özvegy fé'rfinak kérő levele egy

l e a rí y h o B.

Tisztelt Kisasszony !

Jó szíve s szerény magaviselete gerjeszték bennem azon

tiszteletet, mellyel Kegyed iránt viselletem , s azon óhajtás tá

madt keblemben , hogy közelebb öszveköttelésbe lépjek Ke

gyeddel. Rászánhatná-e magát hitvestársammá s árva fiam'

anyjává lenni?

Én liíl vagyok már azon éveken , hol a férfiak illy alka

lommal bókoló hizelgéssel szoktak udvarolni a szépnemnek , s

Kegyed is képtelennek tartaná, ha ijly koromban szerelmes bo-

hól játszanám. Én bizonyossá teszem Kegyedéi, hogy hajlan

dóságom Kegyedhez tiszta és szín nélküli, s bár házi körülmé

nyeim szolgállatlak okot házasodásomra , szívem mindazáltal e

választásnak legfőbb részese. Őszintén megvallom , hogy a leg

jobb nővel sem lehelnék boldog, ha kedves árva iiamal nem

szerelné. Kérem azért , méltóztassék e körülállást méltó lekin-

telbe venni. Ha kezemet elfogadja Kegyed, fiamhoz vonzó

szereiele legnagyobb hálára kötelez le s nem csak mint hitve

semel fogom szeretni , hanem mint kegyes jólevőmel is lisz-

telni.

Nem tarlók átlói, hogy őszinteségem megsértette Kegye

dél , s kérem, nyilatkoztassa ki hasonló őszinteséggel szándc-
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ivánSi

tlel le

Kegyednek

kát, melly ha kivánságimnak nem lesz is kedvező, nem szű

nöm meg tiszteletlel lenni

igaz barátja s szolgája

• N. N.

Válaszok .szerelem- és nőkéru levelekre s há

zassági ajánlatokra.

214. Egy leány kedveséhez.

Kedves Zsigám!

Te vagy gyönyöröm, kevélységem, mindenem. Keblem

ben nincs helye másnak, mint kedves képednek s hozzád vonzó

szerelmemnek, melly örökké tartand, mini a teremtés. Miért

nem szollal már előbb szerelmedről ? Igen , én egyedül Téged

szeretlek s teljes szivemből. Képed mindenütt körüllebeg , de

fájdalom ! Te magad nem vagy körültem , miért is semmi sem

örvendeztet , mert nem oszthatom meg veled örömeimet. A

múlt vasárnapi tánczvigalomban vágyva várialak s Te nem je

lenéi meg. Valljon, mi tartpztathatolt ? De álmaimban is kö-

riülebege kedves képed s vidáman ébredek fel , mert azt álmo-

dám , hogy keblemen nyugszol.

Ne felejtsd el

Téged-

' híven szerető

Amáliádat.

315. Tagdó válasz.

Kedves Úr!

 

nem fogadnám , ha szívem már nem választott volna.

12*
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Előre feltévén , hogy tagadó válaszomat nem fogja Ön fél

re magyarázni, kérem, ne vonja meg tőlem ezután iá ba

rátságát.

Tisztelettel

N. N.

316. Hasonló válasz.

.... Úri

Folyó hó' 2-kán költ levele felette meglepett, sőt könyek-

re fakasztott. Ha előbb szólott sóhajtását tudatta volna velem,

a dolog most másképen állana. Azon jó indulat , mellyel ed

dig viseltetett Uraságod irántam , nem lehet szerelem. Ha va-

lamelly személyhez , melly némi tekintetből kedves előttünk ,

vonzódást erezünk, hajlandók vagyunk, magunkkal elhitetni,

hogy ezen ébredő érzet már szerelem. Őszinteségemet ne ma

gyarázza hidegségnek, hanem légyén meggyőződve, hogy e-

rős lelke iránti legbensőbb bizodalmam bátorít, Uraságodnak

megváltani , hogy kezem már akkor nem volt szabad , midőn

megismerkedtem Kegyeddel. Valamint egy részről fájdalmas

reám nézve , Uraságodnak e vallomás által bút okoznom , úgy

más részről kénytelen vagyok kérve kérni Kegyedet , ne vonja el

tőlem és szülőimtől ezután is becses barátságát. Bízzék az isteni

gondviselésben , melly bizonyosan nem sokára olly lényt ve

zérel Kegyed elé, melly méltó lesz boldogító szerelmére.

Tiszteletlel vagyok

N. N.'

•IV. Válasz egy nőkérő levélre.

Kedves Virág Úr!

Becses levele nem volt egészen váratlan előttem; mert e-

gyik barátjának kivallotta szíve' titkát , kinek húgától mindent

megtudék. Nem tagadom , hogy szívem hajlandó Kegyedhez ,

de egybekelésünk ellen némelly ellenvetéseim vannak , mely-

lyeket előbb el kell oszlatnunk, mielőtt örök szövetségre nyúj

tanám Kegyednek jobbomat az oltárnál. Kegyed' szülői öreg

szeszélyes emberek , kik nem szivelik , ha az ifjúság vigad , s

mindig csak a réginél akarnak maradni. Velők nehéz volna

öszveférnem, mert nem kerűlhetnők ki egymást, miután a

ház olly igen kicsiny. E szerint vagy szülőinek kellene kiköl-
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tözniök , vagy nekünk házat vennünk , mihez 2000 pengő fo

rinttal járulni kész vagyok. Óhajtanám egyszersmind, hogy

házunknál egy kis bolt volna , mivel én is egy kis kereskedést

akarok űzni , hogy én is szerezhessek valamit. Ha ezen feltéte

lekkel megelégszik Kegyed , örömest elfogadom ajánlatát s hí

ve leszek Kegyednek holtomig. Minden > mit előhozék, ilgy

hiszem, mind kettőnk' javára szolgál.

Éljen boldogul.

Barátnéja

N. N.

218. Hasonló válasz.

an^liií Kedves drága Úr!

Őszintén megvallom Önnek, hogy mai levele nem kevés

sé lepett meg, mert távolról sem hittem, hogy a közönséges

részvéten kívül más érzelemmel viseltetik irántam. Ezen meg

lepetésnek tessék tulajdonítani , hogy olly választ , mint Ön

kivánt , azonnal nem adhatok ; mert előbb öszve' kell szednem

magamat s mindenek előtt szülőimmel tanácskoznom a dolog

iránt, kiknek nézeteit illy fontos viszonyokban mindenkor

szoktam követni.

Egy hét múlva, miután eléggé megvizsgáltam magamat,

valljon leheté-e mind kettőnk' boldogsága az Ön állal óhajtott

egybeköttetés' eredménye — mennyire emberek illyesmit elő

re láthatnak — elhatározó választ veend tőlem. Addig is pedig

bizonyossá teszem Önt, hogy irántam mutatott tisztelete a há

la' legélénkebb érzetével tölté be keblemet , s hogy Önt teljes

lelkemből tisztelem és becsülöm.

Önnek

tisztelő barátnéja

N. N.

919. Hasonló válasz.

Kedves Barátom!

Becses társasága meggyőző bizonyságait adta szerelmének

irántam, s teljes szívemből sajnálom, hogy ajánlatát azon vi

szonyoknál fogva, mellyekben szülőimmel állok, nem fogad

hatom el. ismerje meg bennem az N... nek szátit boldogtalan
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menyasszonyt. Igen jól ismerém szép tulajdonait s hiszem, hogy

boldogíthattuk volna egymást. Károly, kedves Barátom , nem

lehet , nem szabad máskép cselekednem , mint cselekszem. Ba

rátságom éa tiszteletem örökre Öné.

Barátnéja

N. N.

Egy atya' válasza nőkérő levélre.

Tisztelt Úr!

Hat hét előtt nagyon kívánatos lett volna előttem Urasá-

god' levele. Önt kiki mint derék , becsületes és szorgalmas

embert tiszteli, s én felette örülnék, ha vöm lehetett volnaU-

raságod. De ajánlata későn érkezett; mert immár egy hónap

ja, hogy leányom N. kereskedővel jegyben jár, s e napokban

fogják ünnepelni a menyekzöt. Ha még egy leányom volna,

s Uraságodnak hajlandósága hozzá , nőül másnak bizonyosan

nem adnám. Becses levele még leányom előtt is titok marad.

Legyen Ön barátom, ha vöm nem lehet, erre kéri

Önnek

kész szolgája s barátja

N. N.

.XII. Elegyes levelek.
s

Egy asszonysághoz két rózsatő' küldé

sekor.
•

..<• Tekintetes sat.

Ezen két szép rózsatőt bátorkodom átküldeni tekintetes

Asszonyságodnak, tessék kedvesen fogadni azokat. Nem kí

vánom ez állal lekötelezni s szántszándékkal választottam ezen
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csekélységet , mrlly csak úgy nyerhet becset , ha kedvcsen vé

telik. Vaj ha beteljesednék kívánsága

Tekintetes Asszonyságod'

alázatos szolgájának

N- N...nek.

929. Egy kisasszonyhoz egy pár fejér galamb'

küldésekor-

Kedves Kisasszony!

L... ben létemkor azt nyilatkoztatta ki a Kisasszony,

hogy kedveli a fejér galambokat. Nekem legnagyobb örömem

lévén, ha valakinek, kivállképen a Kisasszonynak teljesíthe

tem kívánságait, -egy pár fejér tubával bátorkodom kedvesked

ni a Kisasszonynak. Ha kedvesen veszi ezen csekélységet, ak

kor boldog lesz a küldő. — Ha ezen szép ártatlanok' enyelgő

játékait fogja nézni, emlékezzék

Kedves Kisasszony

hív tisztelőjére

N. N ... re.

«*3. Válasz.

Kedves N. • .cm !

Melly igen megörültem kívánságom' teljesedésének, nem

képzelheti, öszve meg öszve csókoltam a szép tubákat. Min

denkor magam élelem a kedveseket, s ebből láthatja, milly

kellemes ajándéka. — Ha a szép ártatlanok' vidám euyclgé-

seil lálom , boldog jövendőnk' képei arany álmokként lebbcn-

nek el képzeletemben.

Holnapután Juli testvérem születése' napját fogja ünne

pelni , anyám s Juli kedves N ... ét szívesen látják , legszíve

sebben pedig

H... Nina.

A barátság megújítását tárgyazó levél.

Kedves Barátom !

Nem tartóztathatom magamat , hogy egyenetlenségünk

miatt érzett fájdalmánál ki ne nyilatkoztassam. Sziveink ez
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előtt olly barátságosan voltak 'egyesülve ; tudom , hogy hirte

len elválásunk Önnek is fájdalmakat okozott* Teljes bizoda-

lommal fordulok szívéhez a azon egyetértésre emlékeztetem,

mellybeh ezelőtt éltünk. Nincs a íőldön olly visszavonás,

mellyben mind a két ellenfél nagyobb vagy kisebb részt nem

venne. Felejtsük tehát el életünk' legközelebb lefolyt napjait,

törüljük ki azokat együttlétünk' esztendeinek sorából, s ne

emlékezzünk többé ezen visszavonásra, melly életem' nyugal

mától fosztott meg , melly legjobb barátomat ragadta el.

Kezdjük első viszonölelésünkkel életünk' új időszakát s a

múltból csak hajdani szeretetünk' édes emlékét vigyük magunk

kal a jövendőbe. Bízom jó szívében- Az enyém barátságosan

dobog elejébe.

Én vagyok s leszek

igaz szívű barátja

N. N.

t

995. Válasz.

Kedves Barátom I

Örömmel fogadom el kezét , mellyet előzve nyújt. Épen

az íráshoz akarók fogni s újra kérni barátságát , midőn kedves

levele megérkezett, melly nem kevéssé lepett meg. íme én is

nyújtom jobbomat s bizonyossá teszem barátságomról. Hogy

gondolkozásunkban és szándékunkban olly véletlenül egyez

tünk meg , igen kedvező előjel.

Nekem kedves Barátom' levelezésénél semmi becsesebb nem

lehet; mert sok tekintetben javamra szolgál. Én mindenkor

meg fogom Out látogatni , valahányszor körülállásaim engedni

fogják. Vajha az isten teljesítené kívánságainkat, s együtt él

hetnénk ! Addig is kérem Önt , teljesítse igéretét s pótolja ki

leveleivel becses társalkodását. A jó barátoknál minden közös,

legyen ez nálunk is ezentúl. Parancsoljon mindennel, mi ha

talmamtól függ , s adjon alkalmatosságot , bebizonyíthatnom ,

hogy teljes szívemből vagyok

tisztelő barátja

N. N.

996. Egy fiú anyjától búcsúzik.

Kedves édes Anyám I

Nagyon fájt szívem, hogy a legjobb Anyától el nem bú

csúzhattam. De ezt egyedül kedves Anyám iránti szeretetből s
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atyám' parancsolatára nem cselekedtem , mert attól tartottam ,

hogy elválásom nagy benyomást tesz kedves Anyám' érzékeny

.szívére , a azért nem bátorkodtam személyesen búcsút venni

kedves Anyámtól. Ha ez által megbántottam , bocsásson meg

jó szándékomnak. — Vajha ezt tökéletesen elértem, s kedves

Anyáin egészen nyugott volna! — Ez elvásásomat attól, a mit

szerettem s tiszteltem, nem kevéssé könnyebbítené.

Én tökéletes egészségben vagyok. Az utazás nem hogy

gyengítette volna testemet, hanem még inkább megerősítette.

Ezt is kedves Szülőimnek köszönhetem , mert nem kényeztet

tek el. Ne aggódjék tehát sorsomon , kedves Anyám ! Bölcs

tanításai mindenütt követnek, mindenkor szemem előtt van

nak s mélyen begyökereztek szívembe. Kerülni fogom a he

nyélést és a rósz társaságokat; igyekezni fogok józanon és sze

rényen élni s tisztemben mindenkor híven eljárni. Atyámnak

utolsó szavai : „Járj isten előtt s légy szülőid' vigasztalása s ö-

röme," minden cselekedetemben smórmértékül fognak szol

gálni. —Én az istenben helyezte tem minden bizodalmamat, sze

rencsésen fog ő kedves Szülőim' karjai közé visszavezérleni.

Fogadja még egyszer, kedves Anyám, legbuzgóbb köszö

netemet jótéteményiért. Háladalosságomat szókkal elegendőké

pen ki nem jelenthetem ; de arról bizonyossá teszem kedves

Anyámat, hogy az csak élelemmel fog megszűnni.

ldogul és részesítse távol is áldásábanljen bol

engedelmes fiát

N. N.. .ét.

927. Válasz egy párviadalra kihívó levélre.

Kegyed párviadalra hívott ki. Ez által emberiségemet és

bátorságomat teszi próbára , de csalatkozik , ha azt véli , hogy

egy vagy más részről meggyőzetem. Maradjon Kegyed ezu

tán is a nemesi becsületről volt vélekedése mellett. Én hide

gebb vérű vagyok, mintsem egy balgatag előítélet miatt sze

rencséltetném életemet vagy más embertársamét. Szép cseleke

detek nemesítik az embert, nem hasonló vakmerőségek, nem

a teremtő' legdrágább adományának megvetése. Kegyed bán

tolt meg s tőlem megbántottnak véli magát. Elenyészik-e va-

lamellyikíink' halála vagy megsebesíttetése által a megbántás?

— "Valóban, igen keveset kellene bíznom tehetségeimben , ha

megkisebbíltetésemet egyedül becstelenitő verekedés által vi

szonozhatnám. Az emberiség' czéljának ellenére cselekedni any
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nyit tenne, mint az okos ész és törvények ellen vetni; előt

tem pedig szent ezen két kötelesség.

Barátinak bízvást elolvashatja levelemet s kénye szerint ki-

gúnyolhatja félékenységemet; inkább félénknek mint balgatag-

és oktalannak mondassam.

De hogy nyúlszívü nem vagyok, azt is megmutatom, mert

a meghatározott helyen s időben meg fogok jelenni. Nyájasan

fogom a megbékélésre nyújtani kezemet , hogv bizonyossá té

tessék Kegyed, hogy a barátság illy csekély megb.-intás miatt

egy szempillantásban halálos ellenkedcssé nem vúlhátik.

N. N.

229. Egy jó baráthoz, a ki roszhírü házhoz •

lett j uratos.

Kedves Barátom!

Még csak egy hónapja , hogy P ... én mulat s már annyi

ismeretséget tett, már G... házához is jár. Nyilván még sen

kit sem talált, a ki ezen családról tudósította volna. Nem ve

szi tehát rósz néven, ha mint barátja 3 idevaló születés egy kis

világosítást adok s azt tanácslom, hogy ezen ismeretséget sza

kítsa félbe. Kedves Barátom ezen személyek' szívessége és nyá-

jassága által könnyen elámíttathatik, de azokkal! társalkodása

ártani fog jó hírének. Az atya mint-békétlen kötekedő közön

ségesen ismeretes , az anya pedig több tekintetből nem legjobb

nevet érdemel. Azokat, a kiknél pénzt éreznek, barátság' szí

ne alatt magokhoz ügyekeznek hódítani , s a bárom szép le

ány keríti hálójába az ifjakat* Megvallom , hogy ezen leírás

nem kedvező , de hogy igaz , mindenki bebizonyíthatja , ki

ezen házat ismeri. Azt fel nem tehetem Önről , hogy szavaim

nak áltáljában hitelt adhatna ; de tulajdon figyelme be fogja a

mondottak' igazságát bizonyítani.

Ezzel vagyok
w«/

Önnek

igaz barátja

N. N.
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KERESKEDŐI LEVELEK.

Jxereskedői levelek alatt azon leveleket értjük , mellyeket ke

reskedők szoktak kereskedési ügyeikben egymásnak írni. Ha

a kereskedő olly személynek ír , melly nem kereskedő , leve

lének mind külső, mind belső elrendelésére nézve a második

osztályban foglalt szabályokhoz kell magát tartania.

A természetesség, Hiedelem és nyelvhibátlanságon kívül,

mellyekről az előbb említett osztályban szólottunk, világos

ság, határozottság és rövidség legfőbb tulajdonai a kereskedői

iratoknak.

A világosságot és határozottságot az által érjük el , ha gon

dolatinkat úgy rendeljük el és kötjük öszve, hogy egy öszve-

hangzó egészet képezzenek , mellynek értelmét fáradság nélkül

foghatni fel, s azon tárgyakat, mellyekről szólunk, annyi a

olly ismertető jelekkel látjuk el, hogy azokat félre ismerni le

hetetlen. E végre a nyelv' és nyelvszabályok' tudásán kivül ,

azon dolognak , mellyről írni szándékozunk , pontos ismerete

elkerülhetetlen, s az írónak nem csak a kereskedési ügyekben

kell tökéletesen jártasnak lennie , hanem az e részbeni kifeje

zéseket is tudnia.

A rövidség azt kívánja, hogy ne használjunk több szót,

több gondolatot, minta tárgynak értelmes kifejtésére szükséges.

Kerülni kell tehát minden felesleges szókat és mondásokat,

minden szükségtelen ismétléseket, hosszú körbeszédeket sat.;

ellenben ügyelni szükség arra is, hogy a rövidség' kedvéért a

világosságot ne sértsük meg.

Kereskedői leveleknek finom jól enyvezett papiros hasz-

náltatik a közönségesen negyedrétbe hajtott fél íven szoktak i-

ratni. Rövidebb levelek negyedíven is iratnak.
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Felül áll a hely , kelet s annak neve vagy kereskedési czí-

me és lakja , kinek a levél szól. Balra egy újnyira a papiros'

felszélétől iratik a czím és a levél' vevőjének lakhelye , p. o.

Kormos János Úrnak Pesten.

Jobbra ezen sor alatt mintegy egy hüvelyknyire tétetik a hely

és kelet így:

- r . . - . , .

Kormos János Úrnak Pesten

Kassa, január' 3. 1840.

Némellyek felül balra a helyet és keltet , ez alatt jobra a czímet

és vevő lakhelyét írják , p. o.

Kassa, január* 3. 1840.

Kormos János Úrnak Pesten.

A levelet magát három vagy négy újnyira a papiros' fel

es egy vagy másfélújnyira balszélétől kell kezdeni. Ha több le

vélre kívántatik válasz , az író kelteik szerint válaszol azokra.

Ellenkező esetben utolsó levelére hivatkozik s röviden üti meg

tartalmát. Távol fekvő helyekkel folytatott levelezésnél azt ta

nácsolja a gondosság, fökép fontosabb tárgyaknál, hogy egy

második levélben az előbbinek foglalata egészen ismételtessék ,

mert a levél könnyen elveszhet. Olly tárgyaknál , mellyeket

a levél' vevőjének szemébe akarunk tüntetni , a sort meg kell

szakítani s a többi soroknál valamivel beljebb új sort kezdeni.

A fontosabb tárgyakat alá is lehel húzni.

A levél' végén az író gyakorta néhány lekötelező szót in

téz a levél' vevőjéhez , néha megbízásokat kér , máskor szolgá

latát ajánlja. A berekesztés egy rövid tisztelkedést foglal ma

gában s egy sorral alább jobbra következik az aláírás.

Ha a levélhez mellékletek, p. o. váltók, tartoznak, ezt

a papiros' alsó szélén röviden meg kell jegyezni , hogy az ,

ki a levelet öszvehajtja, azonnal tudja, mit keü a Jevélhez

mellékelnie, a nélkül, hogy ennek egész tartalmát legyen

kénytelen elolvasni.
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Kereskedői levelekben az utóirdsok csak akkor vannak

szokásban , midőn röviddel a posta' elindulta előtt történt do

logról tudósítjuk levelező társunkat. Ha a levél nincs még alá

írva , az utóírás mindjárt a berekesztés után tétetik , minden

megjelelés nélkül. Ellenkező esetben ezen szó „uíóírás" vagy

ezen betűk: „U. I." .tétetnek elejébe, s illyénkor a főnök

(principális) már nem a czímet (firmát) írja alá, hanem ezen

szókkal él: „a fentebbi."

Öszvehaj tógátas előtt még egyszermeg kell tekinteni , vall

jon a levél alá van-e írva , nclyökön vannak-e a mellékletek

s le másoltatott-e. Ezen utóbbinak megtörténtét a levél' alsó

szélének közepe' táján két vonással vagy M. betűvel szükség

kitenni.

A levelet különbféleképen lehet Öszvehaj lógatni.' Legegy

szerűbb s egyszersmind legczélirányosabb módja az öszvehaj-

togatásnak következő: Az Öszvehaj tolt vagy egyes negyed-le

velet hosszában mind a két oldalról úgy kell öszvebontani,

hogy a bal és jobb szél valamennyire egymáson fekú'gyék, az

után a levél' felső és alsó végei boríttassanak öszve , ligy azon

ban , hogy azon vég , mellybe a másik dugatik , épen középre

essék, s a levélnek a pecséloldalon illy alakja legyen:
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A kereskedői leveleknek felülírása vagy czímlete is felet

te egyszerű , mint a következő példa mutatja :

Kormos János Úrnak

Pesten,

A szóban forgó leveleket közönségesen ostyával szokták

pecsételni; spanyol viasz csak akkor használtatik .» midőn több

melléklet járul a levélhez, melly esetben a viasz sokkal biz

tosabb.

A kereskedők' pecsétnyomóján közönségesen a czím' kez

dő betűi láthatók. Azon szokás, mi szerint az egész név és lak

hely vésetik a pecsétnyomóra, igen dicséretes és követésre

méltó; mert a levél' vevője a levél' küldőjét már a pecsétből

tudja, holott az ismeretlen kéz által czímelt, sokszor mind a

két részre nézve fontos levél , nem ritkán visszauasíttatik.

I. Körlevelek.

Körlevélnek mondatik azon irat , melly által bizonyos ke

reskedés' felállítása, változtatása vagy megszűntetése jelentetik.

A körlevelek , a közrebocsátó' aláírását és a vevő' czimét kivé

ve , közönségesen nyomtatásban adatnak ki, hogy a czélzott

hirdetés annál sebesebben s egyszerre terjedjen el.

Kereskedés' felállításakor kibocsáttatni szokott körlevél'

lényeges tartalma következő: az alapítás' jelentése a czímmel

együtt, a kereskedés' neme, mellyel az új kereskedő űzni kí

ván, azon nyilatkozás, hogy a vállalat elegendő pénztőkén

alapúi s hogy a jelentő bir a kitűzött kereskedés' folytatására
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megkiváiilaló tulajdonokkal, azon kérés, hogy bizodalommal

s bizomáiiyokkal örvendeztessék meg a kezdőt , ki egyszers

mind igéri , hogy amazt igazolni , ezeket pedig kereskedő-fe

lei' javára fog ügyekezni végrehajtani; végre az aláírásra szóló

utalás.

Ha a keresltedéi egy személy' rovására űzendő , a czím a ve

zeték- és keresztnevet v. ennek kezdő betűiét foglalja magában ;

ha pedig kereskedési társaság állt öszve , akkor a czímben vagy

minden tag' neve kitéletik , vagy csak egy-kettőé , a többi pe

dig e szókban társa, társak, társai, társait foglaltathatnak,

p. o. Kormos , Fekete és társaik.

Ha a kezdő nem bír elegendő tőkével , akkor az erre uta

ló nyilatkozást czélszerübb elhagyni a körlevélből, mert minő

véleményt támasztana az a kereskedő feleknél a kezdőről, ha

körlevelének kibocsátása után csakhamar hitelért kellene hoz-

folyamodnia? De az illyféle nyilatkoztalás keveset is

használna ; mert azok , kik a körlevél által felszólíttatnak , nem

mulasztják el, az új kereskedő' vagyonáról tudakozódni, mi

előtt ügyekbe bocsátkozzanak vele.

1. Egy újdon alapított kereskedésnek

jelentése.

Szeles Károly úrnak Pesten.

Miskolcz ,

Van szerencsém , Önnek ezzel jelenteni , hogy az itteni

piaczon egy .... kereskedést állítottam s azt saját nevem alatt

folytatni fogom.

Kereskedésben szerzett sok évi tapasztalásom s feddhetet

len hírem által gyámolítva és elegendő vagyonnal lévén ellátva,

bátor vagyok Önnek bizodalmát kikérni s egyedül azt óhaj

tom , hogy alkalmam legyen , azt igazolhatni.

Egyszersmind kérem , ne terheltessék aláírásomat megje

gyezni.

Tiszteletteljes készséggel

Sötét Péter-
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9. Egy kezdő kereskedő' levele miat utóírás

a, fentebbi körlevélhez.

Midőn szerencsém van, e jelen körlevelet átküldenem,

egyszersmind bátor vagyok, Önnek újdon alapított .... ke

reskedésemet szolgálatommal együtt különösen ajánlanom. Olly

tiszteletben álló házzali öszveköttelésben különös becset helyez-,

.tétek, melly biztos kezesül szolgáljon , hogy minden reám bí

zandó ügyének legnagyobb figyelmet szentelek s a mellett min

dig Önnek hasznára lesz tekintetem. Ha olly szerencsés le

szek, bizodalmában részesülni , a következés győzze meg Önt,

hogy azt illően becsülni tudom s fentartani ügyekszem.

Minthogy nincs még szerencsém Ön által ismertetni , ké

résemnek pedig örömest szereznék némi nyomadékot, ezennel

hivatkozom Virág testvér urakra helyben , Nagy Ferencz úrra

Kassán s Kovács és Pintér urakra Pesten , kik Önnek, ha ki-

vánja, elegendő tudósítást adnak irántam.

Készségemnek ismételt nyilatkoztatása mellett vagyok

Teljes tisztelettel

Sötét Péter.

8* Egy kereskedési társaság' körlevele.

Pcthő testvér araknak Győrött

Kassa,

Engedjék Önöknek kereskedési egyesülésünket jelente

nünk a magunkat szivességökbe ajánlanunk.

Mi főkép .... kereskedéssel foglalkozandunk ; azonban

a kereskedés egyéb ágait sem zárjuk ki.

Szándékunk , ismereteinket és tapasztalásainkat , miket

különbféle kereskedő helyek' főbb házaiban gyűjtöttünk , azok'

érdekében használni , kik bizodalmukkal ajándékoznak meg

bennünket , s egyszersmind a szükséges eszközökkel ellátva

hiszszük magunkat, mellyek képessé tesznek, őket mind azon

hasznokban részesíteni , miket joggal lehet tőlünk várniok.

Kívánságunk oda megy , hogy Önöket is legyen szabad

kereskedő feleink' sorába felvennünk , s még egyszer szívessé
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gökbe ajánlván magunkat, aláírásainkat megjcgyezlctiii kér

jük , hogy azokat előforduló cselekben megismerjék.

Van szerencsénk tisztelettel írnunk

Fekete és Jánosi.

Fekete György' aláírása : Fekete és Jánosi

Jánosi Péter' aláírása : Fekete és Jánosi

4. Egy újdon alapított fiokker ekedést illető

körlevél.

Keleti Márton úrnak Fehérvárolt

Bécs ,

Kiterjedt kereskedési öszveköUetéseim által indíttatva

. • . . ben egy íiókkereskedést alapítottam

Édes és Morgó ,

czím alatt , melly kereskedés inától kezdve , az Ön előtt isme

retes hatáskörben minden ügyeket végrehajt. Vezetését sok é-

vig házamnál volt könyvvivömre , Myrgó Péter úrra, bíztam s

kérem Önt, ne terheltessék aláírását tudomásul venni.

- Teljes tisztelettel

Édes7 József.

5. Jelentés egyik társ által alapított keres

kedésről a- kereskedési t á r s a-s á g' megszűnte

után.

f . .'.

Pintér János úrnak Komáromban

. ' . Buda , . . . .

Miután a köztem és Szeles úr között fenállt társaság mcg-

szüut, saját nevem alatt és egyedüli rovásomra itt helyben

egy .... kereskedést állítottam.

Tessék aláírásomat megjegyezni , hogy hitelt adhasson

nelue Kegyed , s ajándékozzon meg ezután is bizodalmával ,

13
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mcllynek ogybeköttctésünk óta olly hecses bizonyítvimyait ta

pasztalam. Űgyckczctem odalesz irányozva, hogy annak min

den lekiiitelben megfelelhessek.

Tisztelellcl és készséggel

Lakatos Ignácz

6. Egy gyámok' körlevele.

Görbe P. úrnak Pozsonyban.

Bécs,

Bátor vagyok Kegyednek újdon felállított gyárom

iránt jelentést tenni s egyszersmind bizományait kikérni.

Hízelkedem magamnak , hogy árúim (gyártványaim) kü

lönös jóságúak, mivel kés/íttclésökre a lehető legnagyobb

szorgalom íbrdíUatik.

Felelte megtiszteltnek erezném magamat, ha Kegyedben

vevőre akadnék, s minden íigyekezetem oda volna irányozva,

hogy^egyedct minden tekintetben kielégíthessem.

Árjegyzékemet ide mellékelve , szívességébe ajánlom ma

gamat s teljes tisztek ttel vagyok

.
Kocsi Benjámiu.

9. Körlevél társ' felvétele iráni.

Kegyes István úrnak Rozsnyón.

, « .

Kassa, .....

Vau szerencsém jelenleni, hogy Veres Péter arat keres

kedésembe társul fogadtam fel. Kereskedésünk íigyeii ezentúl

Óvári és Vére*

czím alalt folytatandjuk. Becses bizodalmát ezen új czúnre is

kiterjeszteni s aláírásainkat tudomásul venni kérvÓH^ újra bi

zonyossá teszem Önt készségemről, mellyel szerencsém vau

jegyezni

Óvári Miklós.

Veres Péter' aláírása : Óvári és Veres

Óvári Miklós' aláírása; Óvári és Veres.
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ft. Egy al\ y fiát kereskedése' társának nyil-

v dilit ja.

Száraz Imr« úrnak Temesvárit.

Szeged , . . . .

Hogy legidosbik fiúmnak , Károlynak, ki több év óta sa

ját vezérletem alatt foglalkozik kereskedésemben , bizodalmam'

és'mcgelégedéaem' bizonyságát adjam, öt ezennel kereskedé

sem' társának nyilvánítom.

Keze' írását alább találja Kegyed, mellyel szintúgy mint

«z enyémet tessék előforduló esetekben elismerni.

Ügyeink' folyamata s a czím nem szenvednek változási,

s egyedül azt óhajtom , hogy Kegyed ezután is ajándékozzon

meg bizodalmával s abban Dumát is részesítse , ki velem együtt

ügyckeziii fog , azt mindenkor megérdemelni.

Ezzel ajánlom magamat , liszlelellel maradván

t

Órás Mátyás.

Órás Károly' aláírása: Órás Mátyás.

9. Egyik' társ visszalépte után a másik társ

folytatja a kereskedési.

Fellegi Miksa úrnak Nagy-Váradon.

Pest ,

Miután társunk , Rózsa Károly úr , a kereskedéstol végké

pen vissza vonulni szándékozik , van szerencsénk Önnek társa

ságunk' megszűntét ezennel jelentenünk.

Mai naptól fogva tehát a

Rózsa és Halas

czím csupán a végső kiegyenlítésre 'nézve állami fen , mii tár

suuk Halas János úr vállalt magára.

Ugyan ő -saját rovására és névére fogja a kereskedést foly

tatni. Tessék aláírását megjegyezni.

Hálás köszönettel ismerjük el Önnek irántunk mutatott bi-

zodalmát s kérjük feumaradását utódunk' számára is, ki min

13*



196 Négy edik osztály.

(lenkor (igyekezni fog azt megérdemelni, miután u megkíván-

tató módokkal el van látva s akaratában sincs hiány.

Tiszteletlel és készséggel

Rúzsa és Halas

Rózsa Károly' megszűnt aláírása: Rózsa ~és Halas

Halas János' aláírása a végső kiegyenlítési ügyekben :

Rózsa és Halas

Ugyan annak aláírása mától fogva saját ügyeiben :

Halas János.

1O. Egy kereskedés' eladása jelentetik.

Láng F. G. lírnak Pozsonyban.

Temesvár ,

.Miután agg korom ügyeimet vezetni tovább nem engedi,

.... kereskedésemet Keserű Mihály úrnak adtam el ; a nyilt

számadások' kiegyenlítését azonban magam hajlandóm végre.

Vegye Kegyed hálás köszönetemet irántam mulatott bi-

zodalmáért s legyen meggyőződve , hogy a visszaemlékezés reá

szintolly kevéssé szűnik meg keblemben , mint a tisztelet ,

mellyel van szerencsém lenni

Molnár Jakab.

11. Egy kereskedés' megvétele jelentetik.

Korpási Menyhért úrnak Jiártfán.

* /

Miskolc*; , . . . .

Van szerencsém jelenleni, hogy Szekeres József úrnak

itteni kereskedését megvettem s azt saját nevem alall és rová

somra fotytatandom.

. Óhajtom , hogy elődöm iránt mulatoll bizodalm.-íban en

gem is részílsen. Hizelkedem magamnak , hogy az arra vezető

eszközök nélkül nem szűkölködöm, s íigyekezni foguk azt

mindenkor igazolni.
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Tessék kézírásomat megjegyezni, hogy annak előforduló

eselbeti hitelt adhasson Kegyed, s vegye tiszteletem' kijelenté-

sít, mellyel vagyok

Kurta Mátyás.

Aláírásra lelt felhatalmazás' jelentése.

Hosszú Pongrácz úrnak Késmárkon.

Debreczen , . . . .

Minlhogy foglalatosságaim gyakran elszólítanak , Mada

rász János urat , ki néhány év óta foglalkozik nálam s szorga

lom és ügyesség által birodalmainál megnyerte , felhatalmaz

tam , hogy távollétemben 'helyetlem váltói s egyéb aláíráso-^

kai lehessen.

Aláírását alább találja Kegyed.

Kész liszteletlel

Horgos Ádám.

Madarász János aláírása : Horgos Ádám' m. h. (meghalalma-

zollja) Madarász János.

13. Egy özvegy kereskedőmé fér jé' halála' kövel-

k ez l ében a kereskedés' megszűnését jelenli.

Csörgő és társa uraknak Szabadkán.

Győr .....

A halul férjemet £ h. 3-án élte' virágában s munkás pá

lyájának közepette ragadta el.

E/,en reám nézve kipólolhatatlan veszteség s ohajlásom ,

magainai egyedül gyermekeim' nevelésének szentelni, arra

bírtak, hogy boldogult férjem' kereskedését megszűntessem s

dolgait rendbe szedjem.

Vegye Kegyed tiszta köszönetemet azon bizodalpmért ,

raellyben. elhunyt férjemet részesíté , s egyszersmind tisztele

tem' nyilatkozását, mellyel vagyok

Kádár, szül. Vadasi Erzsébet.
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II. Kereskedési ogKvekotfetéscIirc Kzólítá-

jíok H körlevelekre írt válaszok.

Gyakran már rég óla fenálló kereskedő ha'zak líj öszve- '

köll élésekbe ügyekeznek lépni. Ha azt véljük, hogy vala*-

raelly érkezeit körlevél erre jó alkalmat nyújt, azonnal felel

nünk kell -reá, midőn a kezdőt illető -kedvező véleményünk

biztos alapon nyugszik. Különben előbb tudakozódnunk kell

iránta, s ha a tudósítás kedvező, akkor válaszoljunk a körlevél

re- E válaszban köszönjük a kezdő' figyelmét , szerencsét kí

vánunk, ajánlatáért némi lekötelező szavakat mondunk s vi-

szoszolgálalokat, gyakran váltó- vagy árúhitelt ajánlunk neki,

szóval a körülményekhez képest megkivántaló figyelmet mu

tatunk iránta , hogy őt magunkhoz vonjuk. .

Válasz egy kör- s ajánlkozó levélre és

v á 1 1 ő h i l e l' ajánlása.

Láucz Mihály úrnak Eperjesen.

Pest, ..... .

Kezemnél van múlt hó' 6 köll körlevele ugyan azon hó'

lekéről szóló levelével együtt. Az elsőir k (arialmát megjegy-

zettem s ügyeinek legjobb előmenetelt kívánok.

Utóbbi 'levele által különösen lekötelezett Kegyed, melly

reám nézve olly hizelkedö , hogy örömmel várom azon pillan

tást, mellyben mind kettőnket tekintve hasznos öszvekötteté-

sünk elkezdődik. Legyen meggyőződve, hogy szolgálatimat

örömmel szentelem Kegyednek s mindenkor ügyekczm fogok,

bizományainak végrehajtása mellett érdekét minden buzgóság-

gal előmozdítani.

Ámbár a jelen körülmények nyílt hitelbe bocsa tkozásra nem

épen buzdítok , Kegyednél azonban kivételt teszek, ha az ál

tal könnyebbséget szerezhetek Kegyednek. Ezen hitelt iíleiglen

. . . forinban alapítom meg , a nélkül , hogy ez által a bizodal-

mat, mellyel gerjesztend bennem, korlátozni akarjam; mivel

kész vagyok az említett hitelt kiterjeszeni , ha majd munkál

kodása' módját megismertem.

Váltó-ügyeknél feltételeim a divatozók, tudnillik . . . száz

ért , s az alkuszdíj' és póstabér' megtérítése. A kamatokat éven-
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ként 5% számítom, azonban megjegyzem, hogy ha a folyó szám

vitel' (Conlo corrente) kiegyenlítésekor a fizetendő kuraut Ke

gyed' javára ütne ki, ezérti számadásra nem kötelezhetem ma

gamat, minthogy elég fáradságomba kerül saját pénzeimet

megfordítanom s kereskedő feleim' pénzeinek alkalmazást nem

tudok , és ez okból ezekért a kamatokat sem téríthetem meg.

Tisztelettel s készséggel

Komor Bertalan.

III. Tudakozó levelek « ezekre szóló

válaszok.

Midőn valamclly ház' hitelképessége iránt tudakozódunk,

ne mulaszszuk el, az illető kereskedő' vagyonbeli álhipotján

kívül, erkölcsi magaviselete s ügyei' vitelének módja iránt tu

dósítást kérni. Az óvatosság azl kívánja , hogy csupán egy ház'

tudósításával ne elégedjünk meg, s midőn a tudósítások külön

böznek egymástól, még egynél kérdezősködjünk.

A tudakozó levelekre Írandó válaszokban maradjunk az i-

gazságnál , de többet ne mondjunk , mint a körülmények s az

okosság parancsolnak.

15. M ég rend élés' köve tkezé sóben történt

tudakozódás.

Farkas István uraik Pesten-

Bécs , . . . .

Szívességébe bízva, bátor vagyok az itt alul megjegyzett

kereskedő ház iránt némi tudósítást kérni. Tegnap több rend

beli megrendeléseket vettem tőle, mellyek végrehajtás' eseté

ben 2000 pengő forintra rúgnak. Miután e házat még nem is

merem, iigy hiszem, legczélszerűbben teszek, ha olly meg

győződéssel járulok Önhöz , hogy Ön legjobb tudósítást képes

adni iránta.

Közléseit szerényül használandóm s hálásan ismerem cl

azokat.

Kész tisztelettel

Szeres Mihály.
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JÓ. Egy gyámok tudakozódik egy kereskedő

ház iránt.

( . •

Liliom István úrnak Szegeden.

Pest, ----

Bátor vagyok , egy kéréssel járulni Önhöz. Varga úr Ön'

piaczán árúimnak rakhelyül ajánlja kereskedését. Ámbár ezen

ajánlat nagyon kívánatos előttem , de a nevezett úrra. nézve el

lenkező híreket véltem. Meg vagyok győződve , hogy Ön en

gem a körülmények hogy' álltáról képes lesz tudósítani.

ígérvén , hogy válaszának szerény használ veendem , kész

tisztelettel vagyok

Kárai Márton.
•!•'••• • .

IV. Válasz egy tudakozó levélre.

Szeres Mihály úrnak Bécsben.

:Pest, ....

Azon házról, melly iránt f. h. 2-kán költ levelében tuda

kozódik, jónál egyebet Önnek nem mondhatok. Tulajdonosa

becsületes, takarékos, rendszerelő, munkás férfi s nem vagyon

talan, élénk kereskedéssel bír s kötelezéseit mindig szigorú

pontossággal teljesíti.

Ennyit Önnek tudomásul s kölelezletésem nélkül.

Farkas István.

18. Ha s.o n ló levél.

Jónás Mihály úrnak Pesten- .

Temesvár , ....

.* * . t ' - •

Sajnálom, hogy m. h. 29 költ levelére határozottan nem

válaszolhatok. Az abban említett ház nem rég alapi'ttatott , ez

okból sem vagyonból! úllapotja, sem munkálkodása' módja nem
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elaggó ismeretes. Tulajdonosai azonban derék és szorgalmas

férfinak mondják. .

Készséggel

• •

Jióna Sándor.

IV. Ajánló és hitellevelek.

Ajánló levélnek mondjuk azon levelet, mellyben az iró

levelező társának szívességét kéri annak számára , ki' javára a

levelet bocsátja ki.

Illy levelet nem szokás bepecsételni ; tartalma pedig a

helyen , keleten és vevő' czímzetén kívül az ajánlottnak neve ,

rangja és lakhelye , annak kitétele , miért ajánltalik , azon ké

rés, hogy czéljainak elérésében segítse őt a vevő, s azon nyi-

latkoztatás, hogy az iró az ajánlott iránt mutatott szívességet

s a neki tett szolgálatokat hálásan veszi s azokat hasonló ese

tekben viszonozni kész.

Illy ajánlásoknál mindenkor azon viszonyhoz , mellyben

az ajánlandó személyhez állunk , s rangjához kell alkalmaztat

nunk magunkat Nagyobb rangú személyek' számára kiadan

dó illy levelekben jelentsíik ki a nekik tartozó tiszteletet , ba

rátinkról és ismerőseinkről azon részvéttel szóljunk, mellyet

bennünk gerjesztenek, s főleg olly személyek' ajánlásánál,

kiket csak mások' ajánló leveleiből ismerünk, nagyon vigyáz

zunk, hogy alkalmat ne adjxmk nekik, levelező társunk' szí

vességével visszaélni.

Valakinek több ezimzettel (felülírással) ellátott ajánló le<-

velet adni illedelem ellen van , azon esejel kivéve , midőn va-

lamelly kereskedői ház' utazójának sok „nagyobb s kisebb vá

rótokra szóló ajánló levelek adatnak. Őrizkednünk kell attól

is, hogy olly személyeknek, kik iráut tisztelettel kell visel

tetnünk, rézre vagy kőre metszett példányokon ne adjunk a-

jánló leveleket , mint ncmelly kereskedői házaknál szokás

cselekedni-

Az ajánló levelekhez tartoznak a hitellevelek is. A hitel

levél nyílt levél, mellyet valamelly kereskedő, közönségesen

bankász (banquier) ajánló-levél' formában olly személynek szo

kott kiadni, melly utazni készül s mellyet kereskedő feleihez

olly helyeken utasít, hol az utazó pénzt akar felvenni, ama-?

zoknak egyszersmind meghagyván , hogy ennek nyugtatv4ny

mellett a pénzt kifizessék.
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A hitel lorldtoll, midőn a hitellevél' tulajdonosának fize

tendő summa pontosan va{*y legalább körú'lbelől meg van ha

tározva; lorldflan hitel mellett ellenben a levél' tulajdonosa

bármilly summákat követelhet az illető felektől.- •

Midőn az ajánlott egy helyen 'kívánja az illető pénzt fel

venni, a levél csak egy czímet foglal magában s egyszerű hi

tellevélnek mondatik; ellenkező eselben a levél mind azon ke

reskedők' czímével láttatik el, mellyeknél az ajánlott pénzeit

felvenni szándékozik, s ekkor kör-hitellevélnek hivatik.

A hely-, kelet- vevő' czímzele-s ajánláson kívül, követ

kezőket foglal magában a hitellevél :

1) A hitellel ellátottnak nevét, rangját és lakhelyet s

micsoda csélra adatott a hitel. , ,

' 2) A hitelezett summát- Korlátolt hitelnél ezt betűk

kel szükséges kiírni

3) A fizetés' meghagyását a hitel' erejéig, s hány pél

dányban kiadandó a nyugtatvány.

4) Megjegyzését annak, valljon a költségek levonan-

dók-e vagy sem.

5) Azon ulasítást , valljon a fizetett summa számadásba

tétessék-e, vagy inikép terítéssé azt meg magának a levelező

társ.

Midőn hitellevelet adtunk , ne mulasszuk el azon házat ,

vagy kör-hitellevél' esetében mindazon házakat, mellyekre

szól, az első postával tudósítani , levelünk' vevőjével vagy lé

nyeges tartalmát vagy pontos másolatát közölve u hitellevél
nek. Kör-hitellevelet • illető értesítésnél vagy mind megnevezle-

tik a ház vagy csak röviden az jelentetik , hogy kör-hitelleve

let bocsátottunk ki. Azonkívül, mielőtt a hitellevelet átadjuk,

az ajánlott állal nevét annyiszor. Íratjuk egy darabka papirosra,

a hány czímet foglal magában a hitellevél , s azután minden

értesítő levélhez egy illy példányát mellékeljük az aláírásnak.

19. Egy tanító ajánltatik egy kereskedő

háznak.

Zsibai és társa uraknak Eperjesen.

%,

Pest,

E jelen levelet tekintetes N. N. úr gyógytanár s oktató az

itteni egyetemnél nyújtandja át Önöknek. Tanár úr Önök'

vidékére az ásványos források' megvizsgálása végett utazik , s

néhány napig óhajt városukban mulatni.
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Engedjék, tanár rtrat Önök' szíves fogadásába ajánlanunk

s Önöket kérnünk, részökről mindent elkövetni, ottani mula-

lása' s tovább utazása' kellemessé Irlelín*.

Vegyék Önök hálánkkal együll ajfínlollunk iránt mula

tandó szívességükért abbeli nyilatkozásunkat • hogy viszonszol-

gálatokra iniinleiikor készek vagyunk s tökéletes tisztelettel

maradunk

, Köesög , Réti és társaik.

Egy kereskedő húz* H t ázó j a ajánl tátik-

Szájas János úrnak Kassán-

Pest,

Bátor vagyok , Gazda Péter ural , a Német és társa bécsi

ház' utazóját Ön' szívességébe ajánlani.

Kérem Önt, lessék őt nem csak utazása' czéljának elére-'

seben segíteni s neki azon házakat, mellyekkel saját házára

nézve biztos összeköttetésekbe léphet, kijelelni, hanem becses

tanácsával s néhány további ajánlásokkal is gyámolítani , ha ez -

iránt. Önhöz járulna.

Minden szívességért, mellyel Ön Gazda Péter úr iránt bi-

aonyítand , előre jelenteni köszönetemet s Önt meggyőződve

lenni kérem , hogy hasonló s más esetekben viszonszolgálal-

ra mindig kész vagyok.

Tiszlelettel

Hallgató Mátyás.

*I. Hely ét kereső segéd aj ánltatik

Fényes és Habos uraknak Pesten.

>

Bártfa,

Kalmár Kcresztely úr, ki öt évig foglalkozotl kereskedé

semben , lesz olly szerencsés , Önnek jelen levelemet átnyújta

ni. Egyedül ismereteinek bővítését czélzó óhajtása birhatla ar

ra , hogy házamat elhagyja s Önök' piaczán keressen alkalma

zást. Távol vagyok ez óhajtásnak ellene lenni, sőt inkább kel
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lemes kötelességemnek nézem utazásának czéljrft tehetségem

hez képest előmozdítani.

Részemről azou bizonyságot adom neki , hogy benne egy

használható segédet vesztek el, ki nem csak szép tehetségei 's

munkássága és érdekemet caélzó buzgalma, hanem erkölcsi ma

gaviselete által is mindenkor kitüntette magát s ez által bizo-

dalmamat tökéletesen megnyerte.

Alkalmazására nézve annyit mondhatok , hogy a könyvvi

telre különösen használható, mivel a szükséges ismeretekkel

el van látva s igen szép kézírással bír. A magyar és német

nyelven kívül beszél és ír francziául és olaszul s e mellett szép

árúismereteket is szerzett magának.

Legyen tehát szabad e fiatal barátomat Önöknek ajánla

nom azon kéréssel, őt valamelíy jó hely' elérésében segíteni.

Ha saját író-szobajókban alkalmaztathatnák, annyival inkább

őrölnék rajta, mivel meg vagyok győződve, hogy nem csak

legjobb alkalma volna, magát kereskedővé kiképezni, hanem

a legnyájasabb bánásmódra is tarthatna számot.

Mit ajánlottamért lesznek Önök , hálával ismerem el s ü-

gyekezni fogok azt viszonozni.

Bizonyossá teszem Önöket tökéletes liszteletemről

Magos András.

*SI. Ajánló és hitellevél egy. vásárra menő

kereskedő' számára.

Tisztái Péter úrnak Pesten.

Kassa, ....

E jelen levelet Lógó Gergely úr adja Önnek kezéhez.

Mosl először megy a- pesti 'vásárra löbbléle árúk' szerzése

végeit, s mivel még ismeretségei nincsenek, bálor vagyok őt

Ön' szívességébe ajánlani azon kéréssel , ne terheltessék őt olly

eladókhoz utasítani, kiktől jó árút, jutányos árt és becsületes

szolgálatot reményűiét. Kérem Önt egyszersmind, ne' vonja

meg tőle becses tanácsát is.

Azon pénzekre nézve , mellyekre szüksége lehet , hitelt

nyitok neki Önnél frl. erejéig, mellyeket kérésére kellős

nyulalvány mellett tessék kifizetni számára. Az illető sum-

m^t egyik nyugtatvány átküldése után azonnal Önnek javára

k;ÖHyvezem.
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ÖutK'k njiinlollüin indít mulatandó szívességei udandó ;il-

kulummul viszonozni nem mulasztom el.

Ajánlom magamai s igaz készséggel vagyok.

Heverő Boldizsár.

93. Értesítés a fentebbi uja u ló éa hj lelevél '

iránt.

Tiszai Péter Úrnak Pesten.

Kassa , • . . .

Folyó hó' 19-kén költ levelemet bizonyítva , itt küldöm

Otíuek Lógó Gergely úrnak kérírását , kinek némelly vásárla-

tai végett , mellyeket Ön' helyén szándékozik eszközölni, Önre

ajíínló- s ... fi.' erejt'-ig menő hitellevelet adtam ki.'

Tessék mind a hitelt, mint a kézírást tudomásul venni 3

Lógó Gergely lírnok kívánságára a fentebbi summa' erejéig ket

tős nyuglalvány melleit pénzeket szolgállalni , s a fizetéseket

egyik uyugtatvány álkiildése mellett terhemre írni.

Tisztelettel és készséggel

Heverő Boldizsár.

•41.' Értesítés egy hilellevélretöftént fizey

lésről. Válasz az előbbi levélre.

•

Heverő Boldizsár úrnak Kassán.

Pest , ....

Múlt hó' 19 és 28-án költ leveleit vettem s amannak tar

talmát mellőzöm, minthogy bevégzett tárgyaka't foglal magábari.

Az utóbbiban jelentett s Lógó Péter úrnak kiadott . . . fo

rintig szóló hitellevelének'róvására immár fizetlem

pengő forintot a jelen nyutatvány szerint s Önnek

terhére írlam azokat.

A többi pénzeket, mellyekre Lógó Gergely úrnak hitele'

kimerítéséig szüksége leend , szinte kezéhez szolgáltatom s a-

zokért mind annyiszori értesítés s egyik nyugtalvány' megkül~

déae mellett Önt terhelem meg.
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Egyébiránt örülni fogok, ha ajánlottjának valamiben hasz

nálhatok.

Kész tisztelettel

Tisztái Péter.

95• Kör-ajánló- és hitellevél Sziklatári gróf

részére.

*

Viola János úrnak .... ' •

Szemle István úrnak . . • .

Kovács és társai uraknak , . . . .

Málnai József úrnak ....

Pest, ....

Van szerencsénk ónöKnck e jelea levelünk által méllósá-

gos gróf Sziklavári Victor arat bemutatnunk , ki részint egész

sége , részint mulatság kedvéért ... be utazik.

Midőn azon kitűnő fogadtatást, nieljy rangját és személyes

tulajdonait illeti, kérjük ki számára, az iránt is járulunk Ö-

nökhöz , hogy a méltóságos gróf urat , mennyiben kellemes

szolgálatot tehetnek neki, mindenben megelőzni {igyekezzenek.

Egyszersmind körhitelt (Circular-Credit) nyilunk számá

ra .... forint' erejéig , melly summát Önök egymás k;özt hár

mas nyugtatvány s költségeinknek lerovása mellett Ó Méltó

ságának kifizetni, s a fizetésekel e jelen hitellevél' hátára írni

ne terheltessenek.

A megtérítés iránt annak idejében értesítendjük Önöket.

Minden szívességet, mellyetO Méltósága iránt bizonyítnak

be Önök , hálásan ismerünk el.

Megkülönböztetett tisztelettel írjuk

Lábas és Nedvesi.

26. Értesítés a fentebbi levél iránt az abban

kijelelt egyik kereskedői házhoz.

Viola János úrnak ....

Pest ;

Bálrak voltunk, egy kör-ajánló- és hitellevelet, mellyel

gróf Szilüavári Victor úrnak adtunk ki, Önnek czímévcl ellátni.
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vagy:

Van szerencsénk jelenteni , hogy gróf Sziklavári Victor úr

nak Önre, Szemle István ...", Kovács és társai .... s Málnai

József urakra .... kör-ajánló- és hitellevelet adtunk ki.

A túlsó lapon másolatát közöljük, incllyből átlátja , hogy

a gróf úrnak megnyitott hitel .... forintra megy.

Kérjük Ont a gróf úr által hitellevelére kívánt pénzeket

hármas nyngtatvány s költségeinek lerovása mellett kiiizelni

s a fizetéseket a hitellevél' hátára feljegyezni, hogy többi ba

rátink tudják mihez tartani magokat. Egyik nyugtatváiiyt.

küldje hozzánk , a másikat Madarász János úrhoz Jióesbe , ki

re a fizetések' summáját is 2 hónapra kelé t után szóló váltóiban

intézni ne terheltessék.

Megtekintésül ide rekesztjük a gróf úr' kézírását s tiszte

lettel vagyunk

: • Lábas és Nedvesi.

Levél azon házhoz, mellyhez megtérítés'

végeit utasítjuk a többit.

Madarász J. úrnak Bécsben.

Pest ,

Tisztelettel jelentjük , hogy gróf Sziklavári Victor úr

nak: Viola János Szemle István Kovács és tár

sai .... g Málnai József urakra .... forintig menő kör-hi-

tellevclet adtunk ki azon megbízással, hogy fizetéseik' öszve-

gét 2 hóra kelet után szóló váltókban egy nyuglatványnak min

denkori megküldése mellett Önre intézzék.

Kérjük tehát Önt, ne lerheltessék azok' váltóit a hitel' ki

merítéséig rovásunkra elfogadni s meggyőződve lenni , hogy a

fedezésről annak idejében gondoskodunk.

Ide mellékelve küldjük gróf úrnak kézírását, hogy azt az

Önnek be küldendő nyugtatványokban foglalttal egybehason

líthassa.

TiszteleÜeljes készséggel

Lábas és Nedvesi.
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168. Válasz az előbbi levélre.

Lábas és Nedvesi uraknak Pesten.

Bécs , . . . .

Vettem folyó hó' . . . szóló levelüket , mellyben gróf Szik-

lavdri Vidor úrnak keze' írását közlik s jelenük Önök, hogy

számára : Viola János .... Szemle István .... (következik a

többi ház) .... forintig kör-hilellcvelet adtak ki s ezeket a

gróf úr által felvett pénz' megtérítése végett hozzám utasították.

. Én ennél fogva Önök' rendelése szerint a nevezett házak'

váltóit , mellyeket a megtörtént fizetés bizonyítványául szol

gálandó nyugtatvány' közlése mellett inlézendnek reám , Önök'

rovására elfogadom s a fedezést nyugodtan várandom.

A közlött kézírást megjegyzem magamnak, hogy azt a

nyugtalványokban foglalttal egybevethessem.

Tisztelettel és készséggel

Madarász J.
\ ••

> ' - •

99. Levél azon házhoz, mellyhez a hitellevélre

lett fizetés' megtérítése végett fordulunk.

Madarász J. úrnak Bécsben.

Van szerencsém , Önnek . . . -• forintról szóló nyugtatványt

megküldenem , mellyeket gróf Sziklavári úrnak egy Lábas és

Nedvesi urak által Pesten számára kiadott kör-hitellevélre költ

ségeim lerovása melleit fizettem ki.

Ezen barátink' rendelése szerint a fentebbi summáért Ön

re Teszek pótlást magamnak

pengő forintban saját rendeletemre 2 hóra kelet után,

mi iránt amazokkal lessék intézkedni.

Élek egyszersmind e jelen alkalommal , Önnek szolgála

timat e piaczon ajánlani s örülnék, ha hasznára lehetnék be

cses házának.

Kész tisztelettel vagyok

Viola

\
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31. Válasz az előbbi levélre.
. • v •

Viola János úrnak ....

Bécs, .....

Múlt hó' 28-án költ levelével vettem a .... forintról szó

ló uyugtatváriyt, mellyeket gróf Sziklavári Víctor úrnak a La-

bas és Nedvesi által kiadott hitellevélre fizetett Kefcyed. Egy

szersmind f>J

.... forintról 2 hóra kelet után szóló váltója iránt értesít

mellyel a fentebbi summáért intézett reám. '

Én a váltót becsülni fogom s öszvegét említett kereskedő-

leleun terhére jegyzendem.

Szolgálatinak ajánlását köszönettel fogadom. Örülnék ha

alkalmam akadna , élni szívességével. Engedje Kegyed is nyi

latkoztatnom , hogy olly Leesés házzal, mint a Kegyedé, ösz-

vekötletésbe lépni felelte óhajtok. Én is miuden szolgálatra

legnagyobb örömmel kész vagyok. ö

Van szerencsém tisztelettel és készséggel jegyezni

Madarász J.

 

V. Adósoknak szóló s adósok által írt

levelek.

Olly adósokkal , kik különben pontos fizetők , de pilla

natra legjobb akartuk mellett sem képesek kötelességöket tel

jesíteni , igen kímélve kell bánnunk. Azon adósoknál , kik ö-

römest halogatják a fizetést vagy restek, egy udvarias megin-

tés , mihelyt az adósság lejárt , czélszerűbb , mint későbbi le

vél. Még olly adósoknál is , kik ismételt felszólításra sem fi

zetnek , tartózkodnunk kell a szemrehányásoktól s őket inkább

barátságos utón kötelességek' teljesítésére bírnunk.

Ha az adós látja, hogy valamelly nem sokára lejárandó a-

dósságot annak idejében nem fizethet ki, előzze meg inkább -M

intő levelet s kérjen kíméletet. Ha intő levelet kaptunk, ne

késsünk azonnal válaszolni reá s ha lehet, egy részét az adós

ságnak lefizetni, vagy legalább halasztást kérni.

Alaptalan követeléseknél legyünk a válaszban szerénvek s

óvakodjunk a sértő kifejezésektől.

14



210 Negyedik osztály.

32. Intő levél lejárt árúadósság iránt.

Fazekas János úrnak Győrölt

Pest-,

Bútor vagyok , Önt megkérni , ne tcrheltesséfc a f. é. jul.

3-kún Önhöz intézett áruküldeményért járuló s már egy fél hó

nap óla lejárt tartozását kezemhez jiilt.-il.ni , minthogy azon ke

vés haszon, mellyben mellette részesülök, nem engedi, a fi

zetési határnapot továbbra halasztanom.

Azon-reményben, hogy kérésemet minél előbb leljesíteu-

di , tisztelettel vagyok

' " .^£i^&

Asztalos József

33. Halasztás' kérése. Válasz az előbbi levélre.

Asztalos József úrnak Pesten

Győr , . . . •

Bocsásson meg, hogy előbb nem írtam Önnek s hallgatá

som által arra kényszerítem , hogy tartozásom' lerovására int

sen meg. Tudom , hogy az utolsó áruküldeményért járuló

summa már fél hónap elölt lejárt ; de legjobb akaratom mel

lett sem valék eddig képes, Önt kielégíteni , minthogy több

rendbeli fizetésim , mellyekre számot tarlók , elmaradtak;

kinlevő adósságaimat pedig a megkivántaló szigorúsággal nem

hajthalom be , attól félvén , hogy vevőimet veszítem el.

Legyen tehát Ön olly szíves nekem legfeljebb még egy

hónapi határidőt engedni. Mit az alatt veszek be, Önnek szá

nom a a késedelem állal szenvedett kárát a kamatok' megfize

tése által pótlom ki.

Kérésem' teljesítését hálás köszörtettel veendcm. Azon

reménynyel, hogy bizodalmát ezután sem tagadja meg tőlem •

ran azerencsém tisztelettel lenni

' . - Fazekas János.
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34. Egy udús az intő lóvéi' következtében

lefizeti adósságát.

Ligeti Miksa úrnak Becsben

Kassa , ....

Epén most részem fi h. költ levelét s egy pillanatig setn

késein , utolsó küldeményének árát .... forinttal készpénzben

a műi induló postakocsival alkudom.

Ezen tétel könyvemben elincllőzte figyelmemet s ez okból

az elkésett fizetés miatt bocsánatot kérek.

Tiszteletteljes készséggel

«
»

Zöld Mátyás.

35. Törvényes lépésckkcli fenyegetés.

Mázer és Kincs uraknak Rozsnyón.

t

Pest,,

Miután január' 4 és 26-kán Önökhöz intézett felszólítá

somra kiváltságomat nem teljesítek s a nekem járuló ...."fo

rintot el nem kiildék, sőt leveleimre még csak nem nem is vá

laszoltak , most utoljára emlékeztetem Önöket tartozásuk' le

rovására, mi végre legfeljebb két hetet engedek, melly idő a-

latt ha ki nem elégílletem, a törvényes utat leszek kénytelen

választani, hogy végre tulajdonomhoz juthassak-

Minden kellcmellcilséget , mi e miatt éri Önöket, ma

goknak tulajdonítsanak; ezért Önökre nézve óhajtom, hogy e

lépésre ne kényszeríttesscm.

Tisztelettel

Zaongqri Péter.

14'
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36. Egy váltóadós intetik.

Péteri és társa uraknak Eperjesen

Pozsony , . . . .

Tndva van Önök előtt , hogy szokásunk ellen yan fedezet

len elfogadásokba ereszkednünk. Önöknél azonban a .... fo

rintról szóló intézrényekre nézve kivételt tettünk s aggódalom

nélkül fogadtuk el azokat azon meggyőződésben , hogy a fe

dezést nem mulasztják el. Miután ez mind eddig nem történt

meg, kérjük Önöket, kívánságunkat késedelem nélkül telje

síteni.

Ezen várakozásban tisztelettel vagyunk

Répái és Kendcrfi-

39- Intő levélre szóló válasz, egy már lefize

tett adósságot illetőleg.

László Benjámin úrnak Sopronyban

Nagy-Várad, ....

Téved Ön, azt gondolva, hogy az utolsó áruküldemény

ért még adósa vagyok. Ezen tartozásomat Ön' utazójának, Kis

János úrnak, fizettem le, mintáz ide rekesztelt nyugtatváayból

átlátja Ön, mellyel visszaküldetni kérek.

Kis úr hihetőleg elfeledő Önt az általam történt fizetésről

értesíteni , Ön különben ezen adósságot tőlem nem követelte

volna.

Van szerencsém , tiszteletteljes készséggel lenni

 

Görbe Ádám.

VI. Váltóügyekben! levelek.

A különbféle váltóügyekben előforduló levelek' fogalma

zása a váltó] e'velek' ismeretét teszi fel ; mi tehát ezen munka'

7-dik osztályára utalunk, hol e tárgyról értekezünk.
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3§. Egy kereskedő egy másikat intézvényefc

iránt (Tratlen) értesít.

'Varcsa Ferencz úrnak Esztergámban

Péca, ....

Van szerencsém jelenteni , hogy olly bátor valék

400 ftt. pg. p. Kalmár Ferencz' rendeletére 3 hóra kelet után

600 ftt. „ „ Német Péter'

2000 ftt. öszvesen Önre intézni.

Kérem Önt, ezeket elfogadni és kifizetni.

Tisztelettel

Hosszú István.

86. Válásé, ,

Hosszá István úrnak Pécsett.

Esztergám , , , . .

Önnek f. hó' 16-dikán költ levelében emb'tett intézvényeit

(Tratten)

400 ftt. pg.p. Kalmár Ferencz' rendeletére 3 hóra kelet után

600 „ „ „ Német Péter' „ l „ „ „

1000 ftt. pg- p- öszvesen megjegyeztettem magamnak s jó el

fogadást szántam azoknak Ön' rovásának terhére.

Tisztelettel s készséggel

Varcsa Ferencz.

4O. Értesítés mint 38 szám alatt

Káposztási és Kevély uraknak Bécsben

Lőcse i .. . . .

Bátor vagyok Önökre

200 ftt. peng. p. Gyalog János* rendeletére , 2 hóra

kelet után intézni. Ezeket rovásom' terhére elfogadni kérem •
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egyszersmind bizonyossá teszem Önöket, hogv a fedezést an

nak idejében megteszem.

Tisztelettel

Bányász János.

41. Válasz.

Bányász János úrnak Lőcsén

Bécs , . . . .

Folyó hó* 13-kán költ levelében jelenlett inlézvényét

200 ftról peng. p. Gyalog János' rendeletére , 2 hó

ra kelet után Ön' rovásának terhére beváltjuk , nem kélclked-

Tén , hogy Ön a fedezést lejárat előtt megteszi.

llly várakozással ajánljuk magunkat

Káposzlási és Kcvély.

Váltók küldetnek beszedés végett'azon

piaczra, a hovd szálának.

Kurta Mátyás úrnak Dcbreczenben.

Szeged , . . . .

Bátor vagyok Önnek ide mellékelve

1000 ftt. pgő. p. Kis Istvánra ott jövő hó' 23-ára

800 ftt. „ Görög Andrásra „ július' végére

1000 ftt. p. p. öszvesen küldeni azon kéréssel , azok'

elfogadását s annak idejében beszedését rovásom' Javára eszkö

zölni.

Teljes tisztelettel

Fekete József.
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43. Válasz.

Fekete József úrnak Szegeden.

Debreczen , ..v .

A múlt hó' 31 -kén költ levelével küldött

1000 ftnak p. p. Kis Istvánra itt jövő hó 23-ára

* 800 „ „ Görög Andrásra itt július vegére

1800 ftnak öszvescn elfogadását már megnyertem •

azokat lejáraikor Önnek javára beszedem.

Ismert készséggel vagyok

Kurta Mátyás

44. Váltók küldetnek eladás végett egy vál

tó piaczra.

Bpgnár András úrnak Bécsban

Eperjes > . í « .

Ide rekesztve küldök Önnek ,

2SOO francot Miloque Péterre Parisban auguslus

végére, mellyeket legmagasb folyamon eladni s a bejött ősz-

veget jelentése mellett javamra írni szíveskedjék-

Kész tisztelettel

Miksei Benedek.

45. Válasz.

Miksei Benedek úrnak Eperjesen

Bécs f t • < •

Birtokában vagyok f. hó' .. .-kén költ levelének s a Tele

Uld°" 2800 francnak Miloque Péterre Parisban augustus'

végére, mellyeket legmagasb folyamon ügyekszem eladni,
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hogy a bejött öszveget jelentésem mellett Önnek 'javára ie-

gyezne»sem. ' '

Szokott készséggel

• Bognár András

46. Mellékhelyre szóló váltó küldetik.

Kongó József úrnak Pesten

Késmárk, ....

Ezennel küldök Kegyednek

, , 1200 ftt 20 krt. peng. p. Kis Vilmosra .... f. hó'

vegére azon kéréssel, ne terheltessék. bevételüket eszközölni s

a Jiejott öszveget javamra írni.

Van szerencsém túetelettel lenni

Vidám András.

• ; *^--"íC'/ • :".

«T. Válasz.

Vidám András árnak Késmárkon

Pest, ....

Folyó hó' 6-kán költ levelét s a

1200 ftt. 20 krt. pg. p. Kis Vilmosra .... f. h. vé

gére kezemhez vettem. Az intézvény' értekét beszedni nem

mulasztom el, hogy a bejövendő öszveget jelentésem mellett

Unnék javára írhassam.

Ajánlom magamat

Kongó József. ,
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#

. Válasz a váltónak kifizet tetésa ultin.

Vidám András úrnak Késmárkon

Bécs , . . . .

Folyó hó' ... költ levelemre hivatkozva, van szerencsém

Önnek jelenteni , hogy a beszedés végett hozzám küldött

1200 ft. 20 kr. p. p. Kis Vilmosra . . . lefizettetett a

a bejött öszveg , forintnyi költségeim levonása után, Ön

nek javára . . . forinttal -. . . krral van írva.

Tisztelettel és készséggel

Kongó József.

. n ' i

49. A váltó annak küldetik be, a kire intézve

van.

Halász Péter úrnak Pesten

Pécs,

Ezennel küldök Önnek ;

340 ftt peng. p. Ön magára Nagy Jakab által Sze

geden május' végére intézve, mellyeket jelentése mellett ja

vamra írni ne terheltessék , ha ez iránt egymással egyeznek.

Egész tisztelettel

Bácsi János.

50. Válasz-

Bácsi János úrnak Pécsett

Pest,

Folyó hó' .... költ levelében vettem a

340 ftt peng. p. én magamra május' végére, mellye

ket , az értéket lejáratkor értve , Önnek javára írtam.

Tökéletes tisztelettel

Halász Péter.
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51. Váltó küldetik olly levelező társhoz, kivel

nem állunk'folyó számvitelben.

Mikó Benjámin úrnak Szegeden.

Pest, ....

Bátor vagyok Önnek

300 fit peng. p. Bogár Pólerre olt helyben f. h. 20-

kára küldeni azon kéréssel, ne terheltessék azokat magának

kifizettetni s az öszveget költségeinek lerovása mellett, a gyors

kocsi állal kezemhez juttatni.

Kész tisztelettel

Tatár András.

5». Váltók küldetnek discontózás végett.

Vas és Négyesi uraknak ....

Minthogy "a disconto (lerovat) Önök' piaczán jelenleg 5?«

áll s 3 hóra szóló párizsi váltók 98%-en ajánltatnak, bátor va

gyok Önöknek

3900 francot) ott foiyben április' végére

1600 „J

5500 francot öszvesen azon megjegyzéssel küldeni ,

hogy azokat a fentebbi kamatláb mellett discontózni , s nekem

a kürülbelöli öszveget 3 hóra szóló párizsi váltókban Önök

kezessége (delcredere) mellett költségmenten kezemhez juttat

ni ne terheltessenek , ellenkező esetre a váltókat visszaküldet

ni kérvén.

Óhajtom, hogy ezen ajánlatomat hasznosnak lássák ; tán

álltaimat nyujtand ez gyakori illynemű ügyekre.

Egész tisztelettel

Komornál Mihály-
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53. Válasz.

Komornai Mihály úunak .....

A folyó hó' .... költ levelével küldött

- a
5500 francot öszveseu 5% discouto mellett elfogad

juk s a túlsó laponi jegyzék szériát .... francot írunk a szo

kott fentarlás mellett értők Ön' javára.

Ellenben itt küldjük kívánsága szerint a körú'lbelöli ősz-

veget

4750 iranccal . . . július' végére Párizsra , mellyekért

98!£-el számítva .... francot irunk Ön' terhére 5 azonban mind

ezt, mind amazt költségmenten számítjuk.

Egyedül óhajtásunk, Önnel ismét ügybe lépni, volt oka,

hogy ajánlatát elfogadtuk, minthogy mellette legkisebb hasz

nunk sincs.

Ez szolgáljon bizonyságául annak , milly örömest nyú

lunk minden alkalomhoz, ha ügyeinket szaporíthatjuk.

Tisztelettel és készségei

Vas éa Négyesi

541. Megtagadó válasz.

Komornál Mihály úrnak . . . •

Sajnáljuk , hogy a múlt hó' . . . költ levelében ajánlott ü-

gyet a meghatározott feltételek mellett nem hajthatjuk régre.

Ámbár készek volnánk a küldött

?25! francotí itt helyben április' végére

iOUU yy J

5500 francot öszvesen 5% lerovat (disconto) mellett

átvenni , a párizsi váltók' állása lehetetlenné teszi , a kivánt pót *

lást (<5rfű$) költségmenten adnunk, minthogy a Párizsra szóló

folyam , 3 hóra kelet után néhány nap óta 98^-ről 98% rúgott fel.
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Kénytelenek vagyunk ennélfogva váltóit visszaküldeni. Ám

bár óhajtottuk a szerencsét. Önnek ismét szolgálni, de az a-

jánlott ügy' végrehajtása által nyilván károsodtunk volna.

Van szerencsénk lenni

Vas és Négyes!

55. A levele/ő tára oda utasíttatik, hogy egy

, másikra váltót int ézzen.

Kórocli Menyhért úrnak Rozsnyón.

Kassa , . . . .

Ne terheltessék, Szőke András úrra Pesten

5000 azaz öt ezer pengő forintot két hóra kelet után

intézni s az öszveget jelentése mellett javamra írni. Ez iránt

Önnek a mai postával hitelt készítek nála s Ön bizonyos lehet

váltóinak kész fogadtatásáról.

Tisztelettel és készséggel

Kertész Móricz.

56. Az intézvényzet thez szóló értesítés.

. Szőke András úrnak Pesten.

Kassa , . . . .

Van szerencsém Önnek jelenteni, hogy Kórodi Menyhért

urat Pozsnyban oda utasítottam, miszerint rovásom' fejében

Önre

5000 azaz : őt ezer pengő forintot 2 hóra kelet után

intézzen.

Kérem Önt ennél fogva , Kórodi Menyhért úr' váltóit e

summa' erejéig rovásomra elfogadni.

Tisztelettel maradok

Kertész Móricz.
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57. Válasz az 53 sz. a. levé.lre.

Kertész Móricz úrnak Kassán.

Rozsnyó , . . . .

Folyó hó' .... költ levelében adott utasítása' következté

ben Ön' róvásdra Szőke András úrra Pesten

5000 ftt pengő p. 2 hóra kelet után intéztem , mely-

lyeket a szokott fentartás mellett Ön' javára írtam.

Yan szerencsém lenni

Kórodi Menyhért.

t

\

58. Válasz az 56 sz. a. levélre.

» Kertész Móricz úrnak Kassán.

Folyó hó' ... költ leveléhez képest azon váltóknak , mely-

lyeket Kórodi Menyhért úr Rozsnyón 5000 pengő ft. erejéig

Ön' rovására intézend reám , illő elfogadást készítek s Önnek

terhére irandom azokat

Őszinte tisztelettel

Szőke András.

59. Az intézőnek (irassans) jelentése az intéz-

vényezetthez.

Szőke András úrnak Pesten.

Rozsnyó , . . . .

Kertész Móricz úr által Kassán utasillalva Önre

*)i\nn ^c Fehér János' rendeletére, 2 hóra kelet után
x

,, „ „

5000 fit. pengő p. ószvesen intéztem , mellyeket nevezett ba

rátunk' rovására elfogadni kérek.

•Igaz tisztelettel és készséggel

Kórodi Menyhért.

-
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X

OO. Válasz az 59 sz. a. levélre.

Kórodi Menyhért úrnak Rozsnyón.

Pest, ------

Múlt hó' ..... költ levelében jelentett váltóit

, 300p fit. pgő.p.) Fehér Jánoa, ren(ieletcre 2 hóra kelet uláu

2000 ,» »» )j J

5000 fit. peng. p. öszvesen, mellyeket Kegyed Kertész Mó

ricz iír' rovására intézett reára, feljegyzettem s jó elfogadást ké

szítek számukra, azokat nevezett barátunk' terhére Írandó.

Tisztelettel •

t

Szőke András.

61. Válasz az 59 sz. a. lev< író, a nélkül hogy

az 56 sz. alatti elérkezett volna.

Kórodi Menyhért tírnak Rozsnyón.

-*

Pest, .....

A levele szerint reám intézett

3000 fit. pgö. f.) Fehér Jánog, ur rencieletére 2 hóra kelet után

ZUIMI ,, „ ,, )

5000 fit. p.p. öszvesen féljegyeztetlem , s ezen inlézvényekcl

Kertész Móricz úr' rovására Kassán becsülni fogom, mihelyt

általa Önnek hitel lesz nyitva értők nálam. Ez iránti értesítési

várva , az alatt Önnek kötelezését (obligo) tartom fen magamnak.

Kész tiszteletlel

Szőke András.

Válasz az ,19 sz.. a. levélre, miután az 56

sz; alatti elérkezett.

Kórodi Menyhért úrnak Rozsnyón.

Pest , « . . .
•

Folyó hó' ____ költ levelem óta Kclész Móricz úr Kassán

a rovására reám intézett 5000 pengő fvrint iráni kijelcutelle
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helyben hagyását. Önt ennélfogva feloldozom magamnak feii-

tartott kötelezésétől (obligo).

Oozinlc tiszteieltel és készséggel

Szőke AndriSs.

63. Egy levelező társ az iránt híz a lik meg, hogy

egy harmadiknak küldjön (remittáljön) váltót.

Korod i Menyhért úrnak Rozsnyón.

Kassa ,

Ezennel kérem Önt, ne terheltessék rovásomra Szőke An

drás úrnak Pesten .1000. ftt. peng. p. 2 hóra kelet után átkülde

ni s engem az eredmény iránt értesíteni.

Tiszleletteljes készséggel

Kertész Móricz.

6. A megbíz ó azt értesíti, a kinek váltót

küldet (remittáltat).

Szőke András úrnak Pesten.

Kassa ,

Kórodi Menyhért úr Rozsnyón rovásomra

5000 fit p. p. 2 hóra kelet ulán fog Önnek küldeni ,

mellyeket vétel után javamra írni ne tcrheltcssék.

Van szerencsém lenni

Kertész Móricz.
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65. A megbízás' végrehajtása.

Szőke András úrnak Pesten.

Rozsnyó ,

Ezennel küldök Önnek Kertész Móricz úr' rovására Kassán

3000 fit. pgő.p.í

.. ,, .,

5000 fit. peng. p. öszvesen , Ön' piaczán. Tessék e kap-

mát (rimesse) átvenni s engem a kézhezvétel iránt értesíteni.

Kész lisztele Uel

Kórodi Menyhért.

66. Válasz a 63 sz. a. levélre.

•'''•'

Kertész Móricz úrnak Kassán.

Rozsnyó ,

Folyó hó' költ levele' következtében Ön' rovására

Szőke A'ndrás úrnak Pesten

5000 fit. peng. p. , 2 hóra kelet után., küldöttem ,

niellyeket javamra írni ne térhéltessck.

Igaz tisztelettel

Kórodi Menyhért

6T. Válasz a 66 sz. a. levélre.

Kórodi Menyhért úrnak Rozsnyón.

Kassa ,

Múlt hó' költ levelének következtében az

5000 fit. peng, p. 2 hóra kelet után, niellyeket ro

vásomra Szőke András úrnak Pesten küldött Kegyed, szokott

Icutarlás mellett Kegyed' javára írtam. »

Ajánlom magamat

Kertész Móricz.
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68. Válasz a 65 sz. a. levélre.

Kórodi Menyhért úrnak Rozsnyón.

Pest, .....

Van szerencsém jelenteni , hogy :.. költ levelével Kertész

Móricz úr rovására Kassán küldött

3000 ft. pgő. p.iTr, . ,, • , . ,
2000 „ ,, „ Vá£° Jánosra , 2 hóra kelet után

5000 ft. peng. p. öszvesen , az itteni piaczra, kezem

hez vettem , mellyeket beszedek g nevezett kereskedő-felünk'

javára Írandók.

Kész tisztelettel

- ' • _.'. !• .'(•

Szőke András.

69. Válasz a 64 sz. a. levélre.

Kertész Móric* úrnak 'Kassán.

JL 03 1 } • • • • ,

„ , Folyó hó* ... költ levelére válaszul jelentem Önnek, hogy

Korod* Menyhért úr Rozsnyón az ott említett

5000 fit. peng. p. az itteni piaczra , 2 hóra kelet n-

tan, kezemhez küldötte, mellyeket beszedek s Önnek javára

írandók.

Igaz tiszteieltel maradok

Szőke András.

TÓ. Egy váltó küldetik elfogadás' eszközlésa

végett.

Szép Gergely úrnak Bécsben.

Pécs,

Bátor vagyok Önnek egy első váltót

3000 pengő forintról Gyöngyös Jakabra Bécsbéli át

küldeni azon kéréssel , ne terheltessék elfogadtatását eszközölni.

,:i*-:-'' 15
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Az Önnek okozott fáradság miatt bocsánatot kérek.

Van szerencsém készséggel maradni

Tollas Péter.

M. Válas.z.

Tollas Péter úrnak Pécsett.

;"r 'Folyó hó' .... költ levelével küldött első váltót

3000 pengő ftról Gyöngyö's Jakabra Bécsben , meg

bízása következtében elfogadtattam. A fentebbi váltót ide mel

lékelve s elfogadással ellátva! küldöm vissza s magamat iránta

feloldoztatni kérem.

Tisztelettel s készséggel

Szép Gergely.

W. A levelező társnál b izonyos váltó' kifi

zetése iránt kérdés tétetik.

.'.'.., Mikai Bálint úrnak Szegeden. ^a

.L V; ,., •„,,. , '._,. r. - r"-j'.-/..; 'l-: ':.'•>.I£Á

_.,. Arad, ..*&..

Bátor vagyok Önt kérdeni , valljon

4000 pengő forintról szóló váltóm, Fényes Károlyra
.... kifizettetett-e, s az öszveg mennyire megy. • /.-

Tökéletes tisztelettel

, . , Fagyos Benjámin:

73. Válasz.

Fagyos Benjámin úrnak Aradon. ...

Szeged , .....

A .... költ levelében említett - .

;.t.s. . 4000 peqgő ftról szóló váltót Fényes Károlyra ....

ezennel visszaküldöm , minthogy az intézvényezett , ámbár idő
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engedtetett nekie, a fizetést napról napra halogatja, a barátsá

gos úton alig lehet kielégítést tőle várni.

Szokott tisztelettel

Mikai Bálint.

TA. Válasz a 73. sz. a. levélre.

Mikai Bálint úrnak Szegeden.

Arad ...... .

Mivel .... költ levele szerint Önnek barátja a 4000 pengő

forintnyi Fényes Károlyra .... szóló váltónak lejáralát elmu

lasztotta s óvást nem tétetett és az intézvényezettnek határidőt

engedett , ,mire felhatalmazva nem vala , a dolgot saját ügyé

vé tette. Én ennél fogva e dolgot többé nem vehetem tekintet

ben s a váltó' öszvegét Önnek terhére írom-

Tiszteletteljes készséggel

Fagyos Benjámin.

Egyik levelező a másikat ke rdi, ha ellát-

hatja-e nála váltóit szú'kségbeli utalvány nyal

Zágori és Nemes uraknak Pesten

Lőcse , .....

Bátor vagyok Önöket az iránt megkérdezni , nem enged

nék-e meg, azon váltókat, mellyék' elfogadását és kifizetését

szükség' esetében közbeiövet (intervenlio) által kívánnám biz

tosítani , ,szükségbeli utalványnyal (SHotl^Síbrefít) Önöknél ellát

nom ? Én kötelességemnek tarlandanám , Önöket közbejövet'

esetében azonnal fedezni. Egyszersmind azon ótalmat, mellyben

aláírásomat részesítenék , szerencsémnek tartanám , hálásan el

fogadnám s minden alkalommal viszonozni ügyekezném.

Tiszteletteljesen . ;

Vándor .Mátyás.

15*
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»«. Válasz.

.• Vándor Mátyás úrnak Lőcsén.

Pest, ....

Május .... költ levelére válaszul , örömest megengedjük

önnek , azon váltókat az itteni piaczon , mellyeket folyamat

ba szándékozik bocsátani , nálunk szükségbeli utalványnyal el

látni.

Ennek következtében aláírását mindenkor ólalmunk alá

veszszük , valahányszor veszélyeztetve leend , a fedezést pedig

nyugodtan várandjuk.

Szokott tisztelettel

Zágori éa Nemes.

,

W. Óvás' közlése elfogadás* hiánya miatt.

Bonezi István úrnak Pápán.

Pest, .....

Folyó hó* . . ' . költ levelével

3000 ft. peng. p. Képes Jánosra helyben ..., besze

dés végett vettem Öntől kezemhez, mellyek' iránt ezennel kül

döm Önnek az elfogadás' hia miatti óvást s költségeim fejében

... . ft. peng. p. irok Önnek terhére.

Többet e váltó iránt annak idejében

í- Van szerencsém írni •

Kapa János.

é

T9. Egyik levelező társ a másiktól bizonyos

váltó' másod példányát (Wechel-Duplicat) kéri.

Lövész Márton úrnak Kassán.

Pest,

Kérem Önt , ne terheltessék számomra az ntólszor küldött

4000 pengő ftnak Gégés Józsefre .... másod példa-
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nyát haladék nélkül megszerezni, minthogy szükségem van

reá. Költségeit hálával terítendem meg.

Igaz készséggel

Magyar Ágoston.

99. Válasz.

Magyar Ágoston úrnak Pesten.

Kassa,

Itt küldöm a ....

i-i 14000,Pengő ftról Gégés Józsefre .... szóló váltónak

.... költ levelében Juvánt másod példányát. Tessék azt szük

ségéhez képest használni. .... pengő forintra menő költségei

met a levélbér- számvitelben írtam Önnek terhére.

Szokott készséggel

Lövész Márton.

8O- Váltó ma'solat küldetik olly levelezőnek,

kj mellékhelyen lakik.

Cseresnyés András úrnak

Pest ,

Itt küldöm Önnek egy

1 000 pengő ftról szóló ráltó' másolatát T meHy Öar«

tan kezemnél. Egyszersmind kérem Önt, ne terheltessék e-

zen öszveget, ha az intézővel ez iránt megegyezett, nekem

készpénzben elküldeni , mire az eredeti váltót annak rendé sze-

nnt kiadandom vagy elküldöm*

Őszinte tisztelettel

Gabona Máté.



5130 . Negyedik osztály.

81. Értesítés egy telepíteti (domicilirl) saját '

váltó iránt.

*' •

Kerekes János úrnak Pesten .

Miskolcz ,

Van szerencsém, Önnek jelenteni, hogy Ön telepén fize

tendő váltót

560 pengő ftról, én magamra, Koma János' rende

letére , 3 hóra kelet után bocsátottam ki.

Kérem Önt, az említett váltót lejáratkor rovásomra kifi

zetni s az illető öszveget terhemre írni.

Tisztelettel éa készséggel

Betű István.

8*. Válasz.

Betű István úrnak Miskolczoii.

Pest

Folyó hó' .... költ levelére válaszul jelentem, hogy az

560 pengő ftról, Koma János' rendeletére szóló vál

tót, mellyel telepemen fizetendőt bocsátott ki Ön, feljegyez

tettem s azt lejáratkor kifizetem és Önnek terhére írom.

Szokott készséggel

Kerekes János.

83. Egy váltónak elvesztéről szóló értesítés

, .. . az intézvény cshez.

Péteri Miklós úrnak Gyöngyösön. ,

Miskolcz ......

Folyó hó' költ levelét volt ugyan szerencsém venni ,

de a múlt hó' . . . költ , mellyre Ön hivatkozik s melly
• ••'• 1000 peng. ftt. Csipkés József úrra Kassán foglalt ma

gában , mind e mai napig nem jutóit kezemhez.
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Okom van tehát gyanítani , hogy ezen utóbbi levél elve-

szeU. Kérem ennél fogva , ne terheltessék a fentebbi váltónak

másod példányát számomra megszerezni. A közben értesíteni

fogóra az intczvényezettet ezen eseményről, hogy -csak az,én

forgalmanyommal ellátott második váltót (Secunda-Weshel) fo

gadja el vagy fizesse ki.

Tiszteletlel vagyok

Gerenda Károly.

94. Értesítés a 83 sz. a. levél' következtében.

Csipkés József úrnak Kassán.

Miskolcz ......

Jelentem Önnek , hogy Péteri Miklós úr' Gyöngyösön az

iránt értesít, miképen

1000 peng. ftL Önre küldött legyen kezemhez. Mint

hogy azonban e váltó mind e mai napig sem 'jutott hozzám,

kérem Önt , hogy azon esetre , ha előmutattatnék , csak a má

sodik váltót fogadja el vagy fizesse ki.

Tiszteletteljes készséggel

Gerenda Károly.

VII. Pénzügyek iránti levelek. tr,

Egyik levelező tára a másiknak bizonyo*

summát küld banknolákban a kéri, hogy ezer*

aranyokat küldjön neki. ,

Mmai és Görbe uralmak Pesten.

Kassa ,

- A hónap innen induló postakocsin küldök Önöknek

3000 peng. ftt. banknotákban. Kérem egyszersmind,

ne terheltessenek számomra. . -'•'..•/

600 darab teljes mértékű császári aranyat váltatni,1
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azolot a száravetéssel együtt kezemhez juttatni a a maradékot

Hidtígi Miksa.

járomra jegyezni

Kész tisztelettel maradok

86. Válasz.

Hidági Miksa úrnak Kassán.

Pest,

Folyó hó* ... költ levelére válaszul jelentjük Önnek, hogy

a küldött

3000 peng. íl banknotákban hiány nélkül kezünk

höz vettük.

Megbízása szerint küldünk Önnek a postakocsi által

600 darab teljes mértékű császári aranyat, mellyek

az alábbi számvetés szerint

fi tesznek pengőben. A maradékot

fttal pengőben javára irtuk.

Teljes tisztelettel

Minai és Görbe.

VIII. Levelek státuspapirosok Iránti

ügyekben.

Egyik levelező társ váltót küld a másiknak

s kéri, hogy annak öszvegéért metallik nevű stá

tuspapirosokat vegyen számára.

Kigyósi Jakab úrnak Bécsben.

Fehérvár,

Ide rekesztve küldök Önnek

4000 ft. peng. p. Komornoki Péterre ott, aagustus'

végére , mellyeket legmagasb folyam szerint eladni s a bejö

vendő öszvegért számomra .... % metallik nevű etátuspapiro-

--
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sokat, ha.... felül nem ;íllan,ik, venni és azokat, mihelyt

lehet, nekem elküldeni ne terheltessék

Kész tisztelettel maradok

Pincze István.

§8. Válasz.

Pincze István úrnak Fehérvárt.

Bécs, .....

A .... költ levelével küldött

4000 ft. peng. p. kezemhez vettem s a bejött öszveg-

ért meghizása szerint az ide mellékelt

.... darab metallikot szereztem, mellyek az alábbi

számvetés szerint

.... ft. peng. tesznek.

Ajánlom magamat

Kigyósi Jakab.

. fizetéseket tárgyázó levelek.

89. Egy levelező társ fizetéssel bizatik meg

Újkcreki Vilmos úrnak Nagy-Váradon.

Debreczen ,

Kérem Önt, rovásomra

2000, azaz két ezer jpengő forintot Komaházi Miklós

urnák kettős nyugtatvány mellett kifizetni s ezen öszveget e-

gyík nyugtatvány* megküldése mellett terhemre írni.

Különös tisztelettel

Békén" Andor.
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. • 9O. Hasonló levél.

Varga Mihály úrnak Debreczenben.

Becs ,

Megbizaltam, mi szerint Fckete'Karoly lírnak Nagy-Váradon

364 , azaz három száz halvau négy pengő forintot fi

zettessek ki.

Minthogy ott semmi öszveköttetésem sincs, kérem Önt,

ne terheltessék, ezen fizetést kettős nyugtatvány mellett eszkö

zöltetni s ezen öszveget költségeivel együtt egyik nyugtatvány'

megküldése mellett rovásom' terhére írni.

Őszinte tisztelettel

Kocsis Samu.

. t -

91. Megbizás a 90 sz. a. levél' következtében.

Ludasi Gábor lírnak Nagy-Váradon,

Debreczen,

Bátor vagyok Önt ezennel megkérni, ne terheltessék Fe

kete Károly urnák

364, azaz, háromszáz hatvannégy pengő forintot ket

tős nyugtatvány meUetl kifizetni s abban megjegyeztetni ,' hogy

a fizetés Kocsis Samu úr bécsi kereskedő' rovására történt.

Tessék az egyik nyugtalványt kezemhez juttatni s a fen

tebbi öszveget költségeivel együtt reám intézni (trassálni).

, Ajánlom magamat

Varga Mihály.

9*. Válasz a 89 sz. a. levélre.

Békefi Andor úrnak Debreczenben.

> -_ f '*a

•'.,:.. Nagy-Várad ,;.'.'....

Múlt hó' .... költ megbízása' következtében Í?S' rovására ,

az ide mellékelt nyugtatvány szerint

2000 ft. peng. p. fizettem Komaházi Miklós úrnak '»

azokat Ön' terhére jegyzettem fel.

Tisztelettel

Újkereki Vilmos.
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93. Válasz a 91 sz. a. levélre.

Varga Mihály xírriak Debreczenbeu.

Nagy-Várad,

Folyó hó' ... költ' megbízásánál fogva az ídezárt nyugtat-

vány mellett Fekete Károly úrnak Kocsis Samu úr' rovására

fizettem . . . . . ." , . 364 ft. — .

Ehhez járul:

Provisio . . .

Levélbér . . . . . .

Öszvesen ... . . .,

mellyeket e tárgy' kiegyenlítése végeit saját rendelelemre, 8

napra kelet után Önre intézek.

Kész tisztelettel

Ludasi Gábor.

X. Levelek készpénzbeli küldemények

iránt.

94. Értesítés készpénzbeli küldemény iránt.

Molnár Gusztáv úrnak Pozsonyban. . • •:

Kassa ,

A ma induló postakocsin küldünk Önnek - " '

3000 peng. ,ft. a lulsó laponi jegyzék szerint s ezen

öszveget értesíttetés'ünk mellett javunkra írni kérjük.

Teljes tisztelettel készek

, . » ' . . Bátorfi és társa.
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95. Hasonló levél.

, Jeges Simon úrnak Dehreczenben.

Rozsnyó ,

A holnap induló gyorskocsin küldök Önnek Sima Péter

úr rovására Betlérben

640 ft. pengőben a túlsó oldali jegyzék szerint, mely-

lyeket nevezett barátunk' javára írni , engem pedig a vételről

4il"fOCltGfll v» A í í.ií-iU jil l íi^.«,',lj-értesíteni ne terheltessék.

Van szerencsém lenni

Pikó Benjámin.

96. Válasz a 94 sz. a. levélre.

Bálorfi és társa uraknak Kassán.

Pest,

i költ l

2000 peng- fL kezemhez vettem s Önöknek javára

Molnár Gusztáv.

Van szerencsém jelenteni, hogy a f. h költ tudósí

tások szerint küldött

írtam.

Tisztelettel

XI. Folyó számvitelek (Conti Gorrenti) iránti

levelek.

9V. Egy folyó sz'ámvitel küldetik.

Fazekas Sándor úrnak Budán.

Bécs , . . . . >

Bátor vagyok Kegyednek az ide mellékelt számviteli ki

vonatot megküldeni , inelly szerint decemb. végéig .... pengő

forinttal marad adósom. Ne terheltessék a kivonatot könyvei
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rel egybevetni a tudtomra adni, egyezőnek Ulálja-o a szám

vitelt.

Ajánlom magamat

Takács Ignác*

98. Válasz.

Takács Ignácz úrnak Bécsben.

Buda,

Jelentem Önnek , hogy a f. h. .... költ levelével küldött

számviteli kivonatot egyezőnek találtam s az Önnek december'

végével fizetendő .... pengő ft. öszveget új rovásomra elővitet

ni (vortrafltn) kérem.

Kész tisztelettel

Fazekas Sándor.

99. Más válasz.

Kampó L. B. úrnak Pesten.

Losonez ,

A m. h. ... költ levelével küldött számviteli kivonatot, egy

tételt kivéve , helyesnek találtam. Ön tuduillik elfeledé a múlt

évi octob. 12-kén küldött l vég posztóért járandó .... pengő

ft. terhemre írni, mi által az Önnek dec. végével általam fize

tendő öszveg . . . pengő ftra változik. Könyveiben hasonló vál

toztatást eszközöltetni kérek.

Tisztelettel és készséggel

Kalmár József.

,-
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XII. Árúügyek iránti levelek.

a) Aní< udósítások.

Rövid bevezetés után a sajátképi árútudósítások következ

nek; ha a levél többféle árúczikkre terjed ki, a lényegesebbek

álljanak a levél' elején. A berekesztésben megbízásra szólíthatja

fel az író levelezd társát.

,!;,=;. 1OO. Tudósítás külöTibféle árúkróh;';»

"'f* :'•&< '

'.;; '.
'. . ,.-;••: í'-w-'Wj •

'

- Udvarházi M. G. úrnak . . , '.;; ''

A kereskedésben mind ekkorig érezhető pangás miatt

több czikkely' ára nagyon csökkent 3 a jelen pillanat vásár

lásokra nagyon alkalmas. Úgy hiszszűk tehát, nem lesz Ön

eló'tt kellemetlen, ha az itteni piaezi árok' átnézetét közlendjük.

Kávé, a st.-domingóit kivéve, mellynek legjobb faja még

.. . fttal fizettetik, lanyhán kel, olcsó s árában változó.

Nyers czukor. Ámbár ezen czikkben a múlt héten né-

melly vásárlások történtek, .egészben réve mindazáltal kelen

dősége igen csekély.

Tisztított czukor olly alant áll, hogy jó .... fton s ....

fton lehet venni; az utóbbit jelenleg legtöbben veszik. Illy á-

rok mellett a czukorfőzőknek veszteniök kell , s e miatt csak a

kevésbbé vagyonosak hozzák árújokat vásárra , a gazdagabbak

pedig tartogatják s kevesebb nyers anyagot dolgoznak fel, mi

idővel a czukor' árát okvetetlenül emelni fogja.

Rizs kevéssé vagy épen nem kerestetik, sat. sat.

Ha egyik vagy másik .czikk iránt még bővebb értesítést

óhajt , felszólítására örömest szolgálunk Önnek vele. Végre az

idemellékelt árjegyzékre hivatkozva, tisztelettel és készséggel

vagyunk

Ladái' és társai.
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b) Kínáló levelek.

1OI. Kínáló levél árjegyzék átküldése melleit

Káinoki és Veder uraknak Búrtfán.

Pest,

Vásárunk közeledvén , bálor vagyok Önnek czikkelyeim*

árjegyzekét megküldeni azon óhajtással, hogy valamellyik árút

Jjgy.elraére méltassa s engem megrendeléssel tiszteljen meg.

Én részemről iigyekezncm azt Önnek teljes megelégedésére

eszközölni.

Tökéletes tisztelettel

Algyús Alajos.

IO2. Hasonló 'levél.

Pünkösdi Mórirz lírnak Kassán.

Bécs,

Önnek becses házával öszveköttetésbe óhajtván lépni, -bá

tor vagyok az idemellékelt árjegyzéket megküldeni, azon ké

réssel, hogy azt áttekinteni ne terheltessék.

Katonai János úr Kassán Ön' kivánatára árúim' legnagyobb

részének mustráit közlendi Önnel. Ha szerencsés leszek, Ön

által megbizatni , ügyekezni fogok rendeleteit lehető legponto

sabban teljesíteni.

Ajánlom magamat

• Magvasi Auguszt.

c) Megrendelő levelek.

A megrendelő levelekben mindent, mi a megrendelés' esz

közlésének módjához tartozik , pontosan kell meghatároznunk.

És így az árúk-' faját, minőséget, mennyiséget és árát (ha e

részben az árútulajdonos' becsülelében és méltányosságában
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bízva , szabad kezet nem engedünk neki) , a fizetés', begó'u-

gyölés', elküldés' sál. mondjál ki kell tennünk.

1O3. Megrendelő levél.

Álgyús Alajos urnák Pesten.

Bártfa,

F. h költ levelével tett kínálatát használva, ezennel

kérjük Ont , ne terheltessék számunkra

(A megrendelt árúk' jegyzéke) küldeni.

Az árújegyzék öszvegét tessék 3 hóra kelet után reánk in

tézni.

Egyszersmind az árúkat minél előbb Nikházi József úrhoz

Kassára küldeni , de e mellett a legolcsóbb fuvarbért kialkun-

ni kérjük.

Különös tisztelettel

Káinoki és Veder.

104. Hasonló levél

Kölesi Menyhért úrnak Bécsben.

Miskolcz,

Örömemre szolgált f. h költ levelével megtiszteltet-'

nem. Ne terheltessék árúiból olcsó fuvar mellett küldeni :

(Következik a megrendelés)

Minthogy érdekeim iránti gondoskodásáról ineg vagyok

győződve , semmi árt sem szabok előre meg s e részben Ón-

nek egészen szabad kezet engedek.

Árújegyzékének megküldésével tessék egyszersmind a fi

zetés' feltételeit is tudatni velem.

Tisztelettel kész

Andorfi Ádám.
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d) Megrendelések' végrehaji ását illető

levelek.

Ha a niegtendclés kivihető, a megrendelőt ludósíljuk a

végrehajtás' módja mint, megküldjük neki az árujegyzéket,

értesítjük az elküldésről s végre további szolgálatra ajánljuk ma

gunkat. Néha , midőn a viszonyok úgy hozzák magokkal , e-

zen levelek áníludósílásokat is Foglalnak magokban. Ha a meg

rendelést nem teljesíthetjük , hozzuk fel az okokat. Ha az ár

éa egyéb fellélelek nem felelnek meg érdekmiknek , ügyckez-

itünk a megrendelőt arra bírni, hogy ollyakat szabjon "elénk,

mellyek a megrendelés' tcljcsítésJl lehetővé tegyék.

Tudósítás e g y v é g r c h a j t <* 1 1 megrendelés

iráut.

Szab'j Endre úrnak Szegeden.

Pest, .....

F. h..... költ levelével jött megbízása' következtében a

megrendelt (a megrendelt árúk' jegyzéke) késedelem nélkül el-

küldötlem.

Egyszersmind az árújegyzéket is közlöm, cnellyack <öszvc-

gél .... Illa! pengőben Önnek terhére jegyzettem. Engcdel-

méhez képest bátor valék ezen summát 3 hóra kék* után, Jan

csi Móricz úr' rendeletére, Önre intézni s váltómat megbecsülni

kérető.

Miután az árujegyzék magában foglalja az elküldés' mód

jai , mint Ön szabta elém ,, felesleges volna, azt ismételve e-

lőhoznom.

Azon meggyőződéssel, bogy a küldött árúkkal teljesen

meg lesz Ön elégedve , további megbízásokra ajánlom maga

mat, mellyek' pontos eszközlésére mindenkor gondwui leend.

• Tisztelettel

lludai Miliúl.

s
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1O6. Hasonló levél.

Villa J. K. úrnak Rozsnyón.

Bécs,

Örömmel olvastuk f. h. ... költ levelét, melly óhajtásunk

nak teljesen megfelel, minthogy azzal bíz meg, sat sat. s egy

szersmind az ár iránt egészen szabad kezet enged Kegyed.

Bizodahnának ezen tunújele által kecsegtetvék , úgy hisZ-

szük , hogy amannak igazolása' tekintetéből Kegyednek külö-

. nősen szép árúkat kell szolgáltatnunk, s meg vagyunk göződve,

hogy tökéletes megelégedést nyerendnek Kegyednél.

Közöljük az árújegyzéket is , mellynek . . . pengő forint

nyi öszvegét 3 hóra kelet után Bécsre szóló váltókban várjuk eL

Az elküldést Kegyed' rendelése szerint eszközlöttük.

Ajánljuk magunkat további megbízatásokra s tisztelettel és

készséggel maradunk.

, Sütő és társa.

 

. •

1O7. Válasz az előbbi levélre.
.

Sütő és társa uraknak Bécsben.

'

T>

Rozsnyó ,

.

Van szerencsém Önöknek a m. h. ... költ levelökben je

lentett árúküldemény' elérkeztél hírül adom s az árújegyzék

öszvegét _ , , ,
pengő fttal Mázsa Jánosra Bécsben, o hóra ke

let után küldenem , mellyeket ezen tárgy' kiegyenlítésére hasz

nálni tessék.
Egyszersmind jelentem , hogy az árukkal tökéletesen meg

vagyok elégedve s előfordulandó esetben örömmel fogok ismét

Önökhöz járulni.

Van szerencsém írni.

" Villa J. K.
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IO8 Kivihetetlen megrendelés iránti értesíléa.

Tót Gáspár úrnak Modorban.

Bécs ,

A mennyire kellenietes előttem m. h költ levele,

menyben .... vásárlása iránt biz meg Kegyed, annyira saj

nálom , hogy kívánságának nem felelhetek meg , mivel sat (kö

vetkeznek az okok). Ha azonban óhajtja Kegyed, hogy meg

rendelését a jelen viszonyokban, mellyeket Kegyedelőre nem

láthatott , eszközöljem , tessék a legelső posláyal tudtomra adni.

Válaszát várva , tisztelettel vagyok

*

Bodor István.

e) Eszközlött megrendelések iránti pa-

naszló levelek.

Panaszunkat nyugodtan és kiméivé adjuk elő az árú' ela

dójának , ügyekezzfink őt kárunk' megtérítésére bírni, ha an

nak követelésére jogunk van , s végesetben rendeletére bízzuk

a küldött árút. E levelekre szóló válaszokban, ha gondoljuk,

hogy a vevő' panasza alaptalan, törekedjünk megmutatni ne-

kie, hogy aggodalma nem igazságos. Midőn azonban azt hisz-

szük , hogy panasza alapos , mentegetnünk kell magunkat a a

hibát jóvá tenni törekednünk.

1€>9. Megrendelt árúk' elér kéz te iránti tu

dósítás és panaszló levél.

Gyöngy Márton úrnak Pesten*

Bécs, .....

A f. h* .... költ levelében jelentett küldeményt vettem u-

fyan ; de meg kell jegyeznem , hogy az árúnak egy része a

ezemnél lévő mustrával nem egyezik , sőt sokkal csekélyebb

minőségű, mint Ön az idemellékelt oklevélből átlátja, úgy

16*
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hogy az egész árumennyiségei egyre másra véve .... (oviul uál

feljebb nem basználhalora.

Most tehát az iránti válaszát Tárom: valljon az (az árú'

megnevezése) ... t az említett árén átengedheli-e , hogy az ösz-

vegct Öu piaczára intézhessem, vagy költségeim' megtérítése

mellett inkább rendelkezni fog iránta.

ígéretében bízva , ezen első ügynél reméiiylcm , hogy Öi»

a 'Szükséges gondossággal jár el kivitelében ; Ön azonban olly

kevéssé felelt meg várakozásomnak, hogy alig mcruék egy

második megrendelést Önhöz intézni.

Van szerencsém tisztelettel letiiti

Pciuctci József

HÓ. Válasz.

Fciuclci József úrnak Bécsben.

Pest, .....

Sajnálva értem múlt lió' ... költ leveléből, hogy oka van

a küldött árú' egy részével meg nem elégedni, minthogy a mus

trának nem felel meg s csekély minőségű. Hogy azonban azon

gyanútól, mintha a dolog tudtommal történt volna, megtisz

títsam magamat , azonnal vizsgálatot tételtem, mellyből az süli

ki, hogy azon segédemnek hibája miatt, kire az árúügyck bíz—

vak , az Önnek küldendő . ; . . mással cseréltetett fel a raktár

ban; e hiba tehát részemről nem kész akarva történt.

Minthogy az igérl árral nem elégedhetem meg , ezen. árút

jobb áron renicnylvén eladhatni, inkább más különösen szép

... t küldök Önnek , mellyel a legközelebbi fuvarral útnak iu-

dítani nem mulasztok el.

Mihelyt a felrakodás megtörtént, értesítendem Önt s egy

szersmind az árújegyzéket is közlendőm és az Önnél lévő árú

ról rendelkezni fogok.

Bocsánatot kérek e kedveüen eset miatt s ígérem , "hogy

jövendő megrendeléseinek végrehajtásában különös ngyelciu-

pmel járok el.

Megkülönböztetett tisztelettel

L , Gyöngy .Márton.
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f) Levelek bizományi ügyek iránt (

lioiis-Geschafte}.

Bizományi ügyeknek nevezzük az olly árúkkait kereske

dést, mellycket valamelly kereskedőnek azon czélból küldünk,

, , n

küldési , raktári sat. költségek iránt kell magunkat ludoiítal-

nunk. Hogy még annál biztosabban számolhassunk, adassunk

magunknak költött eladási számvitelt (Fingirte Verkaufs-Rech-

niing). Ha az illető feltételek meghatározvák , a-czélzolt bizo-

uiánylioz látunk.

MI. Bizomány iránli levél.

*

Samuvári J. úrnak Miskolczon.

'Pest, .....

Bátor vagyok , Önnek . . . ről szóló bizományi jegyzéket

megküldeni , melly árukat Lórom J űios fuvaros állal indítot

tam útnak.

Tessék ezen árúkat átvenni s az eladást érdekemben esz

közölni. Az öszveg

. — pengő forintra rúg. Engedetnie szerint, Lator

valék, ezennel felét

. .... ft. Pikó János' rendeletére, szokásra, Önre in

tézni s intézvényemet megbecsülni kérem.

Árúim' keleté iránt k«lle«i<?s értesítését várva , tisztelettel

maradok

Dunaházi Károly.

Mí. Tudósítás bizományi árúk' eladí'fsa iránt:

Dunaházi Károly úrnak Pesten.

Miskolcz, .....

F. h. .... költ levelére válaszul jelentem Önnek , hogy a

nálam letett .... eladtam.
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Az ide mellékelt eladási számvitel szerint mint tiszla ösz-

Teg (Netto-Betrag) ' .

.... p. ft. esik Önnek javára. Levonván Pikó János'

rendeletére intézett vallójának ... p. ílnyi öszvegét , janii még

Önnek

.... p. ft. , mellyeket e tárgy kiegyenlítése végeit

reám intézni tessék.

Reményiem , hogy az eredménynyel megelégszik Ön , s

tisztelettel és készséggel vagyok.

Samuvári J.

113. Válasz.

.Samuvári J. úrnak Miskolczon.

Pest,

Vettem .... költ levelét a ...ról szóló eladási számvitellel

együtt , mellynek tiszta, öszvege .... p. forintra rxíg , s mellyel

megvizsgálván égészen helyesnek találtam.

Kngedelméhez képest

.... pengő ftt. Gyászos Péter' rendeletére szokásra

Önre intéztem s váltómat megbecsülni kérem.

Egyébiránt kötelességemnek érzem, teljes megelégedése

met jelenteni az eladás' eszközlésével , s a kereskedésünk' ele-

Tenílésére szolgáló első alkalmat örömmel fogom használni-

Kész tisztelettel

Dunaházi Károly.

g) Szállítási levelek (Speditious-Briefe).

A szállítási levél árúk' küldetése iránti értesítés s követke

zőket foglal magában:

i] Nevét és lakhelyét, ki által a szállítás eszközöltetik.

2) Aíi indulás' napját, kiulkndt fuvarbért és az átadási

időt.

3) A csomók' jegyét , számát , tartalmát és súlyát.

4) Az árúkra netalán tett költségeket s ezek megtérí

tése' módját.

•5^ Az árúnak rendeltetését és

6) Azon irományok' megemlítését, mellyek netalán «

fuvarlevélhez mellékeltettek.
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A küldőnek a szállítóhoz (Spediteur) szóló

tudósítása.

Tóhalmi Tóbiás úrnak Pesten.

Bécs, .:...

Tegnap küldöttem Önnek (a szállítást vállaló biztos—Com-

misionar — neve) úr által ... p. ftjával mázsájától .... nap

alatt leendő kézhez szolgáltatás mellett

B. L. 3 Csomó

Nro l . . . . Ife bruttó

Nro 2 . . . . „ „

Nro 3 . . . . „ ,.

• ' • • ifc bruttó.

Ezen árúkat Miskolczra Halász Miklós úrnak kérem szál

líttatni s költségeit megvenni.

Készséggel

V

Ládafí Benjámin.

A szállítónak tudósítása ahhoz, kinek

a küldemény szól.

Halász Miidós úrnak Miskolczon.

x est , .....

Jelentem Önnek, hogy Ládafi Benjámin úr Bécsben Ön'

számára küldött

B. L. 3 Csomó

Nro l , . . . ft bruttó

Nro 2 . . • . „ „

Nro 3 . . . . „

ft bruttó.

Én a szállítást Farkas András . . . i lakos által eszközlöt-

tem s 9 fuvarbért . . . ftjával pengőben alkudtam ki oíly felté

tellel , hogy a fentebbi csomókat . • . nap alatt Önnek kezé

hez adja.
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Költségeim, mellyek jegyzékét a túlsó lapon adom.

.... pengő ftra rúgnak, s ezeket javnmra írni ne ler-

Jiellcssék.

Tiszteiénél

Tólialmi Tóbiás.

116* V.-UasB a 114 sz. a. levélre-

Lá<l;ili Benjámin úrnak Bécsben.

Pest, .....

A .... levelében jelentett 3 csomót B. L. Nro 1. 2. 3 ren

delete szerint Halász Miklós úrnak Miskolczra költségeim meg

vétele mellett elküldöttem.

Kész tiszteletlel

Tóhalmi Tóbiás-

I1T. Tudósítás egykú'ldeményről, melly iránt

egy harmadik rendelkezik.

Károsi Antal úrnak Szegeden-

Pest, .....

Tegnap küldöttem Önnek .... által , p. ftjával m;!-

83 íjától , . . . . nap alatt leendő kézhez szolgáltatás mellett

P. R. l csomó .... Nro 36, 116 ft bruttó, rai i-

idnt költségeinek megteríttetése mellett Kakuk látván úrnak

rendeletéhez tessék tartani magát

Vagyok készséggel

Fecske Bálint.
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0 '

\

• 118. Rendelet-kérés.

Kakuk István úrnak .....

Szeged

Fecske Bálint úr Pesten P. R. Nro 36 jegyű 1 csomó ....

küldését jelenti azon .megbízással, hogy ez iránt Önnek ren

deletéhez tartsam magamat,, s így ennek közlését kérem.

Szokott tisztelettel

Károsi Antal.
'

,
'

*

119. Válasz.

. , Károsi Antal úrnak Szegeden.

F- h költ levelére válaszul kérem Önt, ne terheltea-

sék a Fecske Bálint úr által küldött csomó . . . sat költségeinek

megvétele mellett .. ..re szállítani.

Tisztelettel kész

Kakuk István.

h) Fuvarlevelek.

A fuvarlevél nyíltan adatik a fuvarosnak. Ezen levél ma

gában foglalja a fuvaros' nevét , árú' megnevezését (jegyét ,

számát, súlyát), s az átadás' feltétéit- A fuvarbért, súlyt és

átadás' idejét érdeklő számokat betűkkel kell kiírni.
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1*0. Fuvarlevél.

Gyalog András úrnak Pesten.

Itteni levélhordó Lelkes Imre által küldök Önnek két pen

gő ltjával mázsájától , hat nap alatt leendő kézhezadás mellett

X- K.- 2 Csomó

Nro 31 156 ft bruttó

Nro 32 93 ,. „

249 ft bruttó

azaz : két száz negyven kilencz fontot.

Hiány nélkül történt" átadás után tessék a kialkudott fu

varbért megvett költségeimmel együtt, mellyek

.... forintra mennek, s egyéb bebizonyítható költsé-

Eeket kifizetni, későbbi átadás mellett azonban a fuvarbér' fc-

;t lehúzni.

Tisztelettel

Kerék Gábor.

I. Hasonló levél.

Meddő és Vidám uraknak Pesten.

Pozsony , .....

Az itteni polgári hajós-társaság által küldök Önnek .-,-

fljával mázsáját

S. G. l láda ..... 340 ft bruttó

azaz : három mázsát és negyven fontot

Hiány nélkül lett átadás után tessék a hajóstársaságnak a

kialkudt hajóbért s egyéb bebizonyítható költségeket kifizetni-

Készséggel

Hordó Mátyás.
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Kereskedői szolg-álatkérelmek.

Ha valamelly kereskedésben vagy irószobában alkalmazást

kívánunk 'nyerni , kérésünket illő szerénységgel adjuk elő. Ne

mondjunk magunkról többet niirit a mennyit lehetünk, de tar

tózkodjunk a csúszástól is , melly rósz világban tűntetné elő

eharaclcrünket.

129. Kínálkozó levél.

Nemzetes Úr!

Kereskedési ismereteimet terjeszteni a jó háznál biztos al

kalmazást nyerni óhajtván, bátor vagyok Önnek szolgálato

mat ajánlani.

Három év óta foglalkozom Jánosi, István úr' kereskedésé

ben s az ő ótalma alatt merészkedem Önnek levelemmel is al-»

kalmallankodni. Ezen idő alatt alkalmam volt magamat legin

kább a . .. .bán tökéletesítenem.

Hizelkedem tehát magamnak, hogy Önnek engedékenysége

mellett azon helyet, mellyel szíves volna házánál adni, nem

Tolna nehéz*, Önnek megelégedésére betöltenem.

Erkölcsi viseletemet illetőleg Jánosi István úrra hivatko

zom , úgy hívén, hogy semmit sem követtem el, mi által e-

légületlenségére adtam volna alkalmat.

Ha szíves lesz Ön, ajánlatomat elfogadni , bizonyossá te

szem , hogy kötelességeim' lelkiismeretes teljesítése által fogok

ügyekezni hajlandóságát megnyerni s azután is fentartani-

. K«gyes válaszát várva , Tan szerencsém tökéletes tisztelet

tel maradni.

Bécs . . . • . • •

, alázatos szolgája

Tél Imre.

193, Hasonló levél.

•

Nemzetes Úr!

Ámbár jelen helyzetemmel tökéletesen meg vagyok elé

gedve, mindazáltal nem fojthatom el magamban azon óhajtást,



2.">2 Négy edik oaztál y.

rgy jó bi'c.?i li;ízu;il nyerhetni alkolmaziíst-, hol ismereteimet

lehetne gYarapi'lanom*

Bátor vagyok ennél fogva, magamat íiz Önnél megvircsíilt

helyre ajánlani. Szerénység' megsértése ntlkül ning.-iinat elég

képességgel és ismeretekkel rclruhúzva érzem , mcllyek it

....rá szükségek. Egyszersmind idcrckcsxtcm Angyal János

úrnak levelét, kinek kereskedésében 2 évig foglalkoztam s ki

olly kegyes volt engem Önnek ajánlani.

Ha a megürült helyet elnyerni szerencsés leszek, ügyc-

kezni fogok Ön' birodalmát szorgalom 3 kötelességeim' pontos

teljesítése által igazolni, sat sál.

Önnek

Pest

alázatos szolgája

Ráfai Péter.



ÖTÖDIK OSZTÁLY.

CZÍMEK.

A.

Academia (magyar) , 1. Tudós lársasdg.

Avadeiniai ollaló , L Oktató.

Adnitnistralor (kamarai) , megsz. Nagyságos Adiiiini-

sirator Úr. Itegyes Uram; a levélb. Nagyságod ; czimz.

Nagyságos N- N. Úrnak, az ....i kamarai v. kincstári kc-

rülcl' Administralorának.

síel'minist'ralur (megyei), mint Főispán.

Adószedő, \. Aladtíszedö , Föadószedö*

Ágens, megtiz. Tekintetes Űri, a levélb. Tekintetes

Uraságod ; czimz. Tekintetes N. N. Úrnak, udvari ágensnek

vagy ügyvivőnek v. magyar kir. helytartósági ágensnek.

./tlctdószcdn , megss. Tekintetes ^r , a levéli* Tekintetes'

Uras'i.-Cod ; cziinz. Tc-kinLctcs N. N- Úrnak, nemes ...megye'

. . . járása' adószedőjének.

s//ezredes, mint Ezredes.

Aljegyző (megyei) , mint j4la.dószedö.

slljegyzö (városi), iiiegbs. Nemzetes Úr -', a levélb. Nem-

zcles L'raságod; cziinz. Ncmzctcs N. N. Úrnak, sz. kir. ...

városa* aljegyzőjének

dliiipciii, niégss. Tekintetes Első Vagy Másod-Alispán

Úr , megkülönböztetett tiszteletű Uram ; a levélb. Tekintetes

Uraságod; cziinz. Tekintetes nemzeles és vitézlő N- N. Urnák,

nemes . . . megye első vagy másod-alispánjának.

Jtl&zolgaufró , mint ^lladóssedö-

sllügyész (megyei) , mint Aladóbzedö.

Alügyéns (városi), mint Aljegyző (városi).

Apacsa, niegsz. Tiszlelendő Asszony; a levélb* Tiszte

lendő Asszonyságod ; cziinz. Tisztelendő N. N. Asszonynak,

az irgalmas szüzek' szerzete' vagy a Szent-Orsolyáról nevezett

szerzel' egyik érdemes lúgjának.
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Apdcza fejedelemnö, megsz. Főtisztelendö Asszony,

Kegyes Asszonyom ! a levélb. Főtisztelendö Asszonyságod ;

czimz. Főtisztelendö N. N. Asszonynak, a Szent-Orsolyáról

nevezett kolostor' fejedelemasszonyának y. fejedelemnőjének.

Apát, mcgsz. Főtisztelendö Apát Úr, kegyes Uram! a

levélb. Főtiszlelendő Uraságod; czimz. Főtiszteletidő N« N.

Úrnak, ... apátnak sat.

Auditor, mint Hadnagy.-

Ausztriaiföherczeg. 1. Föfierczeg.

.Ausztriaiföherczegnö , \. Föherczegnö.

Bán, megsz. Nagyméltóságú Bán Úr, legkegyesebb Uram;

a levélb. Nagyméltóságod vagy Excellenliád ; czimz. Nagymél

tóságú N. N. Úrnak, (Őcs.k apostoli Felsége' valóságos belső

titkos tanácsnokának) Horvát- Tót- és Dalmátországok bán

jának és főkapitányának (két bánsági gyalogezred' tulajdono

sának) és a nagymcltóságú báni tábla elnökének, legkegyesebb

Uramnak.

Báni tábla: Nagyméltóságú. ,

Báró, megsz. Méllóságos Báró Úr, kegyes, vagy Mél-

tóságos Báró Úr, Nagyságos Uram .' a levélb- Méltóságpd vagy

Nagyságod; czimz. Méltóságos Báró N. N. Úrnak, Ő Nagy

ságának, Vagy kegyes Uramnak.

Bárónő, megsz. Méltóságos Bárónő, kegyes Asszonyom,

vagy: nagyságos Asszony! a levélb. Méltóságod vagy Nagysá

god; czimz Méltóságos Báró N. szül. Báró N. N. Asszony

nak, Ó Nagyságának vagy kegyes Asszonyomnak. Hajadon

bárónő : megsz. Méltóságos Bárónő I a levélb. Méltóságod vagy

Nagyságod; czimz. Méltóságos N. N. Bárónőnek, O Nagysá

gának.

Belső titkos taTiácsTioi , 1. Tanácsnál (belső titkos).

Bíró (sz. kir. városi), megsz. Tekintetes kBiró Úr! a

levélb. Tekintetes Uraságod; czimz. Tekintetes N-N. Úrnak,

sz. kir. N. városa' birájának.

Bíró (mezővárosi), megsz. Nemzetes Bíró Úr! a lev.

Nemzetes Uraságod; czimz. Nemzetes N. N. Urnák , N. me

zőváros' birájának sat.

Bíró (váltótörvényszéki) , mint Kerületi tábla' bírája.

Bíró (váltófeltörvényszéki) , mint Királyi tábla' bírája.

Biztos (tábori) , mint Kapitány.

Biztos (tartományi) megsz. Tekintetes tartományi Biz

tos Úr ! a levélb. Tekintetes Uraságod ; czimz. Tekintetes ,
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nemzetes és vitézlő N. N. Úrnak , az ... i kerület' tartományi

biztosának sat.

C.

C'anceüár, megsz. Nagyméltóságú magyar királyi udvari

Cancellár Úr , .legkegyeáebb Uram ! a levélb. Nagyméltóságod

v. Excellentidd ; czimz. Nagyméltóságú N. N. Úrnak, magyar

kir. udvari Cancelláruak sat.

Cancellaria (magyar udvari) , Főméltóságú.

Collegiurrí oktató , 1. Oktató.

(Jonsitforium, 1. Szent szél*

Császár, .megsz. Felséges Császár és Apostoli Király,

legkegyelmésebb Uram! a levélb. Császári és Királyi Felsé

ged; berekesztés' formája: kegyelmébe legmélyebb alázalo-

sággal ajánlott vagy: legbuzgóbb-jobbágyi alázatos térdhajtás-

sal vagyok, vagy: maradok, vagy: eleje halok — legaláza-

tosabb s Örökké hű jobbágya ; 'czimz. Ö Császári Királyi A-

postoli Felségének sat. legfcegyelmesebb Uramnak.

»,

Doctor , 1. Tanár,

E.

. Egyetemi oktató, 1. Oktató.

Ellenőr , (nagyobb hivataloknál) : Tekintetes , (kiseb

beknél) : Nemzetes.

Építészi kormány , Tekintetes.

Építészi kormányzó , mint Föadószedö*

fdesz, mint Síró (mezővárosi).

iel , megsz. Nagyméltóságú és Fó'tisztelendő Érsek Úr,

legkegyesebb Uram ; a levélb. Nagyméltóságod ; czímz. Nagy-

méltóságú és Főtisztelendő N. N. Urnák, az. . . egyházi megye'

érsekének, íegkegyesebb Uramnak.

Érsek (esztergálni), megsz. Föméltóságü és Fó'tisztelendő

Herczeg, magyarországi Prijnás és Érsek Úr, legkegyesebb

Uram; a levélb. Herczegséged ; czimz. Fó'méltóságú és Fó'

tisztelendő herczeg N. N. Úrnak, az apostoli szent szék' szü

letett követének , Magyarország' prímásának s legfőbb cancel-

lárjának , az esztergami egyházi főmegye' érsekének, Szent-

István apostoli l^irály' rendé' nagykeresztesének s ezen rend'

praelátusának , Ő cs. k. apostoli Felsége' valós, belső titkos és

a nagyméltóságú magy. k. helytartótanács' tanácsnokának, a

fm. hétszemélyes tábla' közbirájának , nemes Esztergám' vár

megye örökös főispánjának sat. legkegyesebb Uramnak.
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Esperes, megsz. Föliszlelendö Esperes Úr, megkülön

böztetett tiszteletű Uram! a levélb. Föliszlelendő Uraságod;

czimz. Főtiszteleudö N. N. Urnák, az ...i káptalan' 10- vagy

alesperesének sat.

Expedilor, I. Kiadó.

Ezredes, megsz. Nagyságos Ezredes Úr, n Jevélb. Nagy

ságod; czí'mz. Nagyságos N. N. úrnak, cs. k. Ezredesnek, (s

a ... nevét viselő . . . ezred' parancsnokának) sál.

Fejedelemnö , 1. dpáczafejedelemnö.

Fenyitö törvényszék, Tekintetes.

Fiskális, L Ügyész.

Fi&lális (királyi) , mint Titoknok (helytartóság!}.

Fogalmazó (iidvari), megsz. Tekinletes udvari Fogal

mazó Úr! a leveli). Tekintetes Uraságod; czimz. Tekintetes

N. N. Urnák , udvari fogalmazónak -sat.

Fogalmazó (helytartósági), megsz. Tekintetes Fogalmazó

Úr! a levélb. Tekintetes Uraságotl; czimz. Tekinlclrs N. N.

Úrnak, a nagymélt. magy. kir. helytartótanács' fogalmazójá

nak sat.

Fogalmazó gyalornol , megsz. Nernzetes Úri A levélb.

Nemzetes Uraságod ; czimz. Nemzelcs és vilézlő N. JN. úrnak,

magy. kir. helytartósági fogalmazó gyakornoknak.

Föadószedö , megsz. Tekintetes Fó'adószedö Úr! a lev.

Tekintetes Uraságod; czimz. Tekintetes N. N. Úrnak, nemes

N.' vármegye' főadószcdőjénck sat.
 

.„ „

ausztriai Főhérezeguek sat. kegyelmes Uramnak.

Föherczegnö (ausztriai) , megsz. Fenséges császári királyi

ausztriai Fó'herc/.egnő , kegyelmes Asszonyom .' a levéJb. Csá

szári királyi Főherczegségcd ; czimz. N N. Császári királyi

ausztriai Föherczegnönek , kegycímes Asszonyomnak.

Főjegyző>, mint Föculönzedö.

Főispán, megsz. Méltóságos Főispán Úr, legkcgycscbb

Uram; a levélb. Méltóságod; czimz. Méllóságos N.fs.

nemes N- megye' főispánjának sat.

Föiitpdni helyettes, mint Főispán.

Főszolgabíró , mint Föadószedö.

Főügyész (megyei), mint Foadóasedt) •

Főügyész (városi) közönségesen ; Tekintclcö sál.
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Gazdatiszt , 1. Ispán, Kaszndr , Tiszttartó.

Generális , 1. Tábornok. ,

Generális vicarius, megsz. Fótisztelendő és Nagyságos

Úr, kegyes Uram J á levéli. Fől isztelendő Uraságod v. Nagy-

súgód; czíms. Főtiszlelendő is nagyságos N- N- Urnák, fel

szentelt . . . i püspöknek , az N. egyházi megye' lelkiekben!

helyettesének, kegyes Uramnak.

Gróf, mint Báró.

Grófnő, mint Bárónő.

Gyámok , megsz. Nemzctcs Úr! a levélb. Nemzeles

Uraságod; czimz. Nemzeles N- N. Úrnak, egy pesti kalap

gyár' tulajdonosának.

Gyógyszeráros , mint Gyámok.

Gyógyfandr, 1. Tanár.

H.

Hadi biztos , \. Tábori biztos.

Hadi ügyész, mint Kapitány.

Hadnagy, megsz. Tekintetes Hadnagy Úr! a levélb.

Tekintetes Uraságod; czímz* Tekintetes N. N. Úrnak > csász.

kir. ló- vagy alhadnagynak.

Hadnagy (nemesi), megysz- Nemzetes Hadnagy Úr! u

levélb. Nemzetes Uraságod^ czims. Nemes és nemzetes N. N.

Úrnak , az . , . i nemesség' hadnagyának.

Helyettes (fb'ispáni) , mmt Főispán.

Helytarló-tanács , megsz. Fenséges császári királyi au

sztriai örökös Föfaercaeg, Nádorispáa Úr, nagyméltóságú ma

gyar királyi Helytartó-tanács, kegyelmés Uram, legkegye-

sebb Uraim! a levélb. Császári királyi Főherczegséged, nagy

méltóságú magyar királyi Helytartó-tanács ; czimz. Fenséges

császári királyi ausztriai örökös Fó'herczegnek , Nádorispán

Úmakés a nagyméltóságú magyar királyi Hely tarló-tanácsnak,

kegyelmes Uramnak, legkcgyesebb Uraimnak.

Helytarlói tanácsnok , megsz. Nagyságos Tanácsnok Úr,

legkegyesebb Uram ! a levélb. Nagyságod ; czimz. Nagyságos

N. N. Urnák, a nagyméltóságú magyar királyi helytartó-tanács'

tanácsnokának , legkegyesebb Uramnak.

Herczeg , megsz. Főméltóságú Herczcg, legkegyesebb

Uram! a levélb. Főméltóságod vagy Herczegséged ; czimz.

Főméitóságú herczeg N. N. Urnák, legkegyesebb Uramnak.

Herczegnö , megsz. Fó'méltóságú Herczegnő , legkegye

sebb Asszonyom! a. levélb. Főméllóságod vagy Herczegséged;

17
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czímz. Főméltóságú N. N. herczegnőnek , legkegyesebb As

szonyomnak.

"Hétszemélyes tállá, Nagyméltóságu.

Hétszemélyes tábla' bírája, megsz. Méltóságos Úr, leg

kegyesebb Urain! a levéli). Méltóságod; czímz. Méltóságos

N. N- Úrnak, a ura. hétszemélyes tábla' közbirajának, legke

gyesebb Uramnak.

Horvátországi bán , 1. San.

I.

Igazgató (főbb intézeteknél), Tekintetes.

Igazgató (királyi ügyeké), mint Királyi tábla' bírája.

Igazgató (jog- és jószág-), megsz. Tekintetes Igazgató

Úr , a levélb. Tekintetes Uraságod ; csímz. Tekintetes N. N.

Úrnak, az ...i uradalom' jog- és jószágigazgatójának.

Iktató (fóbb hivataloknál), Tekintetes; (kisebb hivata

loknál, Nemzetes.

írnok, mint Aljegyző (városi).

Ispán, mint Aljegyző (városi).

Itélö-mester , mint Királyi tábla' bírája.

Jegyző (királyi táblai) , mmt Aljegyző (városi).

Jegyző (megyei) , L Aljegyző és Főjegyző.

Jegyző (váltótörvériyszéki), mint Titoknok (helytartósági).

Jegyző (városi) 1. ^Aljegyző és Főjegyző.

Juratus, mint Aljegyző (városi).

K.

Kamara (magyar udvari), NagyméHóságú.

Kamarás , megsz. Méltóságos cs. kir. Kamarás vagy A-

ranykulcsos Úr , legkegyesebb Uram! a levélb. Méltóságod;

czímz. Méltóságos N. N. Úrnak, O cs. k. apostoli Felsége'

aranykulcsos hívének, legkegyesebb Uramnak.

Kánonok, megsz. Főtisztelendő Kánonok Úr! a levélő.

Főtisztelendő Uraságod; czímz' Főtisztelendő N. N- Úrnak,

az . r . i káptalan' (p- o. olvasó) kánonokának.

Kapitány , mint Hadnagy.

Kapitány (városi) , mint Tanácsnok (városi).

Káplán , 1. Lelki segéd.

Káptalan , Főtisztelendő.

Kasznár, mint Aljegyző (városi).

Kereskedő , megsz. Nemzetea -Úr ! a levélb. Nemzetes

Uraságod; czíme. Nemzetes N. N. Úrnak, nagykereskedőnek

v. N- N- Urnák, posztókereskedőnek.
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Kerületi tábla, Tekintetes.

Keiileti tábla' bírája, megsz. Tekintetes Úr, megkü

lönböztetett tiszteletű Uram! atevélb. Tekintetes Uraságod;

.czimz. Tekintetes, nemzetes és vitézlő N. N; Úrnak, a tiszán

túli kerületi tábla' bírójának (v. ülnökének),

Kiadó (nagyobb hivataloknál), Tekintetes; (kisebb hi

vataloknál), Nemzetes.

Kincstár, 1. Komára

Király, 1. Császár, , •

Királyi tábla , Tekintetes.

Királyi tábla' bírája, megsz. Nagyságos Úr, kegyes

Uram I a levélb. Nagyságod ; czimz Nagyságos N. N. Úrnak,

a tekintetes királyi tábia' bórájának (v. ülnökének), kegyes

Uramnak.

Királyi tanácsnál , 1. Tanácsnok.

Kisasszony (báró, gróf), 1. Bárónő, Gnófnö (hajadon).

Kisasszony (nemes) ,• rneg&z. .Tekintetes Kisasszony; a

le-vélb' Tekintetes Kisasszony; czimz. Tekintetes N. N. kis

asszonynak. Alsóbb rendű nemeseinél -, Nemes Kisasszony.

Könyváros, mint Kereskedő.

Könyvnyomtató , mint Kereskedő,

*•

-Lajstromozó (nagyobb hivataloknál), Tcluuitoiesj (kisebb

hivataloknál) , Nemzeles.

Lelkész , 1. Pap , Prédikátor.

Lelki segéd, Tisztelendő.

Levéltárnak (nagyobb hivataloknál), Tekintetes; (ki-

aebieknél), Nemzetes.

BE.

Major, U Őrnagy. , *

Mesterember , megsz. Kedves Úr ! a levélb. Uraságod v.

«z Úr; czimz. N. N. Úrnak, polgári szabómesternek.

Mérnök , mint Aljegyző (városi).

Művész, mint Kereskedő.

Nádor, megsz. Felséges Császári s Királyi örökös Fó'lrer-

«zeg , Magyarország' Nádora , kegyelmes Uram ! a 'levélb.

Császári Királyi Föhcr-czegséged ; czimz. Felséges császári s

királyi Főherczeg Jóxsefnek, Magyar- és Csehország' örökös

fejedelmi herczegének, ausztriai főherczegnek, aranygyapjas

17* " ""
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vitéznek s Szent-István' apostoli király' jeles rendé' nagyke

resztesének , Magyarország' nádorának és királyi helytartójá

nak s fó'kapilányának , a Jászok' és Kunok' grófjának és bi-

rájának , a császári s királyi lovasság' ezredesének s két ma

gyar lovasezred' fővezérének és tulajdonosának, a nágymél-

tóságú magy. királyi helytartótanács' és a nagyméltóságú hét

személyes tábla' elnökének s Pest , Pilis és Zsolt t. e. várme

gyék' örökös főispánjának, kegyelmes Uramnak.

Nemes ember (ha táblabirój, 1. Táblabíró: (ba közne

mes) megsz. Nemzelcs Ura a levélb. Nemzetes Uraságod}

czímz. Nemes, nemzetes N. N. Úrnak-

Nemes asszony (főbb rendű), megsz. Tekintetes Asszony,

a levélb. Tekintetes Asszonyságod; czímz. Tekintetes N.

szül. N. N. Asszonynak.

Nemes asszony (közrendi!) , megsz. Nemzetes Asszony !

a levélb. Nemzeles Asszonyságod ; cstniz. Nemes ucmzeles N.

szül. N. N. Asszonynak.

O.

Oiíató (academiaí) , ha világi , Tekintetes Tudós Oktató

Úr ! a levélb. Tekintetes Uraságod ; czímz. Tekintetes tudós

N. N. Úrnak, törvények', szép mm.' és bölcselkedés' lanárá-

nalc s az . . . i királyi academiában a honi jog' nyilvános és

rendes oktatójának j — ha papi személy, megsz. Főtiszlelendő

Tudós Oktató Úr; a levélb. Főtiszlolendő Uraságod; czíms.

Főtisztelendő tudós N. N. Úrnak, szép mm.' és bölcselkedés'

tanárának , . . . i megyei áldozó papnak s az ... í királyi aca

demiában a történetek' nyilvános és rendes oktatójának. ,

Oktató (colleginmi) , jogtam'ló, megsz. Tekintetes Úr!

a levélb. Tekintetes Uraságod; czímz. Tekintetes N. N. Úr

nak j hazai hites ügyvédnek s az . . . i collegiumban a hazai

jog' sat. oktatójának; egyéb tudományok1 .tanítója: Nemzetes

és Tudós Úr! a levélb, Nemzetes Uraságod; czímz. Nemzetes

és tudós N. N- Úrnak sat. Miután ezen utóbbi oktatók csak

nem mindnyájan theologusok szoktak lenni , így is czímezik

őket: Tiszteleles Tudós Úr sat.

Oktató (egyetemi) , mint Oiíaíó (academiai).

Oitató (gymnasiumi) , úgy czímeztélik, mint az illető

papi rend , melly a gymnasiumban tanít , hozza magával. A

protestáns gynm. tanítók' czíme: Nemzetes, Tudós sat. 1. 01-

tató (collegiumi).

Oitató (lyceumi, rom. calh.), mint Oííaló (academiai);

Oitató (lyceumi protest.) , mint Oitató (collegiumi).

Orszáffbtró, megsz. Nagyméltóságú, Méltóságos Őr-
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SRŰgbiró Úr , legkegyesebh Urain ! a levélb. Excelleiitiád v.

. Nagyméllóságod ; czímz. Nagyméltóságú, Méltóságos N. N. Úr

Bak-, O cs. k. apostoli Felsége' valóságos belső titkos tanács

nokának, ország' birájának, a nagy nagyméltóságú magyar

kir. helytartó-lanács' tanácsnokának s a nagyméltóságú hét

személyes tábla' közbirájának , legkegyesebb lírámnak. -

Qrvos dactor, 1. Tanár.,

Őrmester, megsz. Vitéz Őrmester U.rí a levéli). Urasá-

god; czímz. Vitéz N. N. Urnák, „cs. k. Őrmesternek.

Őrnagy, megsz. Nagyságos Őrnagy Úr! a levélb. Nagy-

ságod$ csumz. Nagyságos N. N- Uraak, cg. k. őrnagynak sat.

fhp , 1. Plébános , Prédikátor*

Pap (tábori) , megsz. Tisztelendő Úr ! & levélb* Tiszte

lendő Uraságod; czímz. Tisztelendő N. N. Úrnak, a ... tá

bori papjának. , ' .

Personalis, 1. Személynok.

Plébános , megsz. Tisztelendő Plébános Úr \ a levélb-

Tisztelendő Uraságod ; czímz. Tisztelendő N. N. Úrnak , , . .
 

tíz

polgárának-

Polgármester , .mint Bíró (az. k. városi).

Poslar'gazgcitó , miut Igazgató (főbb intézeteknél).

Postamester , Nemzeles sat.

Prédikátor , megsz. Tiszíeletes Úr J a levélb. Tisztelc-

tes Uraságod; czímz. Tiszteletes N-N. Urnák, n...i prc-

dikátornak v- isten' igéje' hirdetőjének.

Prépost, mint ./4pát.

Prímás, L Ér^ei' (esztergáim).

Prior , mint j4pál*

J^-ofessor , 1. Oktató*

Prókátor , 1. Ügyész.

Protestáns pap , 1. Predilcítor.

Protocollista , \, Iktató.

Prolonotarius , 1. Itélö-mester.

Provinciális, mint Apát.

Püspök , megsz. Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Úr,

legkegyesebb Uram ! a levélb. Méltóságod ; czímz. Méltósá

gos és fótisztelendő N. N- Urnák, az n,..i egyházi megye'

püspökének sat. legkegyesebb Uramnak.
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Réctor (egyetemi) , Nagyságos stb.

Referendariun , mint Tanácsnok (udvari)

Registrator , 1. JLiajsiomuzó.

Sebész , mini Aljegyző (városi).

Secretarius , 1. Titoknok.

Senator, 1. Tanácsnok (városi).

Stabalis. tiszt , mint,Ezredes.

Strázsamester , 1. Őrmester.

Superintendens , megsz. Főtisztelendő Superintendens

Úr! a fevélb. Főtiszlelendő Uraságod; czímz. Fötisztelendő

N. N. Úrnak, az n.. .i kerülelbeli ágost. vallást követő egy

házak' superintendensének sat.

Számvevő (főbb hivataloknál), mint Föadószedö (me

gyei)-

Személynök, megsz. Méllóságos Személynök Úr, leg

kegyesebb Uram! A. levélb. Méltóságod; czímz. Méltóságos

N. N- Úrnak sat., a személyes királyi jelenlét' törvényszéki

helytartójának , legkegyesebb Uramnak.

Szentszél, Főtiszlelendő.

Szerzetes, megsz. Tisztelendő Atya! n levéli. Tiszte

lendő Atyaságod; czímz. Tisztelendő N, N. Atyának, az ...

szerzet' tagjának.

Táblabiró (kerületi) , 1. Kerületi tábla1 bírája.

Táblabiró (királyi) , 1. Királyi tábla bírája.

Táblabiró (megyei) , megsz. Tekintetes Táblabiró Úr !

a levélb. Tekintetes Uraságod ; czímz. Tekintetes N. N. Úr

nak , nemes megye' táblabirájának vagy : több nemes megye'

táblabirájának.

Tábori biztos, Tekintetes.

Tábori pop , 1. Pap (tábori).

Tábornok, mint Ezredes.

Tábornok (parancsnokló), megsz. Nagyméltóságú Tábor

nok Úr , legkegyesebb Uram ! a levélb. Nagyméltóságod vagy

Excellentiád ; czímz. Nagyméllóságú N. N. Úrnak , cs. k. pa

rancsnokló Tábornoknak.

Tábornok-hadnagy, mint Tábornok.

1ábornot-6rnagy , mint Tábornok.
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Tandcs (helytartó), 1. Helytartó-tanács.

Tanács (városi) , Nemes.

Tanácsnok (belső titkos) , niegsz. Nagyméltóságú bebrí

titkos Tanácsnok Úr, legkegycsebb Uratn .' a levélb. Nagy

méltóságod v. Excelleifliád; czímz. Nagyméltóságú N. N. Ur

nák , Ő cs. k. apostoli Felsége' belső titkos tanácsnokának ,

legkegyesebb Uramnak.

Tanácsnok (helytartósági), 1. Helytarlói tanácsnok.

Tanácsnok (királyi) , mint Helytarlói tanácsnok.

Tanácsnok (udvari) , megsz. Méltóságos udvari Tanács

nok Úr , legkegyesebb Uram ! a levélb. Méltóságod ; czímz.

Méltóságos N. N. Úrnak , Ő cs. kir. apostoli Felsége' ud'vari

tanácsnokának sat.

Tanácsnok (sz. k. városi) , Nemzetes , de közönségesen a'

„Tekintetes" czím adatik meg nekiek is.

Tanár, mint Ügyész.

Titoknok (helytartósági) , megsz. Tekintetes Titoknok

Úr! & levélb' Tekintetes Draságod; czímz. Tekintetes N. N.

Urnák, a nagyméltóságú magyar kir. helytartó-tanács' titok

nokénak.

Titoknok (udvari). Tekintetes sat. , mint Titoknok (hely

tartósági); czímz. Tekintetes N. N. Úrnak, a nagyméltóságú

magyar udvari cancellaria' titoknokának.

Tiszttartó , mint Aljegyző (városi).

Törvényszék (megyei) , Tekintetes.

Törvényszék (városi) , Nemes.

Tudós, társaság , Tekintetes.

C.

Udvari kamara , 1. Kamara (udvari).

Udvari tanácsnok , I. Tanácsnok (udvari).

Ügyész (királyi) , mint Titoknok (helylartósági).

Ügyész, lulajdonkép „Nemzetes", most azonban a „Te

kintetes" czím közönségesen meg szokott minden Vigyésznek

adatni...

Ügyész (táblai), mégse. Tekintetes Ügyész Úr! a levéli).

Tekintetes Uraságod; czímz. Tekintetes N. N. Úrnak, táblai

hites Ügyésznek.

Ügyész (tiszti) , 1. Alügyész , Főügyész.

V. '

Páhófelíörvényszék, Tekintetes.

V'áítófeltőrvényszéki bíró, mint Királyi tdbhi bírája.
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Váltófeliijr vényszéki lanácsjegyö, mint Titoknok (hely

tarlósági).

Váltótörvényszék , Tekintetes.

Vdltótörvényazékibiró, mint Kerületi tábla bírája.

Váltótörvényszékijegyző , 1. Jegyző (váltólörvényszéki).

Városi bíró , 1. Bíró (városi).

Városi tanács, 1. Tanács (városi).

Városi tanácsnok, L Tanácsnok (városi)-

Vármegye, Tekintetes Nemes.

Z.

, Zászlósok, mégsz. Nagyméltóságú (p. o.) Főlovászmester

Úr l a levélb. Nagyinéltóságod vagy Excelleni iád ; czímz-

Nagyméltóságú sat.

TOLDALÉK.

Német, latin és franczia czíraek.

A.) Mentet czímeJt. *)

1.) Világiak' czímei.

Ansztriai császár:

Megsz. Ener Majestat; a levélb. Euer Majestát vagy

változtatva: Allerhöchstdieseíben ; aláírás, Treugehorsamster

Unterthan; czimz. An Seine kaiserliche Majeatát etc. vagy

An Seíne Majestat.

Ausztriai fóherczeg:

Megsz. Euer kaiserliche Hoheit; a levélb. Euer kaiser

liche Honéit, vagy változtatva : Höchstdieselben; aláírás, Un-

terthá'nigst gehorsamster ; czimz. An Seine kaiserliche Hoheit,

den Herrn Erzherzog N. von Öslerreich, königlichen Prinzen

von Ungarn und Böhmen etc.

*) H<1gy • ítfivegbeii a cu'm' isuiélléíe elkerültessék , e lieljelt « rang* fokiia-

tálinn képest hatinálni lehel eteket: AlIvrliücliMdirtclI-ei , Höcli»ldie«elbrii ,

Hochdiegelben , Dieselben , Sie.
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Király :

Megsz. Euer Majeslátj a levélb. Euer königliche Maje-

stat, vagy változtatva: Allerhóchstdieselben ; aláírás, Treu-

gohorsamster üiiterthan; czírnz. An Seinc Maiestat, den

König etc.

Királyi koronaörökös vagy herczeg:

Megás- Euer königliche Hoheit, gnadigster Herr; a le

vélb. Euer königliche Hoheit; aláírás, Unterthanigster;

czírnz. An den Durchlattchtigslen Kronprinzen von N., könig

liche Hoheit. Ha nem koronaörökös : An Seiue königliche Ho

heit den Prinzen N. étc.

Herczeg, landgróf vagy markgróf:

Megsz. Durchlauchtigster Herzog (Fú'rst; Landgraf, Mark-

graO, gnadigster Herr; a levelit. Euer herzogliche etc. Duch-

laucht; aláírás, Unterthá'nigst gehorsamster; czi'mz. An Sei-

ne herzogliche , hochfürstliche etc. Durchlauchl eto.

Gróf:

Megsz. Hocfrgeborner Gráf; alattvalója még ezt adja

liozzá: Gnadigater Herr; a levélb. Euer Hochgeboren; alatt

valója: Euer hochgráftlichen Gnaden ; aláírás, Gehorsamster,

(Unterthatiiger); czímz. An Seine Hochgeboren, den Herrn

Gráfén etc.

Báró:

A báró úgy czúneztetik mint a gróf.

Nemes ember:

Megsz. Wohlgeborner , nagyobb tekintetű nemesnek:

Hochwohlgeborner Herr; alattvalója ezt adja hozzá: Gnadiger

Herr; a levélb. Euer Wohlgeboren v- Hochvvohlgeboren, alatt

való : Euer Wohlgeboren vagy Hochwohlgeboren Gnaden vagy

Euer Gnaden; aláírás, Gehorsamster, alattvaló: Gehorsam

ster Diener-

Státusministereknek, udvari kormányszékek' elnökeinek s

titkos tanácsosok' czínje : Excellenz.

Kamarásoknak, udvari tanácsosoknak, főispánoknak ,
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kir. személynöknek, a valtófellörvényszék' elnökének , a ke-

rulcli táblák' és kerületi váltótörvényszékek' elnökeinek, a

hétszemélyes tábla' biráinak czíme : Hochgeboren.

A helytartóság]', kincstári és királyi tanácsosoknak, a kir.

tábla' és vállófeltörvényszék' biráinak czíme : Hochwohlgeboren.

Az üdv. titoknoknak, kerületi táblák' és kerületi váltótör

vényszékek' biráinak, alispánoknak, helytartósági titoknokok

nak, kir. fiskálisoknak, a kerületi táblák' és kerületi váltó-

törvényszékek' jegyzőinek, a hétszem, tábla' s váltófeltorvény-

szék' jegyzőinek, ezek' és a k. tábla' iktatóinak és kiadóínak, a

helytartó-tanács' és k. kincstár' iktatóinak, fogalmazóinak, me

gyei táblabiráknak s tisztviselőknek , városi bíráknak . tanács

nokoknak, főjegyzőknek s ezekkel egy tekintet alá eső tiszt

viselőknek, egyetemi és academiai tanítóknak , orvosoknak

s ügyvédeknek czíme : Wohlgeboren.

Kisebb rangú tisztviselőknek, kereskedőknek, könyvá

rosoknak, könyvnyomtaíóknak , művészeknek czíme: Hoch-

edelgeboren (most azonban közönségesen a Wohlgeboren czí-

met szokták ezeknek is megadni), p. o.

Megsz. Hochedelgeborner (Wohlgeborner) Herr; a Je-

vélb. Euer Hochedelgebornen ; aláírás, Ergebenster; czí/ns.

Sr Hochedelgeboren dem Herrn N. N. etc.

Az egyetem' igazgatójának (rectorának) czíme : Euer

Magnificcnz.

Nagyobb tekintetű polgár:

Megíz. Wohledler vagy . Hochgeehrler Herr; a levéli.

Euer Wohledlen; aláírás, Dienstwilliger; czímz. Dem Wohl-

edlen Herrn N. N. , wohlangesehenen Bürger und N. N. in etc.

Kisebb tekintetű polgár vagy mesterember:

Megsz. Werther Herr, vagy Lieber Herr Meister; a h-

vélb. Sie ; czímz. Dem Herrn N. N. bürgerlichen N. etc.

A kalonai személyek' czímét illetőleg megjegyzendő,

hogy a nagyobb rangúak közönségesen polgári czimmel is fel

lévén ruházva , a czímzet nekiek ezen fokozatok szerint meg

adandó. Egyébiránt a főbb rangú kalonai személyek' czíme

(a mennyiben őket születésöknél fogva nagyobb czím nem il

leti) a tábornagyig : Excellenz ; az őrnagyjg : Hochw ohlgebo-

ren, vagy az altábornagy é, tábornagyi őrnagyé s ezredesé

Hochgeboren is; a kapitányé és hadnagyé: "Wohlgeboren.

Czímzet-példák :

An Sr Excelletiz, etc. k- k Généről dér Cawallerie etc.



Czímek. 267

An Sr des k. kön. General - Feldmarschall - Lieutcnants

Herrii etc. Hochwohlgeboren.

Au Sr des k. k. Obersten úrid Commendanten des —

Lmien-Infanterie- Regiments Herrii etc.

Ari Sr Wohlgeboren, den Herrn ele. k. k- Hauplmann

des — Linien - ínfanlerie - Regimenls.

2.) Egyháziak' czimei.

Pápa:

Megsz. Papstliche Heiligkeit; a levélb. Euer papslliche

Heiligkeit vagy; Heiliger Vater; aláírás, Gehorsamster vagy

Gehorsamer Sohn ; ceímz. An, Seine papstliche Heiligkeit

• N. N. glorreich regirenden Vater dér heiligen römischen

Kirche.

A Liboruokok (cardinalisok) czíme : Eminenz.

"Prímás :

Megsz, Hochwürdigster Fürst-Primas'; a levélb- Euer

hochfürstliche Durchlaucht; aláírás, Gehorsamster; czímz.

An den Hochwürdigsten Herrn N. N. etc.

' ' - "'•' '

i}¥" Érsek, püspök:

• • ' • ••'--' -':•'•>•• .-,-•'.•- .;-

Megsz. Hochwürdigster, Hochgeborner Herr Erzbischof;

a levélb. Euer erzbischöflichen Gnaden , vagy Euer Hochge-

boren; aláírás, Gehorsamster; czímz. An dem Hochwürdig

sten Herrn , Herrn N. N. Erzbischof zu N. Ha egyszersmind

herczeg, akkor czíme ez : megsz. Hochwardigster Durchlauch-

ligster Herr Erzbisbhof etc.

Praelatus, apát, kánonok;

Megsz. Hochwürdigster Herr, Hochgeertester Herr Abt;

a levélb. Euer Hochwürden ; aláírás, Gehorsamster; czímz.

An Seine Hochwürden, den Herrn N. N. des, Stiftes zu N.

Abt etc,

• í >iti ít^ l

•Szentszéki bíró, l.heologia' doctdra sat:

Megsz. Hochwürdiger , Hochgelehrler Herr ; a levélb.

Eaer Hochwürden; aláírás, Ergebenster; czíme. An Seine

Hochwürderr , den gelehrten Herrn etc.
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Provinciális vagy prior :

Megsz* Hochwürdiger , in Gott geistlicher und hochge-

lehrter Herr; a levélb. Euer Hochwürden ; aláírás, Ergeben-

ster; czímz. Dem Hochwürdigen , in Gott geistlichen und

hochgelehrten Herrn N. N. des heiligen Ordena wíirdigsten

Priester etc.

Plébános:

Megsz. Hochwürdiger, hochgelehrter Herr Pfarrer; a

levélb. Ener Hochwürden j aláírás, Ergebener; czimz. Seiner

Hochwürden , dem Herrn N. N. Pfarrer zu N. A káplánok'

czíme : Wohlehrwürdiger, geehrtester Herr etc.; a protestáns

superintendenseké : Hochwürdiger etc. a prédikátoroké: Ehr-

würdiger vagy Wohlehrwürdiger.

3.) Nöcztmek,
\.

*

Ausztriai császárné:

Megsz. Euer Majestat ; a levélb. Euer kaiserliche könig-

liche Majestat vagy Euer Majestat; aláírás, Allerunterthánig-

ster, treugehorsamster ; czímz. An Ihre kaiserliche, königli-

che Majeslat , die durchlauchtigste Fürstin etc. Kaiseriri von

Österreich, Königin zu Ungarn, Böhmen und Galizien, Erz-

herzogin von Österreich etc.

Az ausztriai császári herczegnők' czíme: Kaiserliche Ho-

heit

Herczegnő :

Mégse. Durchlauchtigste Herzogin •— Fürstin— gnádigste

Frau; a levélb. Euer Durchlaucht; aláírás, Unterüianigst

gehorsamster Diener; czímz. An Ihre Durchlaucht, die gná

digste Frau etc. vagy: An die Durchlauchtigste Herzogin —

Fürstin — un(J Frau etc.

Grófnő, bárónő, kiket a „nagyméltóságú" czím illet.

Megsz. Euer Excellenz ; a levélb. Euer Excellenz ; alá

írás, Unterthanigster ; czímz. An Ihre Excellenz, die Hoch-

geborne Frau Grafin (Freiin) etc. Sternkreuzordens- u. Pallast-

dame Ihrer Majestat dér Kaiserin und Königin,
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Grófnő, bárónő:

Hocbgeborue , gnádige Frau; a levélb' Euer

hochgrimlihen — freiherrlichen — Gnaden; aláírás, Unter-

thániger vagy Gehorsamster; czimz. An die hochgeborne

Frau Grá'fin — Freiin — vagy An Ihre Hochgeboren , die

Frau Gráfia — Freiki — etc.

Nemes asszony:

Megsz. Ener Gnaden; a levélb. Euer Gnaden ; aláírás t

Gehorsamster; czimz, An Ihre Hochwohlgeboren, die Frau. etc.

-Nemes kisasszony:

Megsz. Gná'diges Fraulein, a levélb. Euer Hochwohlge

boren ; aláírás , Gehorsamster ; czimz.. An Ihre Hochwohlge

boren , das Frá'ulein ele.

Nagyobb tekintetű polgárnő czíme: Wohlgeborne Frau ;

illyen polgári hajadoné: Wohlgebornes Fraulein; kisebb te

kintetű polgárnőé: WehrlesteFrau, vagy Geehrteste Frau Mei-

sterin ; leányé: WerLhesle Jungfrau, vagy: Geehrte Jungfrau.

Apáczafejedelemnő :

ítlegaz. Hochwürdigste, Wohlgeborne A ebtissin, gnadigo

Frau; « levélb. Euer Hochwiirden; aláírás, Unterthaniger ;

CZÍIHZ. An Ihre Hochwiirden, die Wohlgeborne Frau , Aebtis-

sin des Klosters. — Ha a fejedelemnő főbb születésű , azon

czím adaük nekie, melly őt születésénél fogva illeti.

Apácza '.

Megsz. Wohlehrwürdige Frau ; a levélb. Euer Wohlehc-

^vürden ; aláírás , Ergebener ; czimz. An Ihre Wohlehrwür-

dcn , die Frau — Nonne des Kloaters — .

4.) Hatóságok czímei:

A főbb hatóságok' czímei, millyenek a kormányszékek,

felsőbb és legfelsőbb törvényszékek sat. czíme: Hochlöblich;

az alsóbb rendű hatóságoké pedig: Löblich. A ,,Wohllöbhch' '

czímmel már most ritkán élnek.
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B.) Latin cziinek.

Császár :

Sacralissimae Caesareo Regiae.et Apostolicae Majcstali

gloriose regnanti Ferdinando I-o Austriae Impcratori , Hun

gáriáé ét Bohemiae Regi h. n. V., Galitiae ét Lodomeriac

Regi etc. Archi Duci Austriae , Dominó Clementissimo.

Nádor:

Serenissimo Hungáriáé ét Bohemiae Régió Haereditario

Principi ét Archi-Duci Austriae N. (Aurei telieris ét uua^ insi-

gnis ordinis Sancti Stephani Regis Apostoliéi magnae crucis

t'ifuiti), Regni Hungáriáé Palatino ét Locumtenenti Régió atque

generáli ejusdem Regni Capitaneo , Jvidici ét Comiti Jazygum

ét Cumanorum , duárura Legionum mililiae equeslris ordiuia

Hungaricae Colonello, Comitatuum Pesthi Pilis ét SoHh art.

unitorum perpetuo Supremo Comiti, Excelsi Consilii Regii

Locumtenentialis Hungarici ét Excelsae Tabulae Septcmviralis

Praesidi, Dominó Benignissimo.

Prímás:

Celsissimo ac Reverendissimo Dominó Principi N. N- In-

cliti Regni Hungáriáé Primati ét Summo Cancellario , Sedis

Apostolicae Legato nato , Metropolitanae Ecclesiae Strigoni-

ensis Archi-Episcopo , Ordinis Sancti Stephani magnae Crucis

Eíjuiti ét ejusdem Ordinis Praelato S. C. R. ét A. Majeslatis

Act. Intimo Status ét Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis

Hungarici Consiliario, Excelsae Tabulae Seplemyiralis Coju-

dici ét I. Comitatus Slrigoniensis perpetuo Supremo Comili.

Ha egyszersmind bibornolc (cardinalis), akkor czíme : Eminen-

tissimus ac Reverendissimus.

Az érsekek', püspökök' s egyéb egyháziak' czíinei kö

vetkezők: Az érsekeké: Excellentissimus ac Reverendissiraus;

a valóságos cs czímzetes püspököké: Illustrissimus ac Reve

rendissimus; prépostok- és apátoké: Reverendissimus, úgy

szinte a kánonokoké is , ha csak őket" más nagyobb czún mint

grófokat Vagy bárókat vagy tanácsnokát nem illeti. — A plé

bánosok', rectorok', priorok' és gvardianok' czíme.: 'Adrao-

dum Révereudus; a szerzeteseknél a. Domiuus helyeit Páter

tétetik. A káplánokat a Reverendus czim illeti. — A protes
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tana snperinteirdensek' (egyházi kormányzók') czíme: Reve-

rendissimus, a prédikátoroké pedig: Admodura lleverciidus.

Országbíró:

Excellentissimo Dominó N. N. Sacrae Caesareo Regiae

Apostolicae Majestatis Actual. Intimo Status Consiliario, Judici

Curiae Regiae, Excelsi Consilii Regii Locuiutenentialis Hun-

garici Consiliario ét ad Excelsam Tabulam Septemviralcm Co-

judici ctc.

Horvátországi bán:

Excellentissimo Dominó N. N. Sacrae Caesareo Regiae

Apostolicae Majestatis Actuali Intimo Status ét ad Exc. C. R.

L. Hung. Consiliario , Regnorum Croatiae, Sclavoniae ét Dal-

matiae Bánó ét Supremo Capilaneo, duorum pedestrium Ba~

nalium Regiminura Colonello, Excelsae Tabulae Banális Prae-

sidi ele.

Tárnokmester :

Excellentissimo Dominó N. N. Sacrae Cesareo Regiae A-

postolicae Majeslatis Actuali Intimo Status Consiliario, per

ínclytuni Regnum Hungáriáé Tavernicorum Regalium Magi-

slro, Excelsi C. R. L. Hungarici Consiliario , ad Excelsam Ta

bulam Scplemriralem Cojudici etc.

Többi zászlósok :

Excellentissimo Dominó N. N. Sacrae Caesareae ét Re

giae Apostolice Majestatis Intimo Status Consiliario ét Pincer-

narum Regalium (Agazonum etc.) Magistro etc.

Belső titkos tanácsnok:

Excellentissimo Dominó N. N. Sacrae Caesareo Regiae

Apostolicae Majestatis Inlimo Status Consiliario ctc.

Személynek :

Illustrissimo (ha titkos tanácsos : Excellentissimo) Dominó

N. N. S. C. R. A. Majestatis Consiliario (Intimo Status Con

siliario) , Personalis Praesenliae Regiae in Judiciis Locum-

teaenti etc.
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Afanykulcsos:

Illustrísáimo Domíno N. N. £ C, R. A. Majeslatis Came-

rorio ele.

Udvari tanácsnok:

Illtlslrissimo Dominó N. N. S. C« R. ét Apostoliéira Ma-

jestatis Corisiliario Aulico etc.

Hétszemélyes tábla bírája :

Illustrissimo Dominó N. N. (ha udvari tanácsos: Sacrae

C. R. A. Majeslatis Gonsilíario Aulico , ha belső titkos tanú'

esős, Excellentisaimo sat.) , Excelsae Tabulae Septemriralis

Cojndici etc.

Főispán :

Illustrissimo Dominó N. N. Inclyli Coniilatus JN. Supre-

iiio Comiti eto.

Gróí és báró:

Illuslrissimo Dominó Gomiti N. N. ele. Liberó Baroni

N- N. etc.

Helytartósági tanácsnok :

Magnifico Dominó N. N. Excelsi Consilii Regii Locuui-

tcnentialis Hungarici Consiliario etc.

Kincstári tanácsnok:

Magnifico Dominó N. N. Excelsae Camerae Regiae Hifn-

garico-Aulicae Consiliario etc.

Királyi tanácsnok:

Magnifico Dominó N. N. S. C. R. Apóst. Majeslalis Cuu-

siliario etc.

. Királyi táblabiró :

Magnifico Dominó N. N. (ha kir. tanácsos : S. C. R. A.

Majestatis Consiliario), Inclytae Tabula Regiae Judiciariae Aa-

scssori etc.
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Vállófeltörvényszéki hiró :

Magnifico Dominó N- N. (ha tanácsos, következik a'fa-

nácsosi ceím), Inclyti Fori Appellaiorii Cambialls Assessori clc.

Udvari titoknok:

Spectabili, Perillustri ac Generoso Do'nino N. N. ad Ex-

celsam Cancellariam Regtam Hungarico-Aulioam Secretario etc.

Kerületi táblák' és chö bírósága vállótörvcnyszékek'

bírái s alispánok :

Spectabili , Perillusri ac Gencroso Dominó N. N. Inclylae

Tabuké Regiae Judiciáriae Dislrictus Trans-Danubiani Asses

sori — Inclyti Tribunalis Cambio-Mercanlllis Pcslieiisis pri-

mae iustantiae Asseasori — Inclyti Comitalus j\. Ordiaario—

(Substituto) Vice Comiti etc.

Helytartósági titoknokok, udvari fogalmazók, kir físcálisok,

* kerületi táblák' és váltótürvényszék' jegyzői s egyéb ezekkel

egy rangú tisztviselők^

Spectabili ac Generoso Dominó N. N. ad Excelsum Coii-

siliutii Regium Locumlcuentiale Hiuigaricum őecrelario — ad

Exc. Cane. Regiam Hungarico-Aulicam Concipistae — Inclytae

Tabulae Regiae Judiciáriae Uistrictus Trans-Danubiani Notario

— Inclyti Tribuoalis Cambio-Mercantilis Pcstiensis prímáé in-

stantiae NoUrio ele.

A megyei főtisztviselökuek és tábkbirákuak czíine : p. o.

Spectabili ac Generoso Dominó N. N. Inclyti ComiL N.

Ordinario Judici Nobilium (Jndlium) — Inclyli Comitatus N.

Ordinario Notario — Inclyli Com. N. Tabulae Judiciáriae (e

primariis) Assessori etc. hi& alíiszlviselőknek czi'me lulajdon-

kép' csak: Perillustris ac Generosus^ de most már ebeknek is

közönségesen & Spectabilis czíni adatik meg.

Egyetemi világi oktatók' czíme:

Spcclabilt ac Clariasimo Dominó N. N AA. LL. ét Phi-

losophiac ac J. U. Doctori, in Regia^Scientiarttm Universitale

Pcstana Professori publico ordinario. Ugyanígy czi'mez-

tetnck az- academiai világi oktatók is. Ha az oktató pap, az

18
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őt illető czi'm mellé a Clarissimus szó teletik. -A protestáns ok

tatók, ha ügyvédek, mint a jogtanítók, az ezekr:t illető czím-

mel czímeztetnek , a többi oktatók' czíme, a felsőbbeké: Cla

rissimus, az alsóbbaké: Praestantissimus.

\

Kormányszéki ügyvivők', táblai ügyvidék' orvostanárok'

czíme :

Spectabilis ac Generose. Már most ezen czím az ügyvéd

nek magányszemélyek', által átálában meg szokott adatni.

Városi bírák' és tanácsosok' czíme sajátképen Perillustris ac Ge-

nerosus; de már most ezek is közönségesen a Spectabilis

czímmeí szolíttatnak meg.

C.) Franczia czíinek.

1.) Férficzímek.

Ausztriai császár:

A Sa Majesté Impériale Royale Apostoliqac etc. etc.

Magyarország' nádora:

A Són Altesse Impériale, Monseigneur l'Archidac Pala-

tin d' Hongrie.

A lombard-velenczei alkirály:

A Són Altesse Impériale , l' Archiduc Vice-Roi de Lom

bardié ét de Venise.

A toscanai nagyherczeg :

A Són Altesse Impériale , Monseigneur le Grand Dúc de

Toscane , l'Archiduc de Autriche.

Ausztriai főherczeg:

A Són Allesse Impériale , Monseigneur l'Archiduc N-

Királyi koronaörökös:

A Són Altesse Royale, Monseigneur le Prince hérédi-

tairé de la Couronne etc.
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Királyi herczeg:

A Són Altesse Royale , Monseigneur le Princc —

Uralkodó herczeg:

A Són Altesse Sérénissime , Monseigneur le Dúc (le

Prince) régnant de — •

Nem uralkodó herczeg:

A Són Altesse , Monseigneur le Dúc (le Prince) «lc.

Olly személyek, kiket a „Nagyméltóságú" (Exccllentia)

czím illet:

A Són Excellenee, Monsieur N.

Gróf:

A Monsieur , Monsieur le Comte N.

Báró:

A Monsieur, Monsieur le Báron N.

Lovag:

A Monsieur , Monsiettr le Chevaiier N.

Nemes :

A Monsieur , Monsieur le Noble N.

Pápa:

A Sa Sainteté, Notre Seigneur N. Chef du Saint Siége

de Romé, Pontife Souveraine ét Gonverneur de l'Eglise

Apostolijáé li.om.aiuc.

Érsek , püspök :

A Monseigneur Révérendissime Archevéque etc. —

Evéque etc.

Plébános :

A Monsieur etc. — Guré de N.

18*
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Tábori pap :

A Monsieur etc. —- Aumónier du Regiment N. de Sa

Majesté Impériale Royale Apostolique.

Prédikátor :

A Mousieur — Pasteur de —

Fó'tábornagy (Feldmarschall) :

A Són Altesse , Mouseigneur le Prinoe de N., Seigneur

de N., Grand-Croix de l'ordre de Marié Thérése, Conaeiller

privé , Chambellan , General Feld-Maréchal ét Colonel-Pro-

priétaire du Régiment des Chevaulégers Nr. — au service de

Sa Majesté Impériale Royale Apostolique etc.

Az udvari hadi tanács' elnöke, hadi- vagy tengerminisler :

•A Són Excellence (a többi a körülményekhez képest

mint fentebb) Président da Conseil Aulique du guerre —

Ministre de la guerre — Ministre de la marine (a többi a kö

rülményekhez képest mint fentebi)) au servic.e de Sa Máj esté

Impériale Royale Apostolique etc.

Főtáborszernagy (General-Feldzeugmeister) :

A Són Excellence (a többi a körülményekhez képest mint

fentebb) General -Feldzeügmeister (a többi a körülményekhez

képest mint fentebb) au service de Sa Majesté Impériale

Royale Apostolique etc. -

Lovas generális (tábornagy) :

A Són Excellence etc. — General de la Cavalerie cl Co-

lonel-Propriétaire du Régiment d'Housards Nr. — au service

de Sa Majesté Impériale Royale Apostolique etc.

Altábornagy :

A Monsieur etc- — General -Maréchal-Lieutcnant au

service de Sa.Majesté Impériale Royale Apostolique ele.

Tábornagyi őrnagy:

A Monsieur etc. — Général-Major au service de Sa Ma

jesté Impériale Royale Apostolique ele.
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Ezredes :

A Monsieur etc. — Colonel-CommanJant du. Regiment

dó Ligne Nr. — au servico de Sa Majesté Impériale Royalo

Apostolijáé ele-

Alezredes*

A Monsieur etc. — Lieutenant-Colonel du Regiment de

Ligne Nr. — au service de Sa Majestó Impériale Royalo

Apostolique etc.

Őrnagy s

A Monsieur etc. — Major du Régiment de Ligne Nr. —

au service de Sa Majeslé Jmpériale Royale Apostolique etc.

Kapitány, Főhadnagy-, alhadnagy:

A Monsieur etc. — Capitaine — Premier-Lieutenant —

Lieutenant etc. au service de Sa Majesté Impériale Royale

Apostolique etc.

Hadi biztos, élelmi igazgató, élelmi segéd:

A Monsieur etc. — Comissaire de guerre — Bailli de

Vivres — Officier de Vivres , au service de Sa Majesté Impé-

. riale Royale Apostolique etc. <

•
í

Altiszt:

Pour Monsieur etc. Sergent du Régiment etc.

Udvari íomarsall :

A Són Excellence Monseigneur etc. — Conseiller privé ,

Grand-Maréchal de la Cour de Sa Majesté Impériale Royale

Apostolique, Chevalier de la Toison d'or etc. etc.

Főkamarás :

A Són Excellence Monseigneur etc. — Grand-Cham-

bellan ét Conseiller privé de Sa Majesté Impériale Royale

Apostolique etc.
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*

Status- és conferentia-minister :

A Són Excellence , Monseigneur etc. — Conseiller privé,

Míaistre de Etát ét de Conférences de Sa Majesté Impériale

Royale Apostolique etc.

Követ:

A Són Excellence, Monseigneur etc. — Conseiller privé

de Sa Majesté Impériale Royale Apostolique , Són Ambassa-

peur á la Cour de etc.

Udvari tanácsnok :

A Monsicur etc. — Conseiller aulique de Sa Majesté Im

périale Royale Apostolique.

Kormánytanácsnok:

. A Monsieur etc. — Conseiller de la Régence de Sa Ma

jesté Impériale Royale Apostolique.

Királyi tanácsnok:

A Monsieur etc. — Conseiller de Sa Majeslé Impériale

Royale Apostolique.

Kerületi kormányzó (Kreishauptmann) :

A Monsieur etc. — Capitaine du Cercle de N. — de Sa

Majesté Impériale Royale Apostolique.

Udvari titoknok, udvari fogalmazó:

A Monsieur etc. — Secrétaire (Concipiste) de la Cour de

Sa Majesté Imp. R. Apostolique.

Megyei táblabiró:

A Monsieur etc. — Assesseur du Comté de N. etc.

Ügyvéd:

A Monsieur etc. ha törvénytanár: Docteur én droit,

Avocat; ha nem törvénytanár , csak: Avocat.

Orvos:

A Monsieur etc. — Docleur én Médecine.
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v

Kereskedő :

A Monsieur etc. —. Marchand trés-renommée.

Képfestő:

A Monsieur etc. — célébre Peintre.

Szobrdsz :

A Monsieur etc. — célébre Sculpteur.

Hangszerző :

A Monsieur etc. — célébre Compositeur.

[ Hangász :

A Monsieur etc. — célébre Musicien.

Színész :

A Monsieur etc. — célébre Comédien.

. 2.) Nőczimek.

Császárné :

A Sa Májesté l'Impératrice, Reine. etc.

Királyné :

A Sa Majesté la Reine de —

Ausztriai főherczegnő:

A Són Altesse Impériale Royale, Madame l'Archiduchesse

N. de Autriche etc.

Nagyherczegnő :

A Són Altesse Madame la Grande-Duchesse de —

Herczegnő :

A Madame Madame la Princesse de — née Comlesse

de —
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Grófnő , bárónő :

A Madama — la Gomtesse (la Báróimé) de — née

Gróf- vagy bárókisasszony :

A Mademoiselle — la Comtesse, la Baronessé etc.

Nemea asszony:

A Madame — la Noble de — née —

Nemes kisasszony:

A Mademoiselle Mademoiselle J. de —



HATODIK OSZTÁLY.

MAOÁNY - ÜGYIRATOK.

 

az írottat s azt érlse alatta, a mit mi akartunk értetni; ke

rüljünk tehát minden kétes kifejezéseket , különöseri a még

tökéletesen meg nem alapított értelmű szókat, s ha el nem tá-

vozlatható, inkább a nyelvtisztaság, mint határozottság ellen

vétsünk. A lehető rövidség szintúgy ajánlható , s felesleges

szók' vagy tételek' használása sehol sincs olly kevéssé a maga

helyén, mint ezen irományokban; arra azonban ügyelnünk

kell , hogy a rövidség' rovására a világosságot ne sértsük meg.

I. Folyamodások.

Folyamodások , esedezések , esedező- vagy kérelem-leve*

lek olly irományok , mellyekben hatóságtól vagy egyes sze

mélytől kérünk Valamit. Minden folyamodásnak lényeges ré

sze a kérés , mellyel mindenkor röviden , de világosan és ha

tározottan kell előadnunk. Ha a kérésre valamelly körülmény

adott alkalmát, azt is szükséges röviden érintenünk, s ezzel

a'kérés közönségesen egybe szokott köttetni, ha csak az em

lített körülmények nem igen bonyolódottak , melly esetben a

tény' mivolta' értelmes és rövid előterjesztésének kell a kérést

megelőznie. Ha indító-okokkal támogatjuk kérésünket > ezek

úgy következzenek egymás után, mint a dolog' rendé kí

vánja, s előbb álljanak mindig azok, mellyek a következők

nek felvilágosításául szolgálnak. Gyakran azonban , midőn az

indító-okok már magában a dolog' mivoltának előterjesztésé

ben ,előadatvák , azokat sor szerint elszámlálni nem szükséges.

— Átalában kerüljük okárminemü folyamodásokban az úgy
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nevezett szívreható kifejezéseket, mellyek ügyünknek legke-

vésbbé sem használnak.

A folyamodás mindenkor egész ívre s ívrétben irassék.

Némellyek az ívet hosszábaa szokták összehajtani s a meg

szólítást az ív' egész szélében, a szöveget pedig a jobb félre

Írják. Ennyi tiszta helyet azonban hagyni nem szükséges; elég,

ha három vagy négy újnyi tiszta marad a lap' bal felén. A

megszólítás mintegy négy újnyira a papiros' felszélére iratik,

s ez alatt mintegy 3 újnyival alább kezdetik maga a folya

modás. Az indító-okok pontonként s számokkal elkülönözve

hozatnak fel, s ha valamelly oklevél csatoltatok az esedezés-

hez, azon jelt, mellyel az illető oklevél el van látva, mind a

szövegbehi hivatkozásnál, mind a papiros' szélén ki kell tenni.

Az úgynevezett berekesztés folyamodásokban nem okve-

tetlenűl szükséges, de közönségesen használtatni szokott s

benne gyakran röviden a kérés ismételtetik. Ámbár az esede-

zés' kelte a dologra semmi befolyással nincs , a rend mind-

nzáltal azt hozza magával , hogy ez is pontosan kitétessék. Az

aláírásnál nedig szorosan megkívántatik, ha az esedező isme

retes létét joggal fel nem teheti vagy jelleme s lakása esedezése'

kitételeiből nem világlik ki, hogy hivatalát, tisztségét sat ,

valamint lakhelyét is, világosan jegyezze fel. Ha a szöveg egy

lapra ki nem férne, a következő lapra vitetik át, megjegy

zendő azonban , hogy alul legalább 3 újtiyi tiszta hely ha-

gyassék.

El lévén ekkép' a folyamodás készítve , az ív' hosszában

balról jobbra öszveboríttatik s mintegy 4 újnyira a felszéltől

iratik azon hatóság' vagy személy' czíme s neve , "hova a fo

lyamodás szól, p. o. Sz. kir. Pest városa' nemes tanácsához;

alul pedig a kérelemnek rövid kivonata áll , p. o. Csóka Já

nos oráslegény magának a mesterjogot megadatni kéri. Kö

vetésre méltó s.zokás az is, mellynél fogva némellyek kint a

folyamodáson a csatolmányok' számát megjegyzik.

\

1. Nemeslevélérti esedezés a felséghez.

Felséges Császár és Apostoli Király,

Legkegyelmesebb Uram !

/

Alulirt legmélyebb jobbágyi hódolattal esedezem Császári

és Apostoli Királyi Felségednek, miszerint engem részemre

kiadandó czímeres levél által hitvesemmel , N- N. fiaimmal s

ezek' mindkét nembeit ivadékaival együtt Magyarország' és a
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kapcsolt részek" valóságos és kétségtelen- nemeseinek sorába á

szokott díjnak elengedése mellett iktatni , s azon kiváltságok

kal és jogokkal , raellyékkel Magyarország' és a kapcsolt ré

szek' valóságos és kétségtelen nemesei törvény- vagy régi szo

kásnál fogva ezelőtt éltek és jelenleg is élnek, diszesíteni és

megajándékozni legkegyelmesebben méltóztassék, következő o-

kokkal támogatván legalázatosabb esedezésemet :

1. Eleim az AB. és C alatti bizonyítványok szerint N.

országban 13 század óta a lovagi rendhez szám láttattak.

2. Atyám Császári és Apostoli Királyi Felséged' boldog

emlékezetű Atyja I. Ferencz Császár' és Apostoli Király' ez

redeiben ... évig szolgált s magát az ... ütközetben annyira

kitüntette, hogy ... rangra emeltetni és ... renddel diszesít-

tetni érdemesíttetett.

3. Én magam elnyervén a gyógytanárságot s a pesti egye

temnél N. oktató' segédéül neveztetvén ki, említett N. oktató

nak beteges állapotja miatt, mint a D alatti oklevél tanúsítja,

nagy részint én töltöttem be helyét.

4. Miután az említett egyetemnél a rendes oktatói széket

.elnyertem, nem csak arra fordítám minden figyelmemet, hogy

az általam olvasott tudományok' hallgatóiból ügyes orvosokat

képezzek, hanem az E alatti bizonyítvány szerint e város'

szegényebb lakosait orvosi tanácscsal , s nem ritkán gyógy

szerekkel is ingyen latiam el.

5. Nyugalmaztalásom óta is, a mennyire -á felségesen

országló császári háznak szolgálatában elaggott erőm engedi,

á/' orvosi segélyért folyamodó szegényeknek és ügyefogyot

taknak segédkezet nyújtani nem mulasztom el.

G. Legalázatosabb esedezésem' elnyerése végett legmé

lyebb jobbágyi hódolattal F. alatt ide rekesztem N- megye'

ajánló-levelét.

Egyébiránt, midőn mély alázatosságú kérésem' legke-

gyelmesebb teljesíttetése esetében a részemre kiadandó nemes

levélbe iktatandó czímer' mintáját G alatt ide csatolnám, Csá

szári s Apostoli Királyi Felséged' legmagasabb kegyelmébe leg

mélyebb alázatossággal ajánlott maradok

Császári és Apostoli Királyi Felségednek

(Hely, nap, hó, év)

legalázatosabb szolgája és örökké

hű jobbágya

N. N. -•
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Afolyamoddá1 hátára Írandó :

O Császári és Apostoli Királyi Felségéhez,

Legkegyelmesebb Uramhoz.

N. N. magát s hitvesét , valamint N. N, fiait 3 ezeknek

mind két nemoeli ivadékait részére kiadandó czímeres levél

által Magyarország' és a kapcsolt részek' valóságos és kétség

telen nemeseinek sorába a szokott díj elengedése mellett leg-

kegyelmesebbcn iktattatni jobbágyi mély hódolattal esedezik.

A. 13. C. D. E. F. és G. csatolmányokkak

*. Könyvkereskedés* nyithatásá'érl a hely

tartó-tanácshoz.

Fenséges Császári Királyi Ausztriai Örökös Fő-

herczeg, Nádorispán Úr,

Nagyméltóságú magyar királyi Helytartó-tanács,

Kegyelmes Uram, legkegyesebb Uraim!

*

Alulirt alázatosan esedezem Császári Királyi Főherczeg-

ségednek és a Nagyméltóságú magyar királyi Helylartó-la-

nácsnak , méltóztassék kegyesen megengedni , hogy sz. kir.

N. városban a censura' szabályainak szigorú megtartása mel

lett könyvkereskedést nyithassak; következő indító-okokon

alapítván alázatos esedezésemet:

1. A könyvkereskedést az A alatt alázatosan idezárt bi

zonyítvány szerint annak rendé szerint megtanultam.

2. A B , C és D alatti bizonyítvány szerint a megkiván-

tató gyakorlati éveket részint Bécsnek, részint Pestnek előbb

kelő Könykereskedéseiben főnökeim' teljes megelégedésére

töltöttem , s ekkép' mind e részben , mind tamiló-éveimre

nézve a felsőbb rendeleteknek eleget tettem.

3. E sz. k. város' kebelében egy 15,000 pengő forintra

becsült házzal s az árvahivatalnak kamatra kiadott 8000 pengő

forintnyi tőkével bírván , a kereskedés' elkezdhetesére szüksé

ges pénzzel el vagyok látva.

4. Atyám e városnak választó polgára volt, s ezután szó

szólóvá választatván , e minőségben a várost az egész polgár

ságnak megelégedésére 12 évig szolgálta.
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5. Józan élelemről a erén} és magaviseletéről az E, F. G

és H. alatti oklevelek tesznek bizonyságot.

Egyébiránt jelen folyamodást ügyemet Császári Királyi

Főherczegséged' s a Nagyméltóságú magyar királyi Helytartó

tanács' kegyes pártfogásába ajánlván , mély tisztelettel ma

radok

Császári Királyi Fó'herczegségednek ,

A Nagyméltóságú magyar királyi Helytarló-taiiácanak

(Hely, nap, hó, év)

legalázatosabb szolgája

N. N.

A folyamodás' hátán:

Fenséges Császári Királyi Ausztriai örökös Fő-

herczeg Nádoispán Úrhoz,

A Nagyméltóságú magyar királyi Helytartó-tanácshoz,

Kpgyelmes Uramhoz, legkegyesebb Uraimhoz.

N. N- egy könyvkereskedésnek sz. kir. N. Tarosában le

endő nyilhatásáért legalázatosabbari esedezik.

A. B. C. D. E. F. G és H. alatti mellékleteltkel.

3. Megürült irnoki hely' elnyeréseért a

n á d o r h o z.

Fenséges Császári Királyi Ausztriai Örökös Fő-

herczeg Nádorispán Úr ,

Kegyelmes Uram J

Miután Császári Királyi Fó'herczegségednek caucellariájá-

han N. N,, nek előléptetése által egy irnoki hely megürült,

legalázatosabban esedezcm Császári Királyi Fó'herczegségednek,

méltóztassék engem alulirtat ezen irnoki helyre kegyelmesen
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kinevezni; alázatos escdezésem' támogató okai következők

lévén :

.1. Oskolai pályámat az A alatti bizonyítvány szerint olly

sikerrel végeztem, hogy mind a politicai, mind a jogi tudo

mányokból a kitűnők' sorába tétetni érdemesíttetlem.

2. N. vármegyének részint főjegyzője, részint fó'ügyvéde

mellett gyakornokoskodván , a B és C alatti oklevélnek tanú

sága szerint ügyekezetem mindenkor oda volt irányozva, hogy

főnökeim' megelégedését mind a reám bízott munkák' végre

hajtására, mind erényes magamviseletére nézve mindenkor

megérdemélhessem.

3. Minta tek. k. tábla' hites jegyzője Kecskés Péter táblai

ügyvéd' oldala mellett lévén, tőle a D alatt alázatosan idezárt,

mind 'ügyességemről, mind erkölcsös magamviseletéről tanú

bizonyságot tevő oklevelet nyertem.

4. Az ügyvédi vizsgálatot , mint az E alatti ügyvédi ok

levél tanúsítja, jogtudományomnak kitűnő jelét adva álltam ki.

Ki egyébiránt* Császári Királyi Főherczegségednek legke-

gyesebb pártfogásába s magas kegyelmébe ajánlóit legmélyebb

tisztelettel maradok

' ^ - •

Császári Királyi Főherczegségednek

(Hely, hó, nap, év)

legalázatosabb szolgája

N. N. .'

A folyamodás' hátán:

Fenséges Császári Királyi Ausztriai Örökös Fő-

herczeghez, Magyarország' Nádorához,

Kegyelmes Uramhoz.

N. N. Ó sat. cancellariájában megürült írnoki hivatalért

legolázatosabban esedezik.

A ., B , C , D és E alatti csatolmányokkal.
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4. Magosi András táblabiró E. vármegyének

esedézik, hogy ez fi át az n...i cpnvictusba le

endő felvétel végett ajánlja a helytartó-ta-

uá c s n a k.

Tekintetes Karok és Rendek!

Mint gondos atya szívemen hordozván gyermekeim' ja

vát, alázatosan esedezem a Tekintetes Karoknak és Rendek

nek, méltóztassék János fiamat az m...i convictusba leendő

felvétel végett O császári királyi Fó'herczegségének és a nagy

méltóságú magyar királyi helytartó-tanácsnak kegyesen aján-

Jani; alázatos esedezésem következő indító-okokon alapszik:

1. Ősi javaim' nagy részét, mint a Tekintetes Karok és

Rendek előtt tudva van , az idők' mostoha viszonyai miatt el

zálogosítani kényteleníttetvén , csekély jövedelmeim mellett

számos háznép' tartásával terheltetem , nevekedő gyermeke

imre leendő költségeim pedig napról napra szaporodnak, s e

miatt négy fiamnak sorsukhoz illő nevelést adni nem vagyok

képes.

2. János fiam, ki most a g..<i gymnasiumban a gram-

matica' 4-dik osztályában tanul, mint az A, B és C alatti os

kolai bizonyítványok mutatják , eddig mindenkor az első he

lyet nyerte el számos tanúlótársai között.

3. A most idézett oskolai bizonyítványok s a D és E

alatti oklevelek tanúsítják, miképeu János fiam' tanítói és élő-

járói erkölcsi magaviseletével mindenkor meg voltak elégedve.

í. Az F alatti orvosi bizonyítvány mutatja , hogy János

fiam a himlőoltáson átesett.

5. Egészséges létét a Fekete József gyógytanár által kia

dott s G alá 1 1 ide zárt 'bizonyítvány tanúsítja.

Egyébiránt megkülönböztetett tisztelettel maradok

A Tekintetes Karoknak és Rendeknek

(Hely, hó, nap, év)

m *

alázatos szolgája

N. N.
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i

A folyamoddá' hután:

*

E? vármegye' Tekintetes Karaihoz és Rendéihez.

* N. N. János fiát a nagyméltóságú magyar királyi hely

tarló-tanácsnak az n...i convictusba leendő felvétel végett

ajánltatni alázatosan kéri.

A, B, C, D, E, f, G. alatti csatolmányokkal.

5. Küldöttségérti folyamodás építendő malom'

tárgyában.

Tekintetes Karok és Rendek!

II. jószágombari malmot szándékozván építtetni . alázato

san esedezem a Tekintetes Karoknak és Rendeknek, misze

rint az 1840-ki X. törvényczikkely' értelmében az" illető vizs

gálat' megtétele végett egy küldöttséget kinevezni méllóztas-

.$ékj megkülönbözretelt tisztelettel maradván

A Tekintete^ Karoknak és Rendeknek.

,(Hely, hó, nap> év)

alázaios szolgája

N- N.
i

A folyamodás' hátán: ' .

S. vármegye Tekintetes Karaihoz és Rendéihez.

N. N. H. jószágán malmot szándékozván építtetői, a

szükséges vizsgálaltétel végett küldöttséget kineveztetni aláza

tosan esedezik.

V - *'

6. Osztoztató küldő ttségérli esedezés megyé

hez.

Tekintetes Karok és Rendek!

Testvérem N. Jánossal megosztozni óhajtván, alázatosan

jelentem a Tekintetes Karoknak és Rendeknek, hogy az ősz
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tály' megtételére részemről tettes N. N. és O. O. táblabiró

urakat választottam legyen. Mellyek' folytában alázatosan ese-

dezem a Tekintetes Karoknak és Rendeknek, méltóztassék a

nevezeti urakat a fentkitett czélra kegyesen kiküldeni, t ha

testvérem törvényes kötelességének a meghatározott idő*- alatt

elégetnem tenne, a választmány' kiküldését az 1840 XIII. tör,-

vényczikkely' értelmében eszközölni.

Ki egyébiránt megkülönböztetett tisztelettel maradok

A Tekintetes Karoknak és Rendeknek

-(Hely, hó, nap, év)

alázatos szolgája

N. N.

A folyamodás' hátán :

B- Álttgye Tekintetes Karaihoz és Rendéihez-

N. N. testvérével, N- Jánossal, megosztozni ki vanvan, je

lenti , hogy az osztály' eszközlésére N. N. és O. 0. táblabiró

urakat választotta s ezen urakat a törvény' értelmében ki

küldetni alázatosan kéri.

9. Aláírási czím' bejegyeztetéséért! esedezés.

Tekintetes Karok és Rendek!

E nemes megye' kebelében fekvő H. helységben ... ke-,

reskedcst ohajtváu állítani, A alatt alázatosan ide csatolom a

teljeskorúságomról szóló oklevelet, B alatt pedig a járásbeli

szolgabiró úrnak abbeli bizonyítványát, hogy a kereskedéstől

törvény által eltiltott személyek' sorába nem tartozom. Ezek

nél fogva alázatosan esedezem a Tekintetes Karoknak és Ren-

deknek, méltóztassék engem mint ... kereskedőt s következő

aláírási czímemet: „Bátor István'* bejegyeztetni és nekem

erről az illető bizonyítvány! kegyesen kiadatni.

Egyébiránt megkülönböztetett tisztelettel maradok

A Tekintetes Karoknak és Rendeknek

(Hely, hó, nap, év)

(^ . alázatos szolgája

N. N.

19
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A folyamodás' hátán :

A. megye' Tekintetes Karaihoz és Rendéihez.

N. N. kereskedési és aláírási czímét bejegyeztetni s er

ről magának az illető bizonyítványt kiadatni alázatosan ese-

dezik.

A. B alatti csatolmányokkal.

8. Hozomány' és hitbér' bej egyeztetéseérti

folyamodás. *)

Tekintetes Karok és Hendek !

Mai napon aláírási czímem' bejegyeztetése végeit benyúj

tott folyamodásomra hivatkozva , alázatosan csedezem a Te

kintetes Karoknak és Rendeknek, méltóztassék feleségemnek,

született G. Juliannának, az A és B alatti oklevelekben vilá

gosan kitett 1500 pengő forintnyi hozományát és 200 szinte

pengő forintnyi hitbérét az 1840 XVI törvényczikk' 9 §-nak

értelmében kegyesen bejegyeztetni.

Egyébiránt megkülönböztetett tisztélettel vagyok

A Tekintetes Karoknak és Rendeknek

(Hely, hó , nap, év)

alázatos szolgája

N. N.

A folyamodás' hátán:

S. megye Tekintetes Karaihoz és Rendéihez.

N. N. nője hozományának és hitbérének bejegyeztetése

ért alázatosan esedezik.

A és B alatti melléklettekkel.

*) Ezen folyamodást két példányban kell benyújtani , mellyek' egyike

a kereskedő nőjének adatik vissza, másika pedig a betáblázási jegy-

xókönyv mellett tart át ik meg.
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9. Házasság után kézhez jutott hozománynak

bejegyeztetéseérti folyamodás.

Tekintetes Karok és Rendek!

Miután a törvény azon hozományokra nézve, mellyek

a házasság után jöttek kézhez, azt rendeli, miképen azok be

jegyeztetéséért azonnal ugyanazon hatóságnál, hol a czímnék

bejegyeztetése történt, folyamodni szükséges, én pedig fele

ségem.' hozományát a törvény' értelmében biztosítani óhajta

nain, A alatt a bejegyeztetésemről szóló bizonyítványt, B

alatt N. N. úrnak végrendeletét, melly szerint feleségemnek

1000 pengő forintot hagyott, és C alatt a most érintett 1000

Eengő forintnak melly napon történt- kezemhez jutását igazo-

) oklevelet csatolom ide s alázatosan esedezem a Tekintetes

Karoknak és Rendeknek, miszerint feleségemnek ezen ho

zományát a törvény' értelmében bejegyezni méltózlassék , tel

jes tiszteletlel maradván

A Tekintetes Karoknak és Rendeknek

(Hely, hó, nap, év)

l alázatos szolgája

N. N.

bejegyzett . . . kereskedő.

A folyamodás' hátán :

F. vármegye Tekintetes Karaihoz és Rendéihez.

N. N. bejegyzett . . . kereskedő feleségének ujobblag

kezéhez jutott 1000 pengő forintnyi hozományát bejegyez

tetni alázatosan kéri.

A B és C alatti csatolmányokkal.

19*
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1O; Fuvarosi bizonyítványért! esedezés.

*

Tekintetes Karok és Rendek !

Miután AZ A alatti oklevelek' tanúsága szerint fuvaro

zásra alkalmas lovakkal és szekérrel el vagyok látva , ide csa

tolva erkölcsös magaraviseletéröl szóló B és C alatti bizonyít

ványaimat, alázatosan esedezem a. Tekintetes Karoknak és

Rendeknek,' méllóztassék számomra az illető fuvarosi bizo

nyítványt kegyesen kiadatni.

Ki is a Tekintetes Karok' és Rendek' magas pártfogá

sába ajánlóit mély tisztelettel élek halok

A Tekintetes Karoknak és Rendeknek

(Hely, hó, nap, év)

legalázatosabb szolgája

N. N.

A folyamodás' hátán:

N. vármegye Tekintetes Karaihoz és Rendéihez.

N. N. fiivarosi bizonyítvány' kiadásáért alázatosan ese-

dezik.

H. Czímb«j egy ezt e lésért és kereskedői köny

vek' hitelesítéseérti esedezés váltótörvény

székhez.

Tekintetes Váltótörvényszék !

Én is azon jótéteményekben részesülni. óhajtván, mely-

lyeket törvényeink a Valtótörvényszékeknél bejegyzett keres

kedőkre ruháznak , A alalt keresztlevelemet, B alatt sz. k.'B-

városa' tanácsónak bizonyítványát, mellyből világos az, hogy

a divatozó gyakorlat szerint az említett város' kereskedőinek

sorába felvétettem , ide csatolva , alázatosan esedezem a Te

kintetes Váltótörvényszéknek, méltőztassék czímemnek beje
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jcgyeztetése végeit határnapot kitűzni s egyszersmind C és D

alatt ide csatolt első feljegyzési és számviteli könyvemet a tör

vény' értelmében hitesítletni-

Egyébiránt megkülönböztetett tisztelettel maradok

A Tekintetes Váltótörvényszéknek

(Hely , hó, nap, év)

alázatos szolgája

N. N.

poszlókereskedő.

A folyamodás' hátán:

A Tekintetes p . . . i Vállótörvényszékhez.

N. N. aláírási czímének bejegyeztetése végeit határidőt

kilüzelui s első feljegyzési és számviteli könyvét meghitelesít

tetni alázatosan esedezik.

A , B , C , D alatti csatolmányokkal.

• * *

U2. Óvásközíésérti esedezés Vállótörvény

székhez. *)

Tekintetes Váltótörvényszék !

Kovács Pétert Sopronyban és Meleg Andrást Kassán az

A alalt idezárt óvásról hivatalos úton tudósíllatni óhajtván ,

alázatosan esedezem a Tekintetes Vállólörvényszéknek, hogy

Kovács Péter előzőmet a tek. sopronyi váltótörvény székhez,

Meleg Andrást pedig sz. k. Kassa' városa tanácsához bocsá

tandó megkereső levél mellett az említett óvá"sról értfsíttelni ,

s folyamodásom' első példányát az eredeti óvással együtt ne-

") Ezen esedezést annyi példányban kell beadni, hogy minden elő

r.őnek, kivel az óvás közöhelik, egy példány jusson s az enedejstf-

uek. magának is, mellylicz az eredeti óvás csatolandó, egy példány

maradjon. Egyéb illető hatóságokhoz szint' illy«:n alakban nyuj

tatnak be e folvamodások.
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kém visszaadatni méltóztaasék , megkülönböztetett tisztelettel

maradván

A, Tekintetes Váltótörvényszéknek

(Hely , hó , nap , év)

alázatos szolgája

N. N.

A folyamodás' hátán:

A Tekinteted p . . . i Yáltótörvényszékhez.

N. N. Kovács Pétert Sopronyban s Meleg Andrást Kassán

az ide csatolt óvásról tudósittatni kéri.

Első A. alatti eredeti csalolmánynyaal.

A második példányon :

Másod A ala.tti ovatmással

A harmadik példányon :

Harmad A. alatti óvatmással-

IS. Alispánhoz, midőn a földesúr költözni

kívánó jobbágyát elbocsátani nem akarja.

Tekintetes Első-Alispán Úr,

Kegyes Uram !

Ámbár mindazt, mit törvényeink a jobbágyok' költözése'

esetében rendelnek, teljesítettem s különösen mind úri, mind

pedig köztartozásomra nézve is eleget tettem , azon 200 pengő

forintra nézve pedig, mellyekkel N. N. jobbágynak tartozom,

mint az A alatti bizonyítvány tanúsítja , a hitelező által is

elfogadott kezest állítottam , Tekintetes N. N. úr elbocsátó-

levelemet kiadni nem akarja. Ennél fogva alázatosan esedezem

Tekintetes Első-Alispán Úrnak, miszerint elköllözhetésemet

kegyesen kieszközölni méltóztassék.

Ki egyébiránt mély tisztelettel maradok

Tekintetes Első-Alispán Úrnak

(Hely, hó, nap, év)

legulázatosabb szolgája

N. N.
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x A folyamod'ás' hátán :

Tekintetes, Nemzetes és Vitézlő N. N.. Úrhoz, t. nemes

K. vármegye' Első-Alispánjához, kegyes Uramhoz.

N. N. kiínhegyi jobbágy elköltözhetését kegyesen ki

eszközöltetni alázatosan esedezik.

A alatti csatolmánynyal.

14. Polgárok által beik tatások kor fi zettetni

szokott díjnak elengedéséért! folyamodás

városi tanácshoz.

»

Nemes Városi Tanács!

Azon meggyőződésben^ miszerint a Nemes Tanács a va

lódi érdemeket megjutalmazni soha sem mulasztja el , aláza

tosan esedezem a Nemes Városi Tanácsnak, méltóztassék a

következőket tekintetbe venni s engem a szokott díjnak el

engedése mellett azon jogokba, mellyekkel a helybeli polgá

rok élnek, kegyesen részesíteni s nekem alázatos kérésem'

teljesítése' esetében a polgári hit' letétele végett halárnapot ki

tűzni :

1. E sz. k. városbani letelepedésemkor K. asszonynak,

ki férje' köztudomású szerencsétlensége' következtében a leg

nagyobb Ínségre jutott, legöregebbik leányát hitvesül vévén el,

az egész családnak tartása s négy gyermek' nevelése reám

háromlolt, a én ezen emberi kötelességemet, bár nem csekély

áldozatomba került, mindenkor leghívebben teljesítem s

hitvesem' két leány testvérét már ki is házasítottam, két. fitest-

vérét pedig még most is az én Itöltségemen oskoláztatom.

2. Városunk' szegényebb sorsú lakosait nem csak orvosi

ápolással láttam ingyen el, hanem sok esetben, hogy rósz

eledelek által még inkább ne szenvedjenek, felgyógyulásokig

étellel is tartottam. ,

3. Az isteni gondviselés engem is három gyermekkel ál

dott meg, kik' nevelése nem kis költségbe kerül.
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Magamat a Nemes Városi Tanács' kegyes pártfogásába

ajánlva , megkülönböztetett tisztelettel maradok

A Nemes Városi Tanácsnak

(Hely , hó , nap , év)

alázatos szolgája

N. N.

gyógytanár.

A folyamodás' hátán:

Sz. k. N- Városa' Nemes Tanácsához.

N. N. gyógytanár magát a szokott díjnak elengedése

mellett polgárnak felvétetni s a polgári eskü' letétele végeit

határidőt kitüzelni kér.

1$. Kitáblázásérti esedezés városi tanácshoz.

Nemes Tanács '

Miután az általam 18... évi april' 24én Kamaházy Ger

gely' részére 4000 pengő forintról kiadott s 18... évi május'

13-án betáblázott kötelezvény eltévedt , s ennél fogva az ere

detit be nem - mutálhatom, Kamaházy Gergely' volt hite

lezőmnek megismerését, mellyből az említett kötelezvénynek

általam lett kifizeltése világos, A alatt ide csatolva, alázatosan

esedezem a Nemes Tanácsnak , miszerint az érdeklett köte

lezvénynek kilábláztatását s megsemmisítését eszközölni , s a

nagyméltóságú magyar kir. helytartó-lariácsnál is a szükséges

lépéseket megtétetni méltóztassék.

Ki egyébiránt megkülönböztetett tisztelettel maradok

A Nemes Tanácsnak

(Hely, hó, nap, év)

alázatos szolgája

N. N.



Magány-ügyiratok. • 297

A folyamodás' hátán:

Sz. k. G. város' Nemes Tanácsához.

N. N. az általa 18 ... évi april' 24-kén Karaaházy Ger-,

gely' részere 4000 pengő forintról szóló 18... évi május' 13

betáblázott kötelezvényét kitábláztatni kéri.
• . ^

A alatti melléklettel.

16. Mesteri jogérti folyamodás városi

tanácshoz.

Nemes Tanács !

Alulirt szabó-legény alázatosan esedezik a Nemes Tanács

nak, méltóztassék nekie a mesteri jogot kegyesen megadni,

s következőkön alapítja alázatos kérelmét :

1. A szabómesterséget sz. k. K. 'városában az A alatti

oklevél szerint megtanulta.

2. A B, C, D, E és F alatti bizonyítványok' tanúsága

szerint 2 évig részint külföldön, részint a honnak fővárosában

mint legény dolgozott.

3. A fentebb érdeklett oklevelek' bizonysága szerint mind

tanuló-, mind legény-korában magát mindenkor erényesen

viselte , s valamint ez , úgy fáradhatatlan szorgalma által is

mestereinek tetszését mindenkor megnyerte.

4. Atyja e sz. k. városnak polgára volt s. magának , mint

közönségesen tudva van, az 18.... ki árvíz' alkalmával tete

mes érdemeket szerzett.

Alázatos esedezésemet a Nemes Tanács' pártfogásába

ajánlva, megkülönböztetett tisztelettel maradok

A Nemes Tanácsnak

(Hely, hó, nap, év)

alázatos szolgája

N. N.

szabólegény'
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A folyamodás' hátán :

N. N. szabólegény magának a mesteri jogot megadatni

alázatosan esedezik.

l1?. Útban'megkárosult árúk' vizsgálása iránti

esedezés városi tanácshoz.

Nemes Tanács !

A Szekér János fuva'ros által nálam lerakott s Jánosfi P.

kassai kereskedő' részére tovább szállítandó némelly árúk út

közben tetemesen megkárosulván , hogy kötelességemnek ele

get tegyek, s magamról minden feleletterhet elhárítsak, alá

zatosan esedezem a Nemes Tanácsnak , mcltóztassék ezen áru

kat, mellyek a ... ulczában 54ö sz. a. lévő raktáromban ta-

lállalók, megvizsgáltatni, s minthogy az illető fél jelen nincs,

érdekeinek fentarlásúra gondnokot rendelni, a felveendő jegy

zőkönyv' másolatát pedig nekem kiadatni.

Egyébiránt teljes tiszteletlel vagyok

A Nemes Tanácsnak

(Hely , hó , nap , év)

alázatos szolgája

N. N.

árúszállító.

A folyamodás' hátán :

Sz. k. L. városa' Nemes Tanácsához.

N. N. áruszállító a Szekér János fuvaros által nála lera

kott s Jánosfi P. kassai kereskedő' részére tovább szállítandó,

útban tetemesen megkárosult árúk' megvizsgálását eszközöl

tetni s Jánosfi P. -részére gondnokot kinevezletni kér.
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II. ÖrükbcvallÚMok.

Örökbevallásnak neveztetik valamelly fekvő hirtoknak

örökösen és szokott szertartással történt eladása.

E megkívántaié- szertartás a nemesi fekvő javak' örök-

bevallásdra nézve abban áll, hogy az hiteles hely vagy hiteles

személy előtt történjék s ezeknek pecsétével megerősíltessék.

Hiteles helyek: a magyar királyi udvari cancellaria, s a

közlevéltárral és hiteles pecsétlel biró káptalanok és szerzetes-

fyülekezetek ; hiteles személyek pedig: a nádor, országbíró,

irályi személynök, és a két elsőnek itélomesterei. Még pedig

a hiteles hely vagy személy előtt az eladó , vagy törvényes

meghatalmazottja , meghatalmazó-levele' elomutatása mellett ,

személyesen megjelenjék, s a megtörtént örökbevallást élő

szóval jelentse; ha pedig azon nyelvet, mellyen az örökbe

valló-levél irva van , nem értené , ennek tartalma előtte isme

retes nyelven magyaráztassék meg, s maga a levél szóról szóra

a hiteles hely' vagy személy' jegyzőkönyvébe iktatlassék.

Ezenkívül, ha a jószág nem saját szerzeménye az eladó

nak , hanem ősi , meg kell törvényesen kínálnia '(sz'olgabiró a

esküdt , vagy királyi avagy báni tábla' jegyzője állal) minda

zokat, kik azon jószághoz örökösödési jogot tartanak, még

pedig azon renddel , mellyel abban örökösödnének- E megkí-

nál.-ís nélkül az örökbevallás , csak zálognak tekintetvén , fel-'

bontathatik; kivéve, ha azt az eladó vagy saját hadi fogság

ból kiváltáoa végeit, vagy kelés kimenetű perben egyezség ál

tal idegenítette el. Asszonyok azonban csupán férhágat illető

jószág iránt nein kínáltainak meg , hanem ők inlhelik jneg aa

eladót, hogy inkább nekik adja el mint idegennek; melly

vevési önként kínálkozás a szomszédoknak is meg van en

gedve.

Magára az örökbevalló-levélre nézve megkivántalik, hogy

benne meg l < gyen említve.-

1.) azon ok , melly a tulajdonost az eladásra bírta-

2.) az örökbevallott jószág' pontos leírása, úgymint: fek

vése, helyzete, mivolta, mennyisége, minősége, minden

tarlozmányaival, javadalmaival, haszonvételeivel 5 továbbá az

is ki legyen léve , tulajdon szerzeménye-e az eladónak , vagy

ősi jószág; s ez utóbbira nézve meg legyen emlílve az is, hog"

az osztályosok és vérek a törvény' értelmében előre meg volta

kinálva a jószággal.
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'• \

3.) az eladási ár s feltételek.

4.) kiterjed-e az örökbevallás az eladóit jószágokat ille

tendő váraridóságokra is, vagy azokhoz az eladó örökségi jo

gát feutartja.

5.) csup.ín a férfi vagy mind a kél nem', vagy a vevő

nek még hagyományosai' és engedményesei' részére is törté

nik-e az eladás.

C.) azon záradék, hogy e javakat az örökbevalló a ve

vőnek örökös megmásolhallan joggal áladla;. s az is, ha

azokra nézve semmi jogot és sajátságot magának a örökösei

nek fen nem tartott.

7.) vállalt-e nyilván szavatosságot az eladó az örökbeval

lott javakva nézve , vagy arról egyenesen lemondott.

Ha azon záradék is benne vau az örökbevalló-levélben,

hogy az eladó a jószághoz semmi jogot és sajátságot fen nem

tartolt, akkor, ha a vevő' maradékai előbb kihalnának is, a

jószág a királyi fiscusra , nem pedig az eladó' maradékaira

fog szállani.

Az örökbevallás, ha nem szükségből, hanem csak vesz

tegetésből lételetl , mindenkor felbontható; ha pedig helyes

okból, azonban nem múlhallan szükségből törlént, nem minT-

dig bontatik fel; de ha elkerűlhetlen szükségből, p. o. az el

adóhadifogságból kiváltására, vagy háznépe' múlhatlanul szük

séges fenlarlására tétételt, akkor soha sem bontatik fel.

Ha az örökbevallástnem leljeskorú személy letté, azt tel

jes koráig felbonthatja, -azután pedig többé nem. A teljes korá

ban telt örökbevallást ellenben, kivált" egy év után, a meg-

csalatás' esetét kivéve, ő maga nem, hanem csak maradékai

fogják felbonthalni.

Az oszlozallan testvérek' jószágrészeiről tett örökbeval

lások az 1723-ik év óta kötöttekre nézve egyenesen megsem-

misílhelők.

Ha az örökbevallolt jószág az eladó' háznépének kihalta

után a fiseusra visszatérendő lenne, tanácsos arra a vevőnek

királyi jóváhagyást nyerni.

A polgári ingatlan javaF örökbevallása a városi tanács

elölt s annak pecsété alalt történik; s csak akkor télelhelik a

fentebb cmlílelt hiteles személyek előtt, ha azt a városi tanács

elfogadni és könyvébe bejegyzeni nem akarná.

A jobbágyi feltet1 adásvevésénél pedig megkivántatik .

hogy ehhez a földesúr' megegyezése járuljon, s. az illető szer

ződés az e végre szolgáló jegyzőkönybe , mellynek egy példá

nya a földesúrnál , másika a helybeli községnél tartatik , szó

ról szóra bejegyeztessék-
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Ö.r ökbevallás' példája.

(nemesi részjószágra nézve.)

Alábbírt (magamra vállalván mindkét ágon levő gyer

mekeimnek, maradékaimnak, atyámfiainak s mindazoknak,

kikel az alább megírt dolog most vagy jövendőben akármiké

pen illetne vagy illethetne, törvényes terheikel), vallom e le

velemnekrendében, hogy elkerülhellen szükségemtől kénysze-

'ríttelvén, különösen pedig azon okból, hogy M. vármegyében

fekvő s engem örökös joggal illető, de most T. T. urnái

....... forintban zálogban levő K. helységet kiválthassam,

ezen P. megyében fekvő B. helységben engem örökös joggal

illelő (következik a részjószág' fekvésének sat. leírása) részjó

szágot minden hozzátartozó szántóföldekkel , erdőkkel , ka

száló rétekkel s akármi néven nevezendő haszonvételekkel ,

nemes P. P. úrnak s álula mindkét ágon levő maradékainak

és hagyományosainak , pengő forintért, forintját há

rom ezüst húszasával számílva , örökösen, és megmásolhatk-

núl eladtam, előrebocsátván mindazokra nézve, kiket az elő

vételi jog akármikép' illelhetne, a törvényes megkinálásl; s

miután az említett summát a fennevezett úrtól hiány nélkül

felvettem, e részjószágomat neki birtokába is bocsátolldm,

semmiféle jogot és sajátságot ahhoz setn magam', sem mara

dékaim' számára fen nem tartván, sőt azon esetre, ha az em

lített részjószág iránt valaha háborgatok vagy perlekedők tá

madnának, az illyenekre és ügyvédeikre nézve a törvényes

szavatosságot magamra és maradékaimra ollyképen vállalom,

hogy a vevő urat-s mind két ágon lévő örököseit és hagyo

mányosait saját költségemen vagy maradékaim saját költségö-

kön védelmezni .s mindennemű elégtételt szolgáltatni tartoz

zam vagy tartozzanak. MeHynek nagyobb erejéül addig is,

. míg ezen örökös eladásról hiteles helyen személyesen élő szó

val vallást tennék, kiadtam e saját kezemmel aláírt s szokott

pecsétemmel megerősített örökbevalló-levelemet.

Költ sat.

N. N. m. k.

(P. H.)

- Más példa.

(Szabad királyi városban fekvő ház és földek iránt.)

Alábbírt adom tudtokra mindeneknek, a kiket illet, hogy

elkeríílhetlen szükégemtől kényszeríttetvén , különösen azon
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okból , hogy részint az atyámról rám háramlóit adósságokat

kifizethessem , részint N. ulczában fekvő s a folyó évi tűzve

szély által elpusztult házamat újra felépíthessem , részint mű

helyemet a szükséges műszerekkel felkészíthessem , e sz. kir.

P. városban, Z. útczában lévő', (itt következik a ház' fekvé

sének leírása,) s szülőimtől öröklött házamat, minden hozzá

tartozó szántóföldekkel és kaszáló rétekkel, nemzetes T. T.

úrnak s mindkét nemen lévő maradékainak és hagyományo

sainak, pengő forintért, forintját három ezüst húszas

sal számítva, melly pénzt mai napon hiány nélkül fel is vet

tem, ugyanazon joggal, mellyen én és szülőim birtuk , örö

kösen és megmásolhallanúl eladtam , előre bocsátván minden

illetők iránt a törvényes megintést és megkínálást, s minthogy

azok közül magát mindekkorig senki sem jelenlelte, azl már

birtokába is bocsátottam , semmi jogot és sajátságot arra nézve

sem magamnak, sem maradékaimnak fen nem tartván , sőt a

törvényes szavatosságot, védelmet és ólaimat minden hábor

gatok és perlekedők ellen , kik a vevő urat vagy maradékait

vagy hagyományosait a fenntebb említett ház vagy a hozzá

tartozó földek s rétek miatt megtámadnák, ezennel világosan

magamra és maradékaimra vállalván. Miről addig is, míg ezen

örökös eladást a nemes tanács ejőlt élő szóval is megerősíte

ném, kiadtam e saját kezemmel aláírt és szokott pecsétemmel

megerősített örökbevalló-levelemet.

Költ sat.

N. N. m. k.

(P. H.)

III. Adásvevési szerződések.

*

Az ingó javakról szóló adásvevési szerződéseket szóval is

meg lehet kötni , s azokra sem irás sem tanú múlhatlanul

nem szükséges, ha csak a törvény ezt valahol nyilván lei nem

köti, vagy a felek úgy nem egyeznek. Ha azonban Írásba

vannak téve, ennek, a mennyire lehet, .a felek előtt érthető

nyelven kell teletni vagy legalább megmagyaráztalni

Az adásvevési szerződéseklől a lelj és megegyezésig vissza

lehet lépni, ha fogkló van is adva; csak hogy illyenkor a

vevő' foglalója oda vesz, ha ő lép vissza, ha pedig az eladó,

akkor ez a foglalót kétszeresen téríti meg- De ha az egyezés

teljesen megköttetett , annak azonnal teljes ereje van , bár a

jószág még átadva vagy ára kifizetve nincs is, s többé tőle
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visszalépni nem szabad , kivált ha már foglaló is van adva ;

ha csak a felek a szerződés' felbontásában kölcsönösen meg

nem egyeznek, melly eselben a vevő' foglalója oda marad,

ha ö akarja a szerződést felbontani , ha pedig az eladó , akkor

ez a vevőnek foglalóját kétszeresen visszafizeti. Különben a

szerződéstől elálló fél teljes kárpótlással tartozik a másiknak. S

ugyanazért a szerződés' megkötése után az eladó, bár hitelbe

odta is , nem veheti vissza , de nem is köteles visszavenni töb

bé az eladott jószágot , ha csak abban az eladáskor olly titkos

hibák nem vollak, mellyeket az eladó, bár tudta, eltitkolt a

vevő előtt, hova azonban a nyilvánvaló hibák, mellyeket a

vevő megláthatott , nem tartoznak. — Ha azonban a szerződés

valamelly felléteihez van kötve, szabad a feleknek azon esetre,

ha e feltétel be nem teljesednék , a kötéstől elállani.

Az adásvevési szerződés' megkötése után , árúrende

lésnél pedig az árúnak a megnevezett alkalomnak átadása

után, a vevő azonnal ura lesz a megvett jószágnak, s annál-

fogva az eladó , ha a jószág világosan meghatározva és külö

nösen megnevezve van , tartozik a vevőnek magát az eladott

dolgot átadni, s nem elég annak csak árát térítnie meg. Vi

szont pedig minden a jószágon eshető történeti kárt a vevő

tartozik szenvedni , bár a jószág még az eladónál van is , ha

csak a kárt az eladó magára nem vállalta ; ezenkívül, ha a jó

szág a kötés után még az eladó gondoskodása alatt marad, a

tartására tett költségeket tartozik neki a vevő megtérítni. El

lenben, ha a jószág a szerződésben csak aulában van említve,

de különösen nincs megnevezve, például ha tíz juh van elad

va valamelly nyájból , a nélkül hogy a juhok különösen ki

jelelve volnának, akkor az átadás előtt történhető kárt az el

adó tartozik szenvedni, s a vevőt kielégíteni, míg csak a nyáj-

ban juh találkozik; ha pedig a nyáj sincs megnevezve, akkor

minden esetre elégtétellel tartozik, ha magának egy juha sincs

iá, hanem azt mástól kénytelen venni. Árurendelésnél pedig,

ha a megrendelő az alkalomról nem rendelkezett, az átküldés

az eladó kereskedő' veszélyére történik.

Az eladó midig kezeskedni tartozik árújáról; de a ki

tudva idegen jószágot vett tőle, az kárpótlást nem követelhet

az eladón , ha a tulajdonos a vevőtől a maga jószágát vissza

veszi.

Az ingatlan nemesi és polgári javak' adásvevéséről szóló

kötéseket még ezenfelül órökbevallással , a jobbágyi telkét pe

dig bejegyeztetéssel kell megerösítni.

Magára az adásvevési kötésnek szerkezetére nézve pe

dig megkivántatik , hogy abban világosan kitéve legyen az el
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adónak és vevőnek neve , az eladott tárgynak és minőségének

megnevezése, az eladási ár s egyéb feltélelek , .továbbá az el

adás' és fizetés' ideje; ezenkívül a kölcsönös megegyezés nyil

ván kifejezve legyen, s végre az is, vállalt-e szavatosságot az

eladó, vagy a felek róla nyilván lemondtak.

Ha adúsvevésnél a fizetési időről különös szerződés nem

tétetett, a vételpénz tüstént kifizetendő.

Axlásvevési szerződés' példája:

N. N. mint eladó és T. T. mint vevő közt az alább meg

irt napon következő kötés tétetett :

1-ször.) N. N. eladja P. városban , T. utczában , N. szám

alatt lévő egyemeletes házát a hozzá tartozó szántó és kaszáló

földekkel T. T. úrnak forintért pengő pénzben , fo

rintjára 3 ezüst húszast számítva-

2-szor.) Kötelezi magát T. T. mint vevő, hogy a fentem-

lílett pénznek egyik fele részét azonnal , mihelyt a ház birto

kába bocsáttatik , készpénzül, a másik felét pedig törvény ts

kamatjával együtt a jövő ....dik esztendei T. hónap' ...dik

napján lefizeti..

3-szor.) Ha ez idő alatt a ház külsőkép' okoztatott gyu-

ladás által megégne , a kár' fele részének helyrehozását az el

adó magára vállalja ; de ha a tűz a házból magából támadna ,

akkor a kárt a vevő tartozik szenvedni.

4-szer.) A törvényes 'általirás csak a ház' árának teljes

kifizettelésekor fog meglétetni. Egyébiránt addig is az eladó

magára vállalja a törvényes szavatosságot.

5-ször.) E szerződés' megtartására kötelezi magát mind

a két fél, a másik által szóbeli per' utján rajta megveendő 100

arany' lefizetésének terhe alatt.

Mellynek nagyobb erősségére ezen adásvevési kötés két

egyenlő párban a szerződő felek' saját neveik' aláírásával s

szokott pecséleikkel megerősíttetvén , egyik az eladó, másik

a vevő félnek kiadatott.

Költ sat.

N. N. m. k. mint eladó

(P. H.)

T. T. m. k. mint vevő

(P. H.)
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Más példa.

Mai napon az alulírtak közölt következő szerződés köt

tetett:

1.) N. N. eladja T. városban } P- lítczában dik szám

alatt lévő örökégbeli házát a hozzátartozó kerttel együtt

pengő forintért és egy a B. utszában lévő száraz malomért,

melly p. forintra van becsülve, T. T. úrnak.

2.) T. T. kötelezi magát, hogy a nevezett háznak kész

pénzbeli árából harmadrészét azonnal a ház' átadása után

megfizetni s a malmot is átadni, a kész pénzbeli ár' más két

harmadrészét pedig a ház' átadása után 9 hónap alatt le fogja

tenni.

3.) Továbbá kötelezi magát a vevő, hogy a megvett ház

ban most bérben lakó P. P- asszonysággal 3 évre kötött bér-

lési szerződést folytatni s neki vagy új kötést az előbbi felté

telek alatt kiadni, vagy a már meglevőt tulajdon neve' aláí

rásával megerősítni fogja.

4.) A folyó évre P. P. asszonyság által előre kifizetett

házbér az eladási árba be fog tudatni.

5.) Az eladó köteles arról, hogy az illető személyeket

ezen eladásról annak rendé szerint értesítette , a azok vevési

előjogokról lemondottak, hivatalos bizonyítványt előmutatni.

ö.) Ezen itt előadott kötéstől , ha az eladó elállani akar

na, azon esetre kötelezi magát, hogy a vevőnek 15 nap alatt

....... pengő forintot fog bánatpénzül fizetni; magában ér

tődvén ) hogy az ezer p. forint foglalót nyomban visszafizetni

köteles lesz.

6.) Ha pedig a kötéstől a vevő kívánna visszalépni, ak

kor az általa adott foglaló az eladónak fog maradrii.

Mellynek erősségéül e kötés két párban a felek által alá

íratván , kölcsönösen kiadatott.

Költ sat.

Aláírások.

Mád példa.

Mai napon T. T. mint eladó , és N. N. mirit Vevő közt

következő szerződés köttetett:

1.) T. T. eladja N. N. úrnak a maga' új h1ntóját négy

fakó hintós lovával együtt, minden szerszámostul, fo

rintért pengő pénzben.

20
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2.) N. N. kötelezi magát az említett pénznek mai naptól

egy év alalt olly módon lefizetésére, hogy annak felét 15 nap

múlva, midőn az eladottakat álveendi, másik felét pedig egy

év múlva mai naptól számítva , kész pénzben le fogja lenni.

3.) Ha az eladott tárgyaknak az átadás' idejéig valami

véletlen történet miatt bajok találna lenni, vagy elvesznének ,

a kárt a vevő fogja szenvedni.

4.), Az eladó' gondolatlansága miatt származandó károkat

ellenben tartozni fog ez a vevőnek megtéríteni.

5.) A nevezett tárgyak' fentartására megkivántatandó

költségeket azonban az átadás' idejéig is egyedül a vevő fogja

kiszolgáltatni.

6.) E kötés' megtartására mindenik fél kötelezi magát

30 arany szóbeli perrel azonnal megveendő bánatpénz' lekötése

mellett.

Nagyobb biztosságára a feleknek e kötés két párban sa

ját neveik' aláírása mellett .kölcsönösen kiadatott.

Költ sat.

Aláírások.

IV. Bérlés! kötések.

A bérlési kötések a jószágnak csak közönséges haszonvé

telét ruházzák át a bérlőre, ki ezt másnak is átadhatja; a jó

szág' ura azonban a bérbeadó marad. S ugyanazért a.jószágon,

eshető történeti kárt a bérbeadó vallja, adót tőle ő fizet, a

jószág' fentartására szükséges költségeket ő viszi , és az igazí

tásokat rajta ő téteti; s ha a közönséges haszonvételre múl-

hatlanul szükséges javításokat ő meg nem tétetné, akkor a

bérlő téteti ezeket , és a bérből árokat levonja , vagy a bérbe

adó által magának megtérítteti, valamint azon károkat is,

mellyeket neki a múlhallan szükséges javításoknak a bérbeadó

által elmulasztása okozott; úgy szintén a fenyegető kár' elhá

rítására sikeresen telt költségeket is tartozik a bérlőnek a bér

beadó megfizetni ; a csupán hasznos , de nem múlhallan szük

séges javításoknak megtérítését ellenben csak úgy kívánhatja

a bérlő a bérbeadótól, ha azokal ennek nyilván kijelentett

megegyezésével tétette ; a jószágba fordított javait pedig csak

lígy veheti vissza , ha a jószágot ezek nélkül is ugyanazon ál

lapotban vissza lehet adni , mellyben bérbe vette. Mert a

bérlett jószágot utoljára ismét előbbi állapoljában tartozik a

bérlő, a mennyire lehetséges, visszaadni. S ugyanazért ta
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nácsos a jószág' átvételekor, annak állapoljáról pontos jegyzé

ket készílni. .

A bérlési kötéstől a bérlő, ha a bérlési idő nincs meg

határozva , nem állhat el a szokás-szerinti előre- felmondás

nélkül; ha pedig a bérlet bizonyos ideig van kötve, akkor en

nek eltelése előtt azt fel nem bonthatja ; kivcvén, ha a jószág

ból a megígért hasznot venni teljességgel lehetetlen volna, vagy

elkerűlhetlen történetek őt a kötéstől elállani kényszerítnék.

Viszontag a bérbeadó is,, ha a bérlési idő nincs megszab

va, akkor szokás-szerénli előre-felmondds nélkül, ha pedig

meg van szabva, úgy ennek eltelése előtt a kötést lel nem

bonthatja, Ka különben a bérlő a bért megfizeti; kivévén, ha

a tulajdonos a jószágot valamelly véletlen történet miatt kény

telenülne maga használni, vagy ha rajta olly javítást kellene

tétetnie , melly miatt azt használni nem lehetne , vagy ha a

bérlő a jószágot elrontaná avagy roszra használná. Különben

a bérlő, ha a jószágból kiveltetik, magát abba visszatétetheti.

Ha a bérlő a bérletidő' eltelése után is benmarad a jó

szág' használatában a tulajdonosnak ellenmondása nélkül: illy

esetben a bérlés ugyanazon fellételek alatt megújítottnak te

kintetik s tart valamellyik félnek újabb felmondásáig-

Minthogy a közönséges szokás szerint a bérlet a szer

ződő felek' valamellyikének halála vagy a jószág' eladása által

megszüntethetik, az utóbbi esetben csak a kárpótlás' keresete

hagyatván fel a bérlőnek a bérbeadó ellen, ennélfogva taná

csos , illy • esetekre nézve valamint átalában minden tekintet

ben, a bérlési fellételeket, a szerződés' kötésekor, az e tárgy

ban igen gyakran támadható alkalmatlan perlekedések' elhá

rítása végett, előre gondosan meghatározni. Az 1840 évi XXII

tcz. 37 §-sa a haszonbérlesi kötéseket illetőleg azt rendeli ,

hogy az e törvény kihirdetése előtt jó lélekkel kötött, ezután

pedig törvényes bizonyság előtt kötendő , törvényes -átadással

megerősítendő s az illető törvényhalóságoknak, bemutatandó

haszonbérlesi szerződések, ha a haszonbérbeadó esik csőd alá,

csőd' esetére is teljes erejöket megtartják, ellenben, ha a ha

szonbérlő esik csőa alá, a haszonbérlesi szerződés megszűnik.

Átalában pedig a bérlési kötésben meg kell említve lenni

a felek' nevein kívül a bérbeadott jószágnak, átadási állapotja*

leírásával, továbbá az érte fizetendő bérnek, a fizetés' leté

tele' idejének, a bérlet-időnek, bérlési egyéb feltételeknek,

közterhek', javítások', károk' lei által leendő viselésének, épí

tések' mennyire terjedhetésének , sat.

20*
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Bérlési kötés' példája.

Mai napon egy részről N. N. mint tulajdonos és bérbe

adó ruás részről pedig T. T. mint bérlő között az alább meg

írt fel télelek alalt következő bérlési köles létetelt:

l.j Átadja N. N. mint tulajdonos, P. vármegyében fekvő

F. nevű jószágát, minden hozzátartozó haszonvételekkel T. T-

úrnak bérbe, ....dik esztendei J. hónap' . . . . dik napjától

kezdve egymásután kilencz esztendőre, azaz dik eszten

dei J. hónap' ....dik napjáig, a rajta találtató gazdasági épü

letekkel és eszközökkel együtt, olly formán, hogy azt a bér

lő úr ezen idő alatt mindazon jogokkal, mellyek a tulajdo

nost a haszonvételre nézve illetik, bírhassa és használhassa.

2.) Kötelezi magát T- T. mint bérlő, hogy azért haszon

bérül fizelni fog évenként N. N. úrnak forintol pengő

pénzben, forintját három ezüst húszasával számítva ,' még pe

dig mindenkor előre egyegy évre J. hónak' . . . dik napján.

• 3.) A bérlő tartozik minden épületeket és malmokat s

gazdasági eszközöket hasonló jó karban , mint a millyenben

azokat .az ide mellékelt s mind két szerződő fél által aláírt hi

teles jegyzék szerint átvette , a bérlet' végén a bérbeadónak

visszabocsátni, a netalán előfordulandó károkat pedig a jegy

zékben kitelt becsárhoz képest vagy termeszeiben vagy pénz

ben kipólolni.

4.) Az épületekben véletlen s a bérlő állal el nem hárít-

haló esetek miatt lörténendő károkat a tulajdonos fogja hely

rehozni. Ellenben a bérlő' vagy cselédei' vigyázatlansága vagy

hibája által okozandó károkat a bérlő fogjo megléríleni.

5') Tartozik a bérlő a halárokra jól felvigyázni s a ha

tárdombokat minden évben, jelenlést tévén előbb a tulajdo

nosnak, a szomszéd birtokosok' tudtával újra meghányatni ,

és ha valamelly határ-villongások -támadnának, azokat mind

járt a tulajdonosnak hírül adni.

6.) A jószágban fekvő e;-dők a bérlet alól kivétetnek, a

azoknak őrzésére a tulajdonos maga fog embert lartani. A

'bérlőnek azonban szabad lesz évenként 30 öl tűzi, úgy szin

tén az épületeknek fentarlására s gátakra szükséges fát a tu

lajdonos által kijelelendő helyen vágatni. •

7.) 'A közterheket, nevezetesen a had-segítségi és nemesi

felkelési költségeket a tulajdonos fogja viselni.

8.) E szerződés' akármellyik pontja' meg nem tartásának

esetében s e bérlésből eredhető akármelly peres kérdésekre

nézve, mind a két fél aláveti magát a vármegye' törvény-
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/széke' Ítéletének, lemondván minden törvényes kifogásokrój

és orvoslásokról, sőt még a felebbvitelről is, hatalmat adván

a nyertes félnek, hogy azt a kikíildendö szolgabiró és esküdt

által azonnal végrehajthassa.

0.) A bérlő leköti nagyobb biztosság végeit mindennemű

jngó és ingatlan javait, különösen pedig R. negyén lévő szől-

lőjét és B. városában G. útczában lévő . •• . . . dik számú házát

olly formán , hogy a bérfizetés' elmulasztása' esetére azokból

a tulajdonos bérbeadó magának szabad választása szerint tel

jes elégtételt szerezhessen , se végre megegyezik abban is,

hogy £ szerződés B. városa' tanácsa előtt az adósjegyzékbe ik-

tatlassék.

10.) Noha e szerződésben a szavatosság magában érlelik ,

mindazáltal a bérbeadó ezennel nyilván magára vállalja,' hogy

a bérlőt e bérlés' birtokában a bérlet' ideje alatt minden ide

gen perlekedők ellen védeni és megtartani fogja.

11.) Mind a két fél kötelezi magát, hogy. ha valamellyi-

kök e szerződéstől olállaiia , a másik félnek ^szabad legyen

rajta azonnal , a 8-dik pontban említett bíróság által és mó

don , 200 arany bánatpénzt megvenni.

Mellynek nagyobb erejéül e kötés két párban leíratván,

a felek' saját aláírásával megerősíltetelt, s egyik a bérbeadó

nak , másik a bérlőnek kiadatott.

Költ sat.

Aláírások.

Más példa.

Alulirt N- N. és T. T. mai napon következő szerződésre

léptek :

1.) N. N. mint bérbeadó, P. városában, V. útczában lévő

.... dik számú házát , mellyben nyolca szoba , két konyha ,

két éléstár, egy 4 lóra való ól, l félszer és tágas pincze van,

bérbeadja minden hozzátartozó ingatlan jószággal T. T. úrnak

közönséges használásra dik esztendei TT hónap' ....dik

napjától kezdve öt évre egymásután, azaz dik évi T. hó

nap' dik napjáig , évenként fizetendő forintért pen

gő pénzben.

2.) T. T. mint bérlő kötelezi magát az említett házbér

nek félévenként felében előre lefizetésére; mit ha nem telje-

sítne, tartozzék a kifizetett félév' eltelése után a házból azon

nal kiköltözni , s a szerződés minden felmondás nélkül bo-

m ölj ék fel.
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3.) A bérlő tartozik a lakást, a mint átvette, jó karban

visszabocsálani.

4.) A lakás csupán a bérlőnek és háznépének engedtetik

által ; idegent csak á bérbeadó' engedelmével fogadhat lakóul.

5.) Mindenik fél- köteles lesz a. bérlés' idejének eltelése

előtt három hónappal felmondani ; ha pedig egyik fél sem

mondáiul fel, 'akkor a szerződés erejét a jövő esztendőre

megtartsa.

6.) Ha a bérlő a bérlet' ideje alatt meghalna , özvegyé

nek szabad legyen évnegyedi felmondás* utáa a szállásból ki

költözni.

7.) A bérbeadó ^géri , hogy ha házát a kikötött idő' el

telése előtt eladná, olty feltétel alatt fogja ezt tenni, hogy az

említett feltélelek mellett a bérlőt a vevő a ház' használásában

meghagyni tartozzék.

8-) A szükséges igazításokat a bérbeadó fogja tétetni. Él

ben ha a bérlő a bérbeadónak nyilván kijelentett engedelme

nélkül igazításokat tétetne, megtérítésöket nem követelheti.

E kötést mind a két fél tulajdon kezével aláirta.

Költ sat.

Aláírások.

Más példa.

Mi alább megírtak mai napon következő bérlési kötésre

léptünk : _

1.) Én N. N. bérbeadom P. város' határában T. T. urak'

földének szomszédságában fekvő ... holdból álló kaszáló rétemet

F. P. úrnak, mai naptól számítandó hat évre egymásután, esz

tendőnként fizetendő pengő, forintért.

2.) Én pedig P. P. kötelezem magamat , hogy az említett

haszonvételi bért a bérbeadó úrnak évenként előre T. hónap'

.... dik napján 'pontosan meg fogom fizetni. Ellenkező eset

ben szabadságában hagyom a bérbeadó úrnak, hogy e köles

től elállhasson s földjét azonnal másnak kiadhassa.

3 ) Ezenkívül magamra vállalom , hogy az általam ki-

bérlett kaszáló réttől járó közterheket rendesen viselni fogom.

Mellynek nagyobb erejéül e kötést két egyenlő párban

kölcsönösen kiadtuk, saját kezünk' aláírásával megerősítve-
• j

Költ sat.

Aláírások.
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V. Csereszerződések..

A cserében javak adatnak javakért , ,a kevesebb értékű

javak mellé azonban pénz is adatik ráadásul; csakhogy, ha

nagyobb részint pénz van adva , akkor eladás lesz, nem .csere.

A mi a fekvő javak' cseréjét illeti, ezt a tulajdonos csupán

a maga nagyobb haszna vagy könnyebbsége végeit teszi ; c-

gyébiránt a cserében kapott javak, valamint a cserében pót

lásul kapott pénzek is , az ő háznépére nézve örökösödési te

kintetben ugyanazon természetűek lesznek, mint a cserébe

általuk adottak valának; s annálfogva itt jószág-elidegenítés

nem történvén , a czélzolt könnyebbség pedig csak a cserében

veendő jószághoz lévén kötve, nem szükség a cserélőnek előre

megkínálni a csere iránt alyafiait, bár a javak ősiek is. Ha

mindazonáltal valamellyik osztályos atyafia a cserélni szándé

kozót megkínálja az iránt, hogy neki szintolly könnyebbségíí

s hasznú és értékű javakat kész adni , a millyeneket amaz

idegen cseretárstól várhat, akkor a' raegkinálóé lesz az el

sőbbség , s ha ezeket bebizonyíthatja , felbontathatja az ide

gennel kötött cserét.

Ellenben, ha az illetők' jogainak kijátszására valaki caerc'

színe alatt jószágát eladja vagy elajándékozza, azok az illy

tettetett cserét felbontathatják.

Viszontag maga a cserélő is felbonlathatja- a cserét, ha

a cserében kapott javakon, a nélkül hogy ő tudta vagy tud

hatta volna, teher feküdt, vagy azokat a másik fél nem elég

erős joggal bírta.

Az örökös cseréknek, mellyeket kölcsönös örökvallások

gyanánt tekinthetni, köz hiteles pecsét alatt kell köttelniök;

különben magános pecsét alatt csak ideigleni cseréknek tekin

tetnek, mellyek zálog természetűek.

Aki az örökös cserekölésberi nyilván kiteszi, hogy sem

mi jogot és tulajdont magának fen nem tart a cserébe adott

jószágra nézve, az ezt a inásik fél' magszakadtával többé visz-

sza nem cserélheti; különben igen.

Ha a nemesi javak iránt kötött cserére a felek királyi jó

váhagyást nyernek, azontúl mindenik fél a cserében kapott

javat különös tulajdoni joggal fogja bírni.

Hogy a csere törvényesen megállhasson , a cserélt javak

nak azonnal át kell bocsátlalniok.

Magára a csereszerződés' szerkezelére nézve megkiváalatik>
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hogy benne a felek' nevein kívül meg legyenek említve mind

a két részről kölcsönösen adott javak s pontosan leírva, a ne

talán ráadott pénzmennyiséggel együtt; továbbá az is világosan

ki legyen téve , örökösen-e s mikor adatnak által a kölcsönö

sen cserélt javak ; ezenkívül a nemesi fekvő javakra nézve

megemlítletik az is , hogy a cserét a felek önkönnyebbségök

s nagyobb haszonvehetés végett teszik ; úgy szintén az is, nem

tartott-e fen a cserélő valamelly tulajdoni jogot az elcserélt

jószághoz , s válliilt-e nyilván szavatosságot.

Csereszerződés' példája.

Alulírlak mai napon következő cserekötésre léptünk :

1.) N. N. , F. helységben P. P. szomszédok között fekvő

nemesi telkemnek G. helységétől mint rendes lakhelyemtől

való távolsága miatt kevés hasznát vehetvén, e telkemet áta

dom cserébe míTiden hozzátartozó javakkal T. T- úrnak őrö

sén és megváltozhallanul.

2.) E nemesi lelekért éri T. T. átadom viszont N. N. ilr-

nak örökösen és megmásolhallanul M. helységben R.. R- szom

szédok közt fekvő nemesi telkemet minden hozzátartozandó

javakkal, kevesebb értéke miatt forintot kész pénzül

ráfizetvén.

3.) Kölcsönös biztosítás végett mind ketten a törvényes

szavatosságot magunkra vállaljuk.

4.) E cserekötésünket mai naptól számítandó egy hónap

alatt teljesílni fogjuk pengő forint' lekötése m'ellett,

mellyel egyik fél a másikon rövid szóbeli perrel megvehessen.

Mellynek nagyobb erejéül e kötést két párban mind a

ketten saját kezeinkkel' aláirtuk.

Költ sat.

Aláírások.

Más példa.

Az alulírlak mai napon következő cserekötésre léptek:

1.) N. N. cserébe adja B. városában, V- útszában dik

szám alatt lévő házát T. T. úrnak S. hegyen fekvő szellőjéért,

úgy azonban, hogy nevezett T. T. úr neki -a ház' becsének

kiegyenlítésére még ezer pengő forintot is fizessen kész pénzül

ráadásképen.
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2.) T. T. pedig kötelezi magát, szellőjének e. cserébe át

adásán kívül, a ráadásul fizetendő ezer pengő forintnak N. N.

úr' részére fél év alatt mai naplói számítva kifizetésére.

3.) A cserélt javak kölcsönös bevallása és általirása hala

dék nélkül fog eszközöltetni. Az általirási költségekét pedig T.

T. fogja űzetni.

4.) E kötéstől az aláírás után egyik félnek is elállani sza

bad nem lészen. i

Mellynek erejéül e kötés két párban mind a két fél által

aláíratott.

Költ sat

Aláírások.

Más példa.

Alábbirtak közölt mai napon e következő csere kötte

tett:

1.) N. N- átadja négy fekete hintós lovát minden szer

számostul T. T. lírnak teljes tulajdoni joggal.

2.) T. T. viszont arra kötelezi magát, hogy az említett

négy lóért N. N- lírnak három darab legszebb spanyol fajú

kosát a maga nemesített nyájából szabad választással át fogja

adni hasonlóan teljes tulajdoni joggal.

3.) Az átadásnak e kötés* aláírása után 6 nap alatt, meg

kell történni , melly után a cserétől elállani többé egyik félnek

is szabad nem lészen.

4.) Az átadásig pedig, ha valamellyik fél a kötéstől el-

állana: tartozik a másiknak 10 körmöczi aranyat fizetni bá

natpénzül*

Mellynek nagyobb erejéül e kötés két egyenlő párba fog

laltatván, mind a két fél állal saját kezével aláíratott.

Költ sat.

Aláírások.

VI. Zalogkötések.

A zálogköiéshen valamelly jószág' ideigleni bírása adatik

át biztosításul a hitelezőnek arra adott pénzének visszafizet-

tetéséig; me.lly jószágot ő, pénze teljes visszafizeltetése után,

a tulajdonosnak visszaadni tartozik. — Ha pedig a jószág a
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hitelezőnek nem adatik által , hanem csak biztosításul kijelel-

tetik, ez nem zálognak, hanem lei-ütésnek neveztetik.

A mi az ingó zálogot illeti : ennek a zálogtartó nem lesz

urává , s annálfogva azt a tulajdonos' megegyezése nélkül

(minthogy a maga' pénzétől kamatokat vehet) nem használ

hatja. Ugyanazért az ingó zálogban történetből esett kárt a tu

lajdonos vallja, s azért mégis tartozik adósságát megfizetni; a

rósz gondviselés miatt származott kárt ellenben tartozik a zá

logtarló megtérítni; az ingó zálog' fentartására ne talán tett

múlhatlan szükséges költségeiért azonban kielégítést kívánhat.

A zálogidő' elteltével pedig tartozik a zálogtarló az ingó

zálogot, még pedig ugyanazt és ugyanolly állapotban, mint

átvette, visszaadni, de csak ügy, ha egészen ki van az adósság

fizetve , részenkénti fizetésért pedig nem , ha csak az adósság

is részenként nem volt felvéve.

Viszont pedig a zálogadó is tartozik a haláridő' elteltével

ingó zálogát visszaváltani ; különben azt a zálogtartó a bíróság

állal eladathatja , árából azonban a felesleg a zálogadónak visz-

szaadalik Ha valakinek vállóadósság' vagy más világos köve

telés' bizlosílására ingó zálog adatik által s később a zálogadó

ellen csőd támad , a záloglartónak zálogjoga követelése* erejéig

akkor is fenmarad. llly zálogjogot nyer a váltóhitelező adósá

nak azon ingó javaira is, mellyek részére törvényszékileg el

rendelt biztosítási vagy kielégítési végrehajtáskor öszveirattak

és bírói zár alá vétettek , ha ez tudniillik az adós elleni csőd

nek megnyitása elölt történt.

Ingó zálogba lehet adni akármelly eltartható dolgot, még

a másét is, ha ura benne megegyezik.

Az ingatlan zálogban pedig az ingatlan jószág' haszon

vétele adatik által bizonyos ideig a zálogtartónak, ki annál

fogva a jószágból minden rendes hasznot húz az időközbeni

szaporodásokkal együtt, s e haszonvételt másnak is elzálogo

síthatja; a jószágban rendkívül támadható hasznokra nézve

azonban világos törvényrendelet nem Jévén , ezek iránt legla-

nácsosb a szerződésben előre gondoskodni.

Minthogy az ingatlan zálogban a zálogtartóra csak a ha

szonvétel vau ráruházva, annálfogva ő a jószágot elévülés által

bár milly sok idő múlva is el nem tulajdoníthatja , s ha ki

rályi adomány-levelet kér is reá , tartozik a jószágot pénze'

kifizettetése után tulajdonosának visszaadni , az adomány-le

vélnél fogva csak birtokon kivüli keresete maradván fel. Sőt a

tulajdonos' joga a jószághoz akármikor elmúlván, a zálogtar

lóé is megszűnik-

A pénz' visszafizettetése után pedig azonnal, vagy ha a
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zálogidő meg van szabva, ennek elteltével, tartozik a zálog

tartó a jószágot tulajdonosainak visszabocsátani , még pedig

ugyanazt a azon állapotban, mellyben átvette volt. A jó

szágon telt javítások' s hasznos és szükséges épületek' ára

azonban , kivéve a zálogos földből került szerek' árát , neki

igazságos becsü szerint megtéríttetik; valamint más részről ő

is a jószágon általa lett rontásokat megtérítui tartozik.

Az említett szerződési ingatlan zálogkötés nem egyéb lé

vén ideigleni eladásnál, ennélfogva, ha a jószág ősi, szükség

iránta a vevési előjoggal bírókat előre megkínálni. Egyébiránt

már ma magános pecsét alaj-t is megtörténhetik.

A. törvényszéki vagyis birói zálogban a fekvő jószág ité-

let-végrehajtáskor adatik által a hitelezőnek a tartozás' lefi-

zettetéséig. —

Ezenkívül van még törvényes Vagyis törvény állal rendelt

ingatlan zálog is, tudniillik a meghalt férj' jószága az özvegy

nél, míg menyasszonyi ajándékát és hozományát ki nem

kapja; továbbá a leány-negyed , köz-becsüs érlek szerinti ki-

kifizettetéséig.

Csak a majorátust, senioratusi s egyházi és kegyes ala

pítványi ingatlan birtokokat nem szabad elzálogosílni.

A törvénytelen zálogokat pedig meg lehet erőllerílni.

A jószág' visszaváltását lehetetlenné vagy igen nehézzé

tevő fellételek törvénytelenek, p. o. ha 32 évnél több zálogév'

vagy ha csak bizonyos pénz' nemének vagy a felvetlnél na

gyobb pénzmennyiségnek visszafizetése van kikötve, sál.

A mi magát a zálog-levelet illeti: abban meg kell, a zá

logadó' és zálogtartó' nevén kívül , említeni.

1.) a?5 elzálogosítandó jószágot, egész környüleleseu le

írva és meghatározva ; úgy színién a zálogtarló által adóit

pénzt is annak nemével együtt. Sőt ha több külön részjószágok

adatnak zálogba, s ezeknek külön visszaváltási jogát fen akarná

tartani a zálogadó, ezeket is tanácsos lesz környületesen -külön

külön leírni s a rajtok fekvő pénzt egyenként meghatározni.

2.) a feltételeket nevezetesen az ingatlan zálogban :

aj micsoda beruházások és javílások vannak megen

gedve a zálogtartónak , és különösen szabad lesz-e neki épüle

teket s ezek közül is csak a szükségeseket-e , vagy haszno

sokat avagy csupán. kényelemre valókat is, és mennyi értékig,

s milly megszorítások mellett állítani.

b) a törj,cnendő javítások' vagy rontások' miként le

endő megbecsültetését s megtérítését.

c) meg van-e engedve a zálogtarlónak a zálogos jó

szághoz tartozó részjószágok' magához vallása.
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d) vúllall-e a zálogadó szavatosságot minden megtá

madok és perlekedők ellen-

3.) az időt, melly a zálog' visszaváltására határozta tott.

Ugyan ezeket kell érteni a rdfizetési-levelekröl is, mely-

lyeket akkor szoktak készíteni, midőn vagy az elzálogosító

tulajdonos , vagy örökösei utóbb ráfizetés' fejében újabb

pénzmennyiséget vesznek fel a zálogra a zálogtartótól , s visz-

szavállási határidőül több éveket kötnek ki, vagy líj feltéte

lekre kötelezik magokat. Melly ráfizelési levelekben a ráfize

tett pénznek s újabb feltéleleknek pontosan ki kell tétetniük-

Zálogkölés' példája,

(ingó zálogra nézve-)

Alulírlak mai napon következő kötésre leplünk :

1.) Én N- N- megismerem , hogy mai napon T- T. úrtól

ezer forintot pengő pénzben olly feltétel melleit kölcsön fel

vettem , hogy azt mától hat esztendő múlva megtérílcni, ad

dig évenként száztól hatos kamatokat fizetni larlozzam. S en

nek biztosításául átadom zálogba a hitelező úrriuk

nyomó s 0 darab gyémánttal ékesített arany nyaklánczomat ,

szabadságot adván neki azon esetre , ha tartozásomat meg nem

Űzetném , hogy az említett nyakékességet első bíróságom által

eladatván ,_ magának teljes elégtételt szereztessen.

2.) Én T- T. megismerem , hogy 'az említett ékességet

mai napon kezemhez véltem zálogba, olly feltétel alatt, hogy

azt minden használás nélkül gondosan megőrzeni, s a fentírt

tartozás' lefizelletése után a tulajdonos úrnak ugyanazon ál

lapotban, mint átvettem , visszaadni , és ha nemfizetés' eselére

biróilag eladatnám , árából a felesleget visszaszolgáltatni tar

tozom.

Melly zálogkötésünket két egyenlő párban tulajdon ke

zünk' aláírásával s szokott pecsétünkkel megerősítettük.

Költ sat.

Aláírások és pecsétek.

Más példa,

(ingatlan zálogra nézve.)

Alulírtak adjuk tudtokra mindeneknek , hogy egy rész

ről én N. N. több szükségeimtől kényszerítve, különösen azon



Magány-ügyiratok. 317

okból, hogy atyámról maradt adósságaimat kifizethessem, T.

vármegyében, P. helységben fekvő birtokrészemet, minden

hozzátartozó külső és belső haszonvételeivel együtt, mai napon

T. T. úrnak s mind két ágon lévő maradékainak , tiz ezer p-

forintért, forintját három ezüst húszasával számítva, melly

pénzt inai napon fel is vettem, zálogba adtam tizennyolca év

re, olly feltétellel, hogy azon idő alalt át említett jószágot

szintazon joggal, mellyel én azt eddig birtam, használhassák,

s rajta szükséges javításokat és épületeket is, de csak három

ezer pengő forint' értékéig, tétethessenek, az e jószághoz tar

tozható más most zálogban lévő részjószágokat azonban magok

hoz ne vállhassák. Melly idő'ellelése után én az említett pénzt

visszafizetni, s a tétetendő javítások' és épületek' árát igaz

becsü szerint megtérítni tartozzam; magamra vállalván, s ma

radékaimra a törvényes szavatosságot minden megtámadok és

perlekedők ellen. Viszont pedig a zálogtarló T. T- úr is tartoz

zék a zálogidő' elteltével a jószágot , a zálogos pénznek és a

fentemlített javítások' és épületek' árának letétele után , le

húzván azonban a teendő rontásoknak igaz becsü szerinti

árát, csak egy barátságos intésre is nekem vagy maradékaim

nak azonnal visszabocsátani , különben pedig ellene támasz

tandó per' esetére nem csak a közben vett hasznot, hanem a

perköltségeket is megtérílni.

Más részről én T. T. , mint záloglarló , ezennel megis

merem, hogy a fent emlílett jószágot különös összeírás mel

lett mai napon átvettem s magamat a fentebb előadott felté

telek' megtartására mind két ágon lévő maradékaimmal együtt

kötelezem.

Mellyuek nagyobb erejéül kiadtuk ezen zálogkötési leve

lünket két egyenlő párban, tulajdon nevünk' aláírásával s szo-

kolt pecsétünkkel megerősítve.

Költ sat.

Aláírások és pecsétek.

Ráfizetési-levél' példája:

Alulirt adom tudtokra mindeneknek , kiket e dolog most,

vagy jövendőben illethet, hogy miután T. vármegyében, P.

helységben fekvő birtokomat, mellyet ezelőtt 18 évvel tiz ezer

pengő forintért T. T. úrnak .... dik esztendei J. hónap' . . . dik

napján költ a mind a két részről megerősített záloglevél sze

rint zálogba adtam volt, mostoha körülményeim miatt visz
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sza nem válthatom ; de más részről B. vásrosában fekvő s tűz

által megemésztett házamnak felépítésére fentemlített T. T.

úrtól mai napon ismét hat ezer pengő forintot felvettem , fen

tebb megnevezett birtokomat nála továbbra is tíz évig zálog

ban hagyom mindazon joggal és feltételekkel , mellyek az

előbbi , állalam ezennel ismét egészen helybenhagyott zálogle

vélben meg voltak határozva; olly feltétellel, hogy ezen ha

táridő' ellelése után az előbbi zálogos pénzzel együtt ez újab

bat és én vagy örököseim egyszerre és egészen lefizetni tarto

zunk, s egyszersmind az újabban leendő javításokat is meg

téritni.

Mellynek nagyobb erősségéül adom e tulajdon nevem'

.aláírásával és szokott pecsétemmel megerősített, s az előbbi zá

logot helybenhagyó bizonyító-levelemet

Költ sat.

N. N. m. k.

(P. H.)

VII. Társasági szerződések.

A közös nyereség végeit öszveálló társaságok kétfélék,

úgymint : közkeresetiek és részvényiet. •

«.) Közkereseti társaságokról.

Közkereseti társaságok szoros értelemben azok, mely-

lyeknek tagjai a társaság^ czímében nyilván megneveztetnelc ,

vagy csak valamellyik neveztetvén meg a többiek a czímhez

ragasztott és társak szókban belbglaltatnak, s mellyeknél min

den egyes tagot egész vagyonával köteleznek a társaság' külső

személyekkel kötött szerződései.

Az illy társaságokkal kötött szerződésekben mindig az

egész társaság, vagy annak nevében megbízott személy az e-

gyik szerződő fél , nem pedig a társaság' egyes tagjai.

Ugyanazért adósságok' felmondása csak a társaság' hatá

rozata által történhetik , vagy azon személy által . ki a társa

ság' határozatából erre fel van hatalmazva. Megfizetni ugyan a

társaság' adósságait szabadságában áll minden egyes tagnak,

de a társaság' számára történendő fizetéseket egyes tagjai jog

szerűen fel nem vehetik, s a társaság' nevében nem adhatnak

rolók nyugtatványt; hanem a társaságot illető pénzek mindig
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vagy az egész társaságnak, vagy az általa akár világosan, akár

hallgatva megbízott személynek fizetendők , vagy birói kézhez

adandók.

Egyébiránt alakiban a közkereseti társaságoknak a külső

személyek, saját segédszemélyeik, *s a velők kereskedési kap

csolatban lévők iránti jogviszonyaik ugyanazok, mellyek az

egyes kereskedőkéi és gyártokéi; mivel mások iránt az illy

társaság is csak egy összes személy gyanánt tekinthető.

A társaság' megbízottai is a társasághoz képest más se

gédszemélyek gyanánt tekintetnek.

Közkereseti társaságot állítni vagy abban részt venni sza

bad a kereskedéstől eltiltott megbukottakon , alkuszokon és

csalás im'att megfenyítelteken , s mindezen személyek' felesé

gein, továbbá a bármelly vallásbeli papi személyeken kívül,

minden teljeskorú személynek , a ki terhes szerződést törvé

nyesen tehet, de asszonyoknak és hajadonoknak csak úgyj

ha mini kereskedők a törvény' értelmében bejegyezve vannak.

— Ha pedig a társaság olly személyeket fogad be, kik abban

törvényesen részt nem vehetnek , a felvételnek a társaság' má

sok iránti kötelezéseire ugyan befolyása nincs , de a társaság

nem bir bejegyzett társaságok' jogaival.

A közkereseti társaságok váltóképességgel csak akkor bír

nak , s könyveiknek csak akkor lesz hitelessége , ha írott szer

ződést kötnek, és ezt a váltótörvényszéknél bejegyeztetik,

könyveiket pedig ugyanolt hilelesiltétik és rendesen vezetik.

A társasági szerződésben ki legyen téve:

a) a közkereseti társaság' cxéljának szoros meghatá

rozása ;

b) azon személyek' megnevezése, kik a czél' elérésére

társaságba álllak ;

e) annak szoros meghatározása , hogy mivel s miképen

tartozzék minden tag a közczélhoz járulni.

d) az idő , mclly alatt e tartozás teljesítendő ;

e) a munka, mellyel minden tag a közczél' elérésére

felvállalni köteles;

f) a közönséges ügyeknek ki állal történendő vezérlete ,

a fontosabb ügyek" elintézésének módja és a czímvezetőnek ,

ha szükségesnek találtatnék, kinevezése;

g) a számodások' letételének és vizsgálatának ideje és

módja;

li) a nyereség' feloszlásának ideje és kulcsa.

i) azon viszonyok' meghatározása, mellyeknél fogva a

társaság' egyes tagja önkényt kiléphet, s mellyekben a kilé

pésre kényszeríUeíhetik ;
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le) A társaság' értékének miniódon történendő felosztása

egyes tag' kilépésekor, vagy az egész társaság' eloszlásakor.

Melly pontok iránt ha a tagok a társasági szerződésben

nem rendelkeztek volna , e következő rendszabályok tartat

nak meg.

A társaság' minden tagjaitól (a külső tagokat ide nem

értve) egyenlő járúlmány vagyis betett pénz , és egyenlő mun

kásság követeltethetik.

A társaság' tagjai olly ügyeket nem vihetnek , mellyek a

társasági ezéllal ellenkeznek.

A társaság olly közönséges ügyeinek, mellyek a kitűzött

czél' s a meghatározott eszközök' körén túl nem mennek , el

intézésére a társaság minden egyes tagjai, az elhatározandó

ügynek megjegyzése mellett, meghivatandók; hol a kitűzött

időre megjelenőknek valóságos többsége határoz.

Ha azonban fontosabb ügyekről lenne szó , mellyek a

szerződésben ki nem kötött járúlrnányokat (befizetéseket) , új

tagoknak felvételét, kölcsönvélelt, aráirási czímvezetést , vagy

az alapszerződők' s alaptőke' akármelly veszélyeztetését ille

tik, akkor minden tagok' jelenléte és egyetértése szükséges.

Ha a társaság' aláírási czímvezetője különös felhatalma

zás nélkül valamelly kereskedői ügyet végzett, vagy kötele

zést a társaság' nevében felvállalt, ez iránt a társaságnak fe

lelni tartozik ; a társaság azonban a szerződést vagy a kereske

dői ügyet megtartani köteles.

Olly társaságoknál, mellyek rövid, egy évet meg nem

haladó időre köttettek , a nyereség' felosztása csak ezen idő'

elmultával köveleltethetik. Ha pedig a társaságok hosszabb

időre köttettek , akkor a nyereség' felosztása a szerződés' kö

tésének napjálól számítandó minden év' végén történik.

A nyereség a tagok közt járúlmányaik' arányában oszla-

tik fel.

Minden tag a társaság' több tagjai iránt csak járúlmánya'

erejéig köteleztetik.

Minden tagnak szabadságában áll a társaság' számadásait

és kereskedési könyveit megvizsgálni.

Ha a társaság új tagot fogad be, ezzel ez iránt új szer

ződést kell kölni, s ezt szintúgy, mint az alapszerződés be-

jegyeztetelt, a váítótörvényszéknéí bejegyeztetni, hol a Váltó-

törvényszék* czímkönyvében űz új szerződés' bejegyeztetése

kor a társasági alapszerződésre hivatkozás létetik, a bejegyzett

alapszerződés mellett pedig pólolólag az ú] taggal kötött szer

ződés s ennek jegyzőkönyvi száma megemlittetik. — Az illy új

tag, ha egyszerűen, szorosabb meghatározás nélkül állott a
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társasághoz, akkor a többi régibb tagokkal egyenlő jogai és

kötelességei lesznek.

A közkereseti társaságok kültagokat is vehetnek fel, kik

csak bizonyos fizetést tesznek be kamatra , melly a törvényes

nél nagyobb is lehet, s befizetett pénzmi nnyiségen felül egyéb

vagyonokkal a társaság' tartozásáért nem felelnek, de a tár

saság' ügyeire is semmi befolyással nem bírnak, szabadságok

ban állvári azonban a számadásokat és könyveket megvizsgálni

s a segédszemélyekre felvigyázni. — Az illy kültagokkal is

írott szerződést kell kötni a társaságnak, mellyel azonban nem

szükség bejegyeztetni. E szerződésben lényegesen megkivánta-

lik, hogy a kültag lefizetett tökepénzélől magának nyereség'

fejében határozott kamatokat kössön ki, éa hogy a társaság'

hitelezőinek, a társaság ellen témaszthatandó csődület' esetére,

befizetett járúlmányára nézve is elsőbbséget kötelezzen. — S

az illy kültag által a társasághoz lefizetett pénzt a társaság' fel

bomlásáig egyik fél sem mondhatja fel, ha csak a szerződés

ben egyéb rendelkezés nem történt. Sőt a kültag még akkor

is, midőn a társaság a befizetett tőkepénzt neki visszaadta,

azon hitelezőknek, kik az ő társasággali összeköttetése alatt

a társaságot kötelezték, tőkéje' erejéig a társaság' egyéb tag

jaival egyetemben két esztendeig felelős, de csak annyiban,

a mennyiben a hitelezők a társaság' tagjainál kielégítést nem

találtak. .

A társaság' beltagjai a kültagnak lefizetett tőkéjére és ka

matjaira nézve minden vagyonukkal felelősök , s a kültagnak

szabadságában áll ezek iránti törvényes keresetét akár az egész

társaság, akár annak egyes tagjai ellen intézni; a társaság' kö

telezői azonban a társaság' megbukása' esetében őt követelé

seikkel megelőzik, s magokat befizetett járúlmányából is kie

légíthetik.

A kikötött kamatok a kültagoknak még akkor is fizc

tendők , ha a beltagok semmit sem nyertek , vagy talán épen

veszteséget is szenvedtek; még pedig, ha a szerződésben más

rendelkezés nem történt, félévenként fizetendők-

A kültagoknak beléptökkor a társaság' követelési és tar

tozási átlapoljanak világos jegyzéke előterjesztendő, mellyben

különösen fel kell jegyezve lenni azon tőke-pénz' mennyisé

gének, mellyet azon ideig a társaság kültagoktól felvett. E

jegyzékben ha utóbb olly hiba találtatnék, melly a kültagot

veszélyeztetné: akkor az, ki a jegyzéket szántszándékkal így

készítette, mint hamisító bünteltelik.

A kinek bejegyzett közkereseti társaság ellen követelése

van, követelését, akkor is, ha ez riem váltólevélből eredett,

21



322 Hatodik osztály"

a társaság' minden bejegyzett tagjától egyetemben követelheti.

Ugyanazért szabadságában áll, a beltagokat egyetemben egy

keresetlevélben , vagy minden egyest különkölön megkeresni,

s az egyik tag elleni keresettől elállván, a keresetet más tag

ellen intézni. A kültagot ellenben, még pedig csupán ennek

járúlmánya' erejéig, csalt akkor és annyiban perelheti meg

egyetemes fizetés irdnt, midőn s a mennyiben a társaság' e-

gyéb tagjainál kielégítést per' és végrehajtás' utján nein talált;

ekkor is azonban csak úgy, ha a kültag a társaságnak befi

zetett tőkepénzét visszakapta , s két év a kültagnak társaságból

kilépte óta még el nem múlt.

Minden társasági tagnak, ki a társaság' hitelezője által

egyetemes fizetés végett perbe idéztetett , viszkeresete van a

társaság' többi tagjaira a reájok eső rész iránt.

A váltótörvényszéki bírói összeírás alá került közös tár

gyakból a bejegyezteti közkereseti társaságok semmit sem kö

vetelhetnek.

A társasági jog egyes tagokra nézve megszűnik:

'a) a tag halála' által.

b) csődület alá kerülése által; melly esetre a társasági

tagok' feleségei a magok' hozományát, hitbérét éa jegyaján

dékát előre úgy biztosíthatják, ha annak mennyiségét azon

hatóságnál, mellynél a társasági czím bejegyeztetett, mindjárt

a bejegyzés' alkalmával, ha pedig a házasság későbben történt,

hat hónappal az egybekelés után, azon hozományokra nézve

pedig, mellyek a házasság után mentek a férj' kezéhez, azon

nal írásban két példányban bejelentik és bejegyeztetik ; a mi

kor a megkéréseit halóság a hozomány', nitbér' és jegyaján

dék' mennyiségét végzésben mind a két példányra hitelesen

feljegyezvéni egyiket az asszonynak visszaadja , a másikat a

betáblázási jegyzőkönyv mellett megtartja- S az illy bejegy

zett követelések csődületkor- a harmadik osztálybeli követelé

sek közé soroztainak. Különben a hozomány, ha be nincs

jelentve, csődületkor elsőbbséggel nem bír, s csak a negye

dik osztálybeli követelések1 2-dik sorába soroztatik.

c) a tagnak csalási bűnért megfenyittetésje által.

cl) olly rendbe lépés állal, mellynek tagjai közkere

seti társaságba nem léphetnek.

e) azon idő' elfolyIával, mellyre magát a tag a tár

sasághoz lekötölle.

f) kilépésének hat hónappal előbb a társaságnak beje

lentése mellett, ha a társaság nem határozóit időre állott ösz-

sze , ki léphet a tag a társaságból.

g) mindjárt kiléphet a tag, ha a többi tagok lénye
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ges társasági kötelességeiket leljesítni nem akarják ; ellenijén a

társaság is kirekesztheti azon tagját , melly társasági kötelessé

geit nem teljesíti.

Ha a kilépés ellen akármellyik részről ki Fogás tétetnék ,

s az ügy per' útjára kerülne : akkor a nyertes félnek tetszésé

től függ, a kilépést akár a végítélet' hozásának napjától, ak.ír

azon időtől számítani, mellyben. a kilépés iránt kérdés tá

madt

Az egész társaság pedig eloszlik :

a) ha a társaság' czélja elérhető lenni megszűnt, vagy

alaptőkéje elfogyott.

b) ha azon idő ellelt , mellyre a társaság összeállóit.

c) ha azon feltétel , mellyhez a társaság' eloszlása a

szerződésben kótve volt, teljesedett.

d) ha azon tag meghal , kinek személyes részvételéhez

a társaság a maga ferimaradását kötötte.

e) ha a társaság' tagjainak többsége meghalt, csődület

alákerült, csalási bűnök miatt megfenyilletett, vagy . közke

reseti társaság' folytatásától eltiltott rendbe lépett.

f) köz megegyezés állal.

A közkereseti társaság egyes tagjainak kilépését, vagy a

társaság' teljes eloszlását ugyanazon vállólörvényszéknél kell

bejelenteni, mellynél a társasági szerződés be van jegyezve.

A váltólörvényszék ezt a helytartótanácsnak felterjeszti, melly

az eloszlatást közhírré teszi.

A társaság' hitelezőinek jogai ugyanazok maradnak a tár

saság' részletes vagy teljes eloszlása után is, ha azonban a hi

telezők az eloszlás' vagy kilépés' közhírré, létele után két év

alatt o kilépett tag ellen pert nem indítottak , ezen idő' eltel

tével a kilépett tagot többé nem az egész tartozásért egye- .

temben, hanem annak csak rá eső részeért lehet kereset alá

venni.

Ha pedig a társásági tagok a kilépéskor vagy eloszláskor

olly szerződést kötöttek, hogy bizonyos, abban, megnevezett

tagok a társaság' minden adósságait átveszik, s e szerződés a

yáltótörvényszék' és helytartótanács' utján közhírré létetelt:

akkor a társaság' hitelezői e szerződés' közhírré télelétől szá-t

mílandó két év alatt, a kilépett vagy eloszlott társasági min

den tagok ellen intézhetik követeléseiket , de ezen idő' elmúl

tával kielégítésüket csak a társaság' adósságainak a szerződés

ben kijelelt átvállalóitól követelhetik; s a kilépett kültag is

ezen idő' elteltével csak ezek ellen intézheti követelését.

Ha a kilépett tag az említett két év alatt egyetemesen

perbe idéztetnék: a társaság minden tagjain, vagy azon sze

21*
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mélyen , ki a kötelezéseket magdra vállalta , szavatosságot kö

vetelhet.

Kilépő kültag a társaságtól csak befizetett járúlmányi tő

kéjét, s annak a kilépés' napjáig járó kikötött kamatjait kö

vetelheti.

Kilépő beltag ellenben, vagy annak csődületi tömege,

örököse, vagy jogképviselője, haladék nélküli számadást , a

társaság' követelési s tartozási állapotjának kimutatását, lelet

tár' kész/lését s azon aránylagi rész' kiadatását követelheti,

melly a követelő állapotból minden kötelezések' levonása után

a tagra esik.

Minden kilépő beltag követelheti azt is, hogy mindazon

hitelezők, kiknek a társaság tartozik , haladék nélkül kielé-

giltessenek, vagy kielégj tésök biztosittassék ; a mi azáltal is

történhetik, ha a tagok' valamellyike vagy egy részök az

adósságokat magára vállalja , s a hitelezők ebben megnyug

szanak.

A kilépő tag követelheti továbbá, hogy a társaság' va

gyona , a mennyiben ez tetemes értékcsökkenés nélkül történ

hetik, természetben osztassék fel. Ha azonban ez értékcsökke

nés nélkül nem történhetnék : a társaságban megmaradó tagok

meghatározzák az osztály alá tartozó értéknek árát, a kilépő

tagnak pedig választásától függ vagy a tárgyat azon az áron

átvenni, s a társaság' többi tagjainak a rajok eső részt kifi

zetni , vagy pedig magának az ezen árból rá eső részt a társa

ság által kifizettetni. Ha pedig a társaság ezen árhatározást

megtenni nem akarná : akkor a kilépő tag a bíróságtól becsü

sok által történendő becsül kívánhat; melly becsünél neki ha

sonló választási joga van.

Az egész társaság' eloszlásakor is van helye a beesőnek

a fel nem osztható tárgyakra nézve , ha a társaság a kiegyen

lítésre egyszavulag más eszközt uem határozott. S illyenkor a

többi tag' kifizetésével történendő választás azt illeti a tagok

közül, ki a becsáron felül legtöbbet Ígért. Ha pedig illy ma

gasabb ígéret nem történt: akkor a választásjog azon sorban

illeti a tagokat, mellében a szerződést aláirtak.

A társaság' könyvei, a levelezés és egyéb oklevelek ré

szes kilépés' esetében a társaságot folytató tagoknál marad

nak , kiknek kötelességében áll, akilépő tagoknak kivánatára

és költségére nekik ezen oklevelek' másolatait mindig kiadni.

Ha pedig a társaság végkép elosx.lik , s az illető felek az okle

velek' gondviselése iránt meg nem egyeztek : ezeknek gond

viselése a tagokat az aláírás' sora szerint illeti; s ha valamely-

lyik közülök törvényes ok által, millyen a csőd alá jutás, a
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gondviseletre alkalmas lenni megszűnik , helyelte a következő

tagra mennek át az oklevelek.

Bejegyzett közkereseti társaságoknál mindazon keresetek,

mellyeket egyes tagok a lársasdg ellen vagy egyes tagjai el

len formálnak, ha azok a társasági szövetkezésből származott

viszonyokat tdrgyazzák, azon váltótörvényszék előtt folynak,

mellynél a társaság be van jegyezve , kivéve a váltói és csődü-

, leti pereket, mellyek a társaságokra nézve az illető törvényes

bíráknál maradnak. Bejegyzetten társaságoknál pedig, ha

egyes tagnak az egész társaság ellen keresete vaii , azt a társa

ság' illető csődületi bírája előtt követelheti ; ha pedig az egész

társaság indít pert egyes tag ellen , ezt a tagnak illető bíró

sága előtt köteles tenni — A társaság és egyes tagjai közt tá

madt perefcben kifogásnak és felebbvilelen s perújításon kí

vül semmi egyéb perorvoslatnak nincs helye- — Ha pedig a

társasághoz nem tartozó személy indít pert az egész társaság

ellen, a társaságot csődületi bírája elébe kell idéznie; az egész

társaság pedig minden egyes személyt illető bírósága előtt pe

rel meg.

b.) A részvény-társaságokról.

A részvény-társaságoknál egyik tag sincs a czímben kü

lön megnevezve , az egész társasági tőke pedig bizonyos számú

és egyenlő pénzmennyiségről szóló részvényekre van osztva ,

s.a részvényes tagok egyedül a részvényekért fizetett pénzei

ket koczkáztatják , és egyéb vagyonukkal semmi esetben nem

köteleztetnek. — Illy társaságba lépni s részvényt szerezni min

denkinek szabad.

A kik részvény-társaságot akarnak alakítni , a váltótör

vényszékhez írásban beadni kötelesek:

a) az alakulandó társaság' czélját a azon adatokat ,

mellyeken a kitűzött czél' elérésének lehetősége alapúi, vilá

gosan elkülöuözvén a bizonyosokat a csak valószinüektől és

bizonytalanoktól ;

b) a szükséges tőkepénz' mennyiségének közelítő ki

számításait ;

c) a részvények' számának , befizetési idejének s el

osztásmódjának előleges feljegyzését, vagyis a részvény-tervet,

mellyben annak is ki kell jelentve lenni, valljon az alapítók

szándékoznak-e az öszves részvényeknek valamelly részét , s

jelesen mennyit, a közönségnek nyilvános aláírás' útján át

engedni ?
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cl) az alakulandó társaság' előleges szabályait ;

e) ha az alakítandó részvény-társaság nem tisztán ke

reskedői társaság, vagy ha köz csatornák', vasutak' és hidak,

létrehozása a czélja: akkor az említett pontokat előbb még a

helytartótanácsnak is bele kpll mutatni.

Olly részvényeket pedig, mellyek nem bizonyos névre,

hanem csak az előmntatóra szólnak, nem szabad kiadni.

A részvényeknek a közhatóság' felügyelése alatt aláírás'

útján elkelése után, a részvényesek' köz-gyűlésén, hol min

den egész részvény egy szózattal, egy személy azonban bár

mennyi részvény mellett is legfeljebb csak tíz szózattal bír, a

társaság alakítja magát, a végképi Szabályok elhatároztatnak,

választmány, s ha szükség, czímvezető választatik, melly vá-

laszmány a társasági alapszabályokat aláírván , a kereskedési

czímmel együtt a társaság' nevében az illető váltótörvényszék

nél bejegyezteti, melly az alapszabályokat másolatban min

den többi váltótörvényszékeknek megküldi , és szabad megte-

kintetésöket megengedi, s melly előtt az alapszabályok' min

den változtatásai bejegyeztetendők lesznek.

A társaságnak illyképeni alakítása előtt, az alapítók a

részvényekre bármelly előleges befizetést semmi szín alatt nem

kivan liatnak- Szinte ügy tiltva van a részvényekre kamatokat

űzetni magából azon pénzmennyiségből ,~ mellyel a részvénye

sek előlegesen lefizetnek részvényeikre.

A társaság az alapítóknak előleges költségeit, mihelyt

ezek elegendőleg bebizonyittattak, ha az alapszabályokban más

rendelkezés nem történt, azonnal kifizetni köteles.

A választmánynak nem szabad az alapszabályoktól eltér

ni, vagy különös felhatalmazás nélkül a társaságot kötő rend

szabályokat elhatározni, mi csak a társaság' gyűlésében szó

többség által történhetik.

A társaság' czélját csak akkor lehet megváltoztatni, ha e'

változtatásban a társaságnak legalább három negyede a köz

gyűlésen megegyezik; a kisebbségben maradt rész azonban

illy esetben kiléphet, s a társaság' ügyeinek akkori állása sze

rint részvényeinek, és ha nyereség találtatnék, az aránylag reá

eső nyereségi résznek kifizetését követelheti.

A rendkívüli kedvezéseket , például kisajátítást vagy ta

lálmányi kiváltság-levelet kívánó részvény-társaságok ezeken

kivül még a fenálló rendszabályokat is követni tartoznak.

Mindezen kereseti társaságokat illető 'rendszabályok az

1 840-dik évi országgyűlés által vannak megállapítva.

A bányászi törvényhalóság alá tartozó társaságoknak pe

dig külön törvényeik vannak.
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Társasági szerződés' példája.

*

Alulírtak mai napon „N. N- és társai" czím alatt egy

társaságba állottunk avégett, hogy Magyarországból Austriá-

ba különféle termékekkel kereskedést űzzünk; mellyre nézve

e következendő feltételekben egyeztünk meg :

1.) Hogy a társaság mindaddig fenálljon, míg tagjainak

többsége azt hasznosnak itélendi.

2.) Mindenik tag ezer forintot tartozik ez egyesü

lés' költe után két hét alatt a társaság' pénztárába beadni; s

mindenik tagnak az általa befizetendő pénzmennyiségről a be

fizetéskor nyugtatvány fog a társaság' alább megnevezendő

igazgatója által az egész társaság' nevében kiadatni, azon lekö-

telezésével a . társaságnak , hogy e. pénzmennyiségért minden

tag egyik a másikáért azaz egyetemben fogja magát köte

lezni'

3.) A tagok legnagyobb bizodalmat helyheztetvén N- N.

úr' tudományába és tapasztalásába, közakarattal őt választot

ták a társaság' igazgatójává és a pénz' beszedőjévé, ki a tár

saság' nevében az aláírásokat is tenni fogja.

4.) Az igazgató kötelezi magát, hogy minden évnegyed'

végén számadását elkészítvén , azt a tagoknak megvizsgálás vé

gett elejökbe fogja terjeszteni s velők a kereskedés' további

miként folytatása felől tanácskozni.

5.) A többi "tagok pedig mindnyájan arra kötelezték ma

gokat , hogy az összegyíHt társaságnak és igazgatónak rende

léseit híven fogják teljesítni, nevezetesen minden kiküldeté

sekben haladéktalan és pontosan el fognak járni.

G.) A tagoknak , midőn a társaság' dolgában fognak fog-

latoskdni, személyes költségeikre 3 pengő forint napi díj fog

járni; — a többi költségeket pedig mindenik tartozik napon

ként feljegyezni , s az igazgatónak hónaponként beküldeni.

7.) Minden évben a 12-dik hónap' Utolsó napjaiban a

társaság' egész állapotja közgyűlésen meg fog vizsgáltatni ; s a

mi nyereség találtalándik, abból az igazgató' részére száztól há

rom levonatván, a többi egyenlően elosztatik a tagok kö

zött , ide értve az igazgatót is.

8.) Ha a társaságnak több pénzre lenne szüksége : azt az

igazgató a tagoknak összegyűlésekor nekik elejökbe fogja ter

jeszteni, s ha azok is jóvá hagyják véleményét, akkor a tár

saság' nevében , de csak a társaság által megszabandó mennyi

ségig , pénzeket kölcsönözhet , és az illy kölcsönözésről kia

dandó kötelezvény az egész társaságot fogja kötelezni.



328 Hatodik osztály.

9.) Új tagokat csak az egész társaság' közgyűlése fogad

hat fel.

10.) Ha valamellyik tag valamelly fontos okból, melly-

nek mindazállal két más tag által helyesnek kell Ítéltetni , idő

elölt ki akarna lépni a társaságból: tartozik ezt fél évvel előbb

a társaságnak feljelenteni, vagy pedig ha ezt nem tenné, az

általa befizetett pénzmennyiséget még fél évig a társaság' bir

tokában hagyni.

11.) A melly tag a rá bízott ügyekben eljárni vonakod

nék , vagy számadásait hibásan készítné, az a társaság' köz

gyűlése által a társaságból kirekesztethetik , befizetett pénzét

azonban a társaságtól, netaláni számadási tartozásai a társaság'

részére levonatván , visszakapja.

12.) A társaság* teljes eloszlásakor annak egész tőke-ér-

léke a tagok közt egyenlően fog felosztatni.

Mellynek megerősítésére , ezen kötés minden tagok állal

aláíratván, kinekkinek egy példányban kiadatott.

Költ sat.

Aláírások.

Más példa.

Alulírtak mai napon „N. N. és T. T." czím alatt vászon

nal kereskedés végett társaságba állottunk, következő feltété-,

lek alatt:

1.) Mindenik fél köteles lesz az említett czélra tíz ezer

pengő forintot adni, s azt e szerződés' megkötése után tüslént

lefizetni.

2.) A társak kötelezik magokat 6 évig e társaságban ma

radásra, olly móddal, hogy ha valamellyik fél a társaságot e

határidőn túl folytatni nem akarná, tartozzék arról a másikat

egy évvel előbb értesíteni ; különben pedig valamellyik rész

ről történendő felmondá nélkül a társaság egyegy évvel to

vább folylaltassék.

3.) A bolti foglalatosságokat N- N- fogja vinni, úgyszin

tén a közönséges ügyek' ?s pénztár' vezérletét is, és a száma

dásokat , melly utóbbiakat a másik fél is akármikor szabadon

meg fogja tekinthetni. A szükséges szállításokról T. T. fog

gondoskodni , a a kereskedést illető utazásokat ő fogja tenni.

4.) Minden évben T. hónap' végén a meglevő árúkról le

lettár készíttessék, a számadások előterjesztessenek, s ugyan

akkor a nyereség egyenlően felosztassék.

\
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5. Ha valamellyik fél a kötelezéseket híren meg nem tar-

tartana, szabad legyen a másiknak a társaságtól ennek bebi-

zonyíttatása után azonnal Hallani.

6.) A társaságnak akár közós megegyezésből, akár egyik

fél állal a fentebbiekhez képest történendő felbontatása' eseté

ben az egész érték egyenlően osztassék fel mind a két fél kö

zött, a netaláni kölcsönös tartozások' levonása után.

Mellyeknek nagyobb erejéül a kötést mind a két fél sa

ját kezével aláirta.

Költ sat.

Aláírások.

VIII. Áritszerzési kötések.

• Az árúszerzési kötésnél fogva az egyik szerződő fél arra

kötelezi magát, hogy a másik szerződő félnek dltalok előre

megszabott feltételek melleit bizonyos mennyiségű terméke

ket v. egyéb akárminemtí árúkat bizonyos időben a meghatá

rozott helyre szállítand. A termesztőkön s kereskedőkön és ke

reskedési társaságokon kívül illy kötések községek* és tisztsé

gek' részére beszerzendő szükséges tárgyak iránt is szoktak

magános személyekkel vagy kereskedési társaságokkal köt

tetni; mivel egész községeknek bajos és igen költséges lenne

minden apróságok' megszerzésére külön tiszteket kiküldözni >

s az aprólékos beszerezgetésekkel sok visszaélések történhetné

nek ; azonban jutalmasabb is lesz a beszerzett tárgyak' ára,

ha valaki azokat egyszerre nagybari vásárolhatja , kivált mivel

erre rendesen az illy tárgyakkal élelmöket kereső hozzáértők

. szoktak vállalkozni. S e tekintetnél fogva aa illy árúszerzések

leginkább árverés' útján szoktak a vállalkozókra bizalni.

Minthogy pedig e tárgyban részletes lorvényszabályok

nincsenek , mindent a kötés határozván el , annak minél vi

lágosabban és határozottabban kell szerkezteivé lenni. Külö

nösen pedig múlhatlan szükséges, hogy az árúszerzési kötés

ben az árú' beszerzésének ideje , elszállításának helye , meny-

nyisége és minősége szorosan meg legyen határozva, melly

végre tanácsos, ha lehet, még mutatványokat is jelelni ki,

mellyekhez a szállítandó tárgyak hasonlók tartoznak lenni.

Viszont a szállítóra nézve is szükséges, hogy a tárgyak'

árát bizonyos időben és meghatározott mennyiségben kapja
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meg ; ugyanazért az ő részére is ki kell a kötésben nyilván és

"világosan fejezve lenni, hogy a felvállalt árúszerzésekért fize

tendő ár micsoda időszakaszokban és mennyiségekben fog neki

kiadatni.

Árúszerzési kötés helyett törvényhatóságoknál, hol az

árúszerzések rendesen árverés' útján történnek , lehet az árve

résnek a törvényhalóság által végzetben megerősített eredmé

nyét tiszti pecséttel megerősített jegyzőkönyvi kivoratban adni

ki j mint Pest városánál van szokásban , hol a gazdasági biz

tosság , mellynél az árverések tartatnak , a kihirdetett napon

árverésre megjelent személyeknek a feltéleleket tudlokra ad

ván , azoknak ajánlásaikat egy ív papiroson , mellyen felül

az árúszerzés' minősége van felírva, neveik után feljegyezteti,

s az árverés' végződtével annak egész folyamata a jegyző

könyvbe beíratván , a városi tanács elébe terjesztetik , s et

től helybenhagyalván, annak, kin az utolsó ajánlás maradt,

hivatalos pecséttel megerősített jegyzőkönyvi kivonat adatik ki

kötés helyett.

Árúszerzési kötés' példája:

Az alulirt napon N. N. gazda és T. T. mint vállalkozó

következő árúszerzési kötésre léptek:

1.) Kötelezi magát T. T. , liogy mai naptól kezdve fél év

alatt az itt kitett tárgyakat a kijelelt áron be fogja szerezni és

saját költségén B. városba az N. N. által kijelelendő telekre

behordatni :

a} száz pozsonyi mérő tiszta búzát, mérőjét 2 pengő

forintjával.

b) ötven mázsa szénát, mázsáját 12 pengő forintjával

2.) Ezen termékeknek a vállalkozó által beadott és N.

N.-nél letéve lévő mutatványokkal meg kell egyezniek. S ha

a vállalkozó ezekhez nem hasonlókat szállítana: részrehajlat-

lan biztosság' megítélése után köteleztetni fog a mutatóba adot

takhoz mindenben hasonlókat állítni elő.

3.) A szállításnak két ízben, három három hónapnyi idő

szak alatt egyenlő részekben kell megtörténni.

4.) Ha a szállítást a vállalkozó vagy egészen, vagy egy

részben elmulasztaná a rendelt idő alatt: a hiányzó mennyiség

a vállalkozó' költségére tüstént be fog vásároltatni.

5.) A fizetés mindjárt a termék' behordása után a meriy-

nyiséghez képest fog megtétetni.
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Mclly köles két egyenlő pdrban mind a két fél által alá

íratván kölcsönösen kiadatott.

Költ sat.

Aláírások.

Más példa jegyzőkönyvi kivonat' formában.

T. évben , T. hónap , T. napján Pesten tartatott tanács'

jegyző könyvének kivonatja.

szám. A nemes városi tanács' meghagyásából mai

napon a város' szükségére T. évben szükséges tűzifa' kiállítása

árverésre bocsáttatván, miután az illető fellételekről a megje

lent árverő vállalkozók értesiltettek volna, N. N. úr a szüksé

ges tűzi fának legkevesebbért, úgymint ölétől 6 pengő forint

ért, beszerzésére ajánlkozott, következő feltételek alatt:

1. Köleles lesz N. N. kétszáz ölvén öl, három lábnyi

hosszúságú, egy esztendei vágású tűzi cserfát, melly között

tuskónak lenni nem szabad , 6 pengő forintjával folyó évi T.

hónap' T. napjáig előállítani, s azt a gazda úr által kimuta

tandó helyre saját költségén elszállítni és a felvigyázót saját

pénzéből fizetni.

2. Az egész famennyiségpek ára a szállítás ntán két hét

múlva fog kifizettetni.

3. Ha ezen mennyiséget a rendelt időre előállítni N. N.

elmulasztaná, az elmulasztott mennyiségű tűzi fa az ő rová

sára tüstént be fog vásároltatni.

4- Ha az említett mennyiségen felül ezen év alatt a vá

rosnak több tűzifára lenne szüksége, köteles lesz N. N. a szük

séges mennyiségig ugyanazon minőségű fát hasonló áron be

szállítani*

Melly árverés helybenhagyás végett a nemes tanácsnak

elébe terjesztelik, azon javalattal, hogy a fa' átvevésére biztos

ság rendeltetvén , algazda úrnak meghagyassék , hogy a szük

séghez képest a tűzifát a város' fatárából kiadja s takarékosan

használására felügyeljen.

Végeztetett: A bejelentett árverés' folyamata helybenhagyat

ván, N. N. úrnak meghagyatik, hogy a kitett

tűzifát vegye által , N. N. úrnak pedig , hogy azt

adja ki és takarékosan használására felügyeljen.

Peslen , sat.

(p. h.) ' Kiadta N. N.

Jegyző.
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. Építési kötések.

* •>

Az építési kötésekben valamelly épület' teljes felépítése

vagy kijavítása bizatik az építő-raéstérre meghatározott juta

lomért , melly részére a birtokos állal köteleztelik. — Ezekre

nézve a törvényekben különös rendszabályok nem lévén meg

állapítva, ennélfogva tanácsos a feleknek a kötésekben, mely-

lyek az innen támadható perlekedéseknek elitélésében egye

düli sinórmérlékjil szolgálnak , minden előfordulható esetek

ről gondoskodni és minden fellételeket világosan meghatá

rozni*,

Átalában pedig az építő-mesler tartozik a mesterség' sza

bályai ellen elkövetett hibákért mind maga, mind az általa fel

vett munkások' részéről felelni, s az azokból eredő károkat

meglérítni. Ugyanazért köteles a nyilván ügyetlen munkáso

kat és segédeket az épittetö' kívánságára a munkától eltávoz-'

taliii.

De ha az .építtető maga szabta meg az építés' módját,

melly különben a rendőri szabályokkal nem ellenkezik , az

illy építésmódból származó károkat az építő-mester , ha más

tekintetben nem oka azoknak , megtérítni nem tartozik.

A rendőri szabályokat azonban az építő-mesternek áthág

ni nem szabad , még ha az építtető kívánná is.

A rósz építő szerek miatt támadó hibákért is tartozik az

építő-mester felelni, ha magát jó szerek' szerzésére kötelezte.

Ha az épület a rendes időre, melly meg volt határozva,

el nem készül, köteles az építő-mester a késedelme által oko

zott kárt megtérítni.

Ellenben a bebizonyíthatólag csupán történetből , vagy

olly hibából eredő károkat, mellyet az építő-mester mint mes

terségét értő előre nem láthatott, nem tartozik megtérílni, ha

nem azokat az építtető szenvedi.

Minthogy az építésnek valamelly építő-mesterre bízására

a tulajdonost különösen azon mesternek ügyessége indította,

ennélfogva azon építő-mesternek nem szabad az építést az

építtető' engedelme nélkül másra bízni ; hanem maga tartozik

azt végre hajlani, báré fellétel a kötésben világosan nem vol

na is kitéve.

Ha az épület az átadás előtt összedűl vagy másképen

megromlik , méltán azt lehet következtetni , hogy ennek az
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építő-mester az oka , ha csak az ellenkezőt nem lehet bebizo

nyítani.

Pest városában minden építtetni szándékozó, mielőtt az

építéshez kezdene, tartozik az e felől valamelly czéhbeli építő

mester állal készített és aláírt építési tervet a város' szípítö

biztosságának két példányban bemutatni, melly azt, ha a

rendőri szab/.lyokkal nem ellenkezik, helybenhagyván, egyik

példányát a városi tanácsnak benyyúj tja , ez pedig azt a városi

építő biztosságnak adja ki felvigyázás végett, hogy az építés

a, helyben hagyot terv szerint hajtassék végre.

A mi magát az építési kötés' szerkezetét illeti: abban vi

lágosari ki kell telelni az épület' megnevezésének és helyének

s annak , hogy azt az építő-mester a helybenhagyott terv sze

rint fogja elkészítni ; továbbá meg kell halároztalni az épílő

szerek' minőségének s azon időnek, melly alalt az épületet

fel kell épíleni , ügy szinte annak is, maga fogja-e az építő

mester a munkásokat felfogdani és fizetni, s mennyi ideig tar-

lozzék mind a maga, mind emezek' munkájáérl felelni, vala

mint az épílésért a tulajdonos állal fizetendő díjnak is.
i

Építési kötés' példája :

Az alábbirt napon N. N. birtokos és T. T. építő-mester

között következő ép, lesi köles telelett:

1.) T. T. kötelezi magát, egy új lakháznak, T. megyé

ben T. helységben, az ide csatolt terv szerint, mától két esz

tendő alatt felépítésére.

2.) Kötelezi magát, hogy ha az épület' munkájának , há

rom év alatt elkészülte után, magától valamelly baja történ

nék, azt minderi fizetés nélkül helyre fogja állítani.

3.) N. N. kötelezi magát, hogy az építő-mesternek mun

kájáért és fáradságáért ezer pgő fit fog fizetni ; melly-

ből minden évnegyed' végén p. forintot, a többit pe

dig az épület' leljes elkészültekor azonnal le fogja tenni.

4.) Az építő szerekről az építtető N. N. fog gondoskodni,

s azokat idejében előállítani ; különben az ép/tő-mester az el-

készílési haláridőt megtartani köteles nem lészen, s ezenfelül

minden tovább terjedő évnegyedért az évnegyedenként járó fi

zetést, az öszves díjon felül húzni fogja.

5.) Minden munkákról és napszámokról, mellyek az épí

téshez megkívántainak , az épílő-rnesler fog illendő áron gon

doskodni , mellyel az építtető N. N. fog lefizetni.
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Mellyaek nagyobb erejéül e kötés két példányban a le

lek által ön kezeikkel aláíratott s kölcsönösen kiadatott.

Költ sat.

Aláírások.

•

Más példa.

Mai napon N. N. és T. T. építő-mester következő építési

kötést tettek:

1.) Kötelezi magát T. T., hogy N. N. úrnak, Pest vá

rosában , T- útczában szám alatt lévő telkén , egy há

romemeletes házat, az ide csatolt s a szépítő-biztosság által

helyben hagyott terv szerint, mától kezdve két év alatt fel fog

építeni.

2.) Ezen idő alatt nem lesz .neki szabad az építést semmi

szín alatt félbeszakasztani vagy másra bízni , hanem tartozik

azt saját felügyelése alatt teljesíteni.

3.) Az építő-mester köteles lesz az építéshez jó építősze

rekről, úgymint fáról, kövekről, mészről, sat. szorosan a

felvetett mennyiséghez képest, ügy szintén ügyes és mestersé-

göket jól kitanult munkásokról és napszámosokról gondos

kodni.

4.) Az épületért, elkészülte után 4 évég, minden önhi

bája miatt támadható károkról felelni tartozik.

5.) Ha az építést a kiszabott idő alatt az építő-mester el

nem készítné és készen át nem adná : köteles lesz ezen elha

lasztásból bebizonyíthatólag eredeti minden kárt az építtető

nek megtérítni. -

. 6.) N. N. pedig kötelezi magát, hogy a fennevezett épí

tő-mesternek fáradságáért öszvesen ezer p. forintot fog

három részben , nevezetcsen e kötés' aláírásakor azonnal

ezer, egy év múlva ismét p. forintot, a többit p*edig

az épület' teljes elvégeztétékor , miután az két építéshez értő

személy által helyesnek és a tervhez képest elkészültnek ta

láltatott, kifizetni.

7.) mind a két fél lemond minden kifogásokról és ellen

vetésekről, mellyek a felvállalt köteleztetések ellen tétethet

nének.

Mellynek nagyobb erejéül e kötés két egyenlő párban a

felek által saját kezeikkel aláíratott.

Költ Pesten, sat.

Aláírások-
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Más példa.

A mai alább megírt napon N. N. kereskedő és T. T. épí

tő-mester következő építési kötésre léptek:

1.) T. T- kötelezi magát, hogy N. N. úrnak T. városban

T. útczában, szám alatt lévő házán a szükséges igazítá

sokat, az e kötés mellé csatolt számítási jegyzék szerint, fo

lyó évi T. hónap' dik napjáig el fogja végezni.

2.) Ellenkező esetben köteles lesz az építtetőnek a mu

lasztásból eredendő minden bebizonyítható károkat megté

ríteni.

3. Tartozik az építő^mester ezen igazításokat saját mun

kásai által eszközleni s az ezen építéshez megkivántató műve

seket, napszámosokat és szekereseket maga költségéből fizet

ni, úgy színién a javításokhoz a legjobb nemű fákat, köveket,

cserepeket ,' meszet sat. saját pénzén beszerezni.

4.) N. N. pedig kötelezi magát, hogy a'fenemlített építő

mesternek ezen javításokért, ha az vállalt kóteleztetésének

mindenben eleget teend , üszvesen ezer pengő forintot

fog, még pedig harmadrészét e pénzmennyiségnek mindjárt e

kötés' aláírásakor, a többit pedig a javítások' teljes elkészülte

után kifizetni.

Mellynek nagyobb erősségéül e kötést, mint szintén a

hozzácsatolt számítási jegyzéket is, mind a két fél saját kezé

vel aláirta.

Költ sat.

Aláírások.

X. Egyezségek.

Az egyezségek olly kötések, mellyek által valamelly meg

kétséges kimenetelű perben a felek a peres jog felett, vala

mit kölcsönösen adván vagy Ígérvén, egymás közt megegyez

nek. — Egyezségre léphetnek pedig minden személyek, kik

javaikat szabadon igazgathatják , úgy hogy azokat elidegenít—

niők is szabad legyen , még pedig minden közéletbeli peres

jogok és jószágok felől.

Az egyezségeket vagy a perben ítélő törvényszék' felszó

lítására, melly azonban kényszerítő nem lehet, vagy csak ma

gok jó szántából is köthetik a perlekedő felek.
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De hogy az egyezség törvényes erejű legyen , arra nézve

mind a kél esetben múlhatlanul megkiviíntatik :

1.) hogy az a perbeli bíróság vagy pedig hiteles hely

avagy személy előtt köttessék;

2.) hogy azt magok a perlekedő felek kössék és aláirják,

vagy azoknak meghatalmazottjai (ügyvédeik azonban ezt nem

tehetik); ha meghatalmazottak kötik, elő kell mutatniok meg

hatalmazó- leveleiket , s ezek' kiadása' helyének, idejének és

a kiadó törvényhatóságnak az egyezségben meg kell említtetni.

3.) hogy azt azon törvényhatóság, melly elölt kötletett,

annak rendje szerint meghitelesítse;

4.) hogy az egyezség, ha a törvényszéken kívül kötlelelt,

a perbeli bíróságnak bemulaltassék.

5.) hogy a perbeli bíróság az egyezséget, akár maga

előtt köttetett az, akár pedig hiteles hely vagy személy által

bizonyság-levél formában van kiadva, a perhez csatolván, az

egyezség által bevégzetl pert lörvényszékileg is megszűntnek

nyilalkoztassa.

Az illy törvényszerű egyezségnek már olly ereje van ,

hogy azt, ha kélséges kimenelelü perben volt kötve, a csalás'

esetét kivéve , többé felbontani nem lehet , s az illy egyezség

által bevégzett pert többé semmi feljebbvitellel vagy perorvos

lattal feléleszteni nem szabad.

A törvényszerű egyezség által kapott vagy megtartott in

gatlan jószágrész szintazon joggal biratik, mellyen azon fő jó

szág, mellyhez csalollalott.

A mi már az egyezségek' készítésének külső formáját il

leti: ha azok a biró vagy törvényszék állal rendelt küldöttség'

felszólítására vagy a törvényszék eló'tt köttettek, akkor vagy

magának a törvényszéknek nevében szerkezteinek , és mind a

felek, mind a bírák vagy a törvényszékből kirendelt küldöttség

által aláíratnak, vagy pedig magoknak a peres feleknek ne

vében készíltetnek , aláíratván mind a felek által, mind a

bírák által látomásozás és meghitelesilés formában. Ha pedtg

az egyezség káptalan, szerzetes-gyülekezet, vagy úgynevezett

országos bírák előtt köttetett , akkor az a felek által annak

rendé szerint elkészíttetvén és megerősilletvén , a hiteles hely

vagy személy által bizonyság- levél formában adatik ki, melly-

be a szokott bevezetés' előrebocsátása után , a egyezség szóról

szóra beiktaltalik, cs a szokott bevégzés után aláiratik s a hi

teles pecsét ráriyomatik.

A mi pedig magának az egyezségi-kötésnek belső szerke

zelét illeti: abban megkivántatik 1) hogy az egyezkedő felek'

nevei és czímei világosan kitétessenek ; "2) az egyezség' tárgya
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pontosan megneveztessék ; 3) az egyezség' feltételei s a kölcsö

nösen adott, megtartott vagy ígért dolgok, mind mennyisé

gökre mind minőségökre , és ha szükség , helyzetökre nézve

világosan és pontonként eló'adassanak ; 4) mindjárt elől meg

említessék, hogy az egyezség a per' kétes kimenetele miatt

köttetett; 5) kijelentessék, hogy a per az egyezség állal meg

szüntetett és megsemmisíttetett ; 6) az egyezség' kötésének he

lye, ideje s a felek' aláírásai és pecsétéi. Ezenkívül a törvé

nyes írásmód szerint el szoktak vállaltatni a felek által az

örökösök' és maradékok' terhei is; továbbá az örökös joggal

kapott vagy megtartott ingatlan jószágokra nézve e záradék is

be szokott iktattatni: „semmi tulajdoni jogot fen nem tart

ván"; végre néha a szavatosság s ollykor bánatpénz is szokott

kiköttetni.

Biróság előtt kötött egyezség' példája:

Alulírtak hitelesen bizonyítjuk , hogy egy részről N. N.,

más részről T. T. mint P. P. úrnak a T. káptalan előtt T. évi

T. hónap' ....dik napján hitelesen bevallott teljes meghatal

mazottja, azon zálog-perre nézve, mellyet N. N. úr ezen

vármegyében fekvő T. helységében lévő nemesi telek s egyéb

részjószágok iránt előttünk T. évben T- hónap' .... dik nap

ján , mint felperes , P. P. úr ellen indított és egész mostanáig

folytatott , tekintvén a per' kétséges kimenetelét , a mi több

szöri javaslásunk' és hathatós közbevetésünk' következésében,

mai napon előttünk ezen örökös és megmásolhatlanul megtar

tandó egyezségre léptek, úgymint:

1.) N. N. magára vállalván mind két ágon lévő gyerme

keinek és egyéb atyafiainak terheit, birtokában hagyja és

átengedi P. P. úrnak a fentemlített helységben lévő , nevezete

sen keletről B. B. , nyugotról pedig D. D. urak' szomszédsá

gában fekvő egész jobbágytelkét minden hozzátartozandóságai-

val együtt , semmi jogot vagy sajátságot az iránt sem magá

nak, sem maradékainak fen nem tartván.

2.) T. T. mint P. P. úr' meghatalmazottja, hasonlóan P.

P. úrra vállalván annak mindkét ágon lévő maradékai' terheit,

visszabocsátja az említett helységben lévő egész nemesi részjó

szágát minden ahhoz tartozó földekkel , kaszáló ' rétekkel és

egyéb haszonvételekkel együtt, semmi jogot vagy sajátságot e

részjószág iránt magának vagy maradékainak fen nem tartván.

3.) Minthogy a záloglevél szerint a szabad építés P. P.

úrnak meg volt engedve, és a javítások' megtérítése is meg

22
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ajánlva , arinálfogva köteles lesz ezeknek fejében N. N. úr P.

P. úrnak a mai napon végbevitt becsű szerint 3000 forintot

fizetni pengő pénzben.

4.) Mind a két fél ezennel lemond az említett zálogper

nek -további folytatásáról , s azt ezen egyezség' erejénél fogva

egészen és végkép' megsemmisítik.

5.) A törvényes szavatosságon mind a két fél magára

vállalja.

6.) Az egyező felek teljes hatalmat adnak c bíróságnak,

hogy ha valamellyik fél ezen egyezség' pontjait megtartani

nem akarná, ezen bíróság annak tökéletes végrehajtását 15 nap

alatt maga bírói hatalmával eszközölhesse; lemodván a felek

mindkét részről mindennemű törvényes óvásokról és orvosla

tokról.

Melly előttünk ekképen történt barátságos és az egyező

felek által is aláirt és szokott pecséteikkel megerősített egyez

ségnek erejéül , kiadtuk ezen saját nevünk' aláírásával és szo

kott pecsétünkkel megerősített , és három egyenlő párban lei-

ratott bizonyságlevelünket.

Költ sat.

N. N. niint egyik egyező fél m. k. (p. h.)

T. T. mint P. P- úrnak meghatalmazottja mint

másik egyező fél m. k. (p. h.)

A bíróság' aláírása.

Törvényszéken kívül kötött magános egyezség'

példája :

V ,

Alulírtak , Úgymint egyfelől én N. N. néhai T. T. elma

radott Özvegye , úgy is mint tőle nemzett gyermekeim' termé

szetes és törvényes gyám-anyok és gondviselőjök , másfelől

én P. P- néhai S. S. elmaradott özvegye, adjuk tudtokra min

deneknek, a kiket e dolog illet, hogy tekintetbe vévén azon

pernek kétséges kimenetelét , mellyel én N. N- mint felperes,

P. P. napám asszony mint alperes ellen , házassági hozomá

nyom' kiadatása s a férjem által lekötelezett jegypénznek ki-

fizettetése és özvegyi tartásomnanak kiadatása végett a ti

szántúli kerület' itéló'-törvényszéke előtt T. évben kezdtem
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vala , ezen pert megszüntetni kívánván , egymással következő

megmásolhatlan egyezségre léptünk:

1.) Én P. P. magamra váŰalván mind két ágon lévő gyer

mekeimnek terheit, fen megnevezett N- N. menyemnek ho

zománya' fejében fizetek öszvesen 10000 forintot, mellynek

felét ezennel , másik felét pedig egy év múlva kész pénzben le

fizetem.

2.) A keresetben forgó jegypénzre nézve én N. N. mint

a ki iránt említett napám asszony férjem' életében sok szíves

séggel viseltetett, ezennel minden további keresetről lemondok.

3.) Az özvegyi tartásra nézve pedig én P. P. szabad tet

szésére hagyom menyemnek , hogy míg fiam' nevét viselendi,

házamban lakhassék, kötelezvén magamat, hogy mind magát

mind mostani cselédeit Borsához képest eltartom, vagy pedig

ha másutt lakni kívánna, évenként 500 ftot fogok neki min

denkor új esztendő' első napján kész pénzül fizetni.

4.) E fellételeknél fogva én N. N. az említett pert ezen

nel megsemmisítem örökre, ígérvén, hogy ezen egyezségün

ket a bíróságnak is bemutatni s a pert biróilag is megsemmi-

sittetni fogom.

5.) Ha valamellyik közülünk ezen egyezésnek akármelly

pontját megtartani nem akarná, szabadságot adunk ezennel az

egyezséghez ragaszkodó félnek, hogy magának egy szolgabiró

által is azonnal teljes elégtételt szerezhessen.

Mellynek nagyobb erejéül ezen egyezséget két egyenlő

párban saját nevünk' aláírásával és szokott pecsétünkkel köl

csönösen kiadtuk.

Költ jsat.

Aláírások és pecsétek-

XI. Letéti kötések.
•

A letéti kötésnél fogva valamelly ingó vagyont vesz által

valaki ingyen gondviselés végett, olly feltétellel, hogy ugyan

azt a letevő tulaj donosnak, akármikor ez kivánandja, előbbi

állapotjában visszaadja.

Az illy nála letett jószágot nem szabad használni az átve

vőnek , (ha csak neki ezt a letevő külön kötés által meg nem

engedte; de illyenkor a letétel kölcsönné válik), sem pedig

bármelly szín alatt, például mint zálogot adósság' fejében , a

tulajdonossal ez iránt kötendő új kötés nélkül letartóztatni.

22*



S4Ü Hatodik oaztály.

Minthogy a jószág' tulajdonosa a letérő marad, annál-

fogva a szükséges költségeket annak fentartására neki kell

tenni, s ha a jószág csupa történet által vész el, akkor is a

kárt egyedül ő szenvedi.

Ha azonban a gondviselő tetemes gondatlansága miatt tör

ténnék a kár , akkor ezt az átvevő tartozik megtérítni ; a cse

kély vigyázatlanságból eredett kárt ellenben , minthogy a kö

tésből semmi hasznot nem vesz , nem köteles megfizetni a tu

lajdonosnak.

A tulajdonos letevő akármikor visszakivánhatja jószágát,

bár a gondviselés' ideje a kötésben meg volt is határozva, s

az átvevőt a visszaadásra , ha ezt teljesítni nem akarná , perrel

is kényszerítheti.

Még pedig nem elég az átvevőnek a jószágnak netalán

csak értékét megtérítnie, hanem ugyanazt, a mint átvette volt,

kell visszaadnia.

Viszontag ha a letevő tuladjonos a maga jószágát a meg

határozott időben visszavenni nem akarná, erre őt az átvevő,

mint szintén a vagyonra tett költségei' megtérítésére, törvé

nyesen szoríthatja.

A ki másnak kivált nagy veszély' mint háború', tűzve^

szély' idejében rá bizott vagyonát csalárdsággal elsikkasztani

és egészen eltagadni akarná, az a királyi tábla által, ha a

letett jószág' átvétele és csalárd elsikkasztása ellene bebizonyo-

dik, a jószág' kétszeres értéke* megtérítésével és e mellett tör

vénybeli becstelenítéssel büntettetik.

A mi a letéti kötés' szerkezetét illeti: abban meg kell

említve lenni a letevő és átvevő személyek' nevén kivül a le

tett jószágnak, ennek rövid leirásával együtt; s ha meg van

határozva, azon időnek is, melly alatt az átvevő arra gondot

viselni , s melly után azt a letevő visszavenni Ígérkezik. Ezen-

ki vú'l , ha a jószág' gondviselése költséggel jár , ennek megté

rítésére is, bár magától is értetik, a letevő magát kötelezze-

Letéti kötés' példája:

Alábbirt N. N. ezennel magamra vállalom, hogy T. T.

úrnak 200 darab régi arany pénz-gyűjteményére, mellyel tőle

mai napon , az ide csatolt és mindkettőnk' aláírásával és pe

csétével megerősített átvevő-jegyzék szerint, átvettem, emlí

tett., tulajdonosának külföldre hasonló gyűjtemény* szerzése

végett teendő utazásából visszatértéig, jól gondot fogok viífelm,
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s azt neki azonnal, mihelyt kivánandja, ugyanazon állapotban,

mint átvevem, visszaadni.

Én pedig T. T. a nevezett gyüjeménynek legfelebb két

év alatt leendő visszavételére s az annak megőrzésére netalán

teendő költségek' visszafizetésére kötelezem magamat.

Költ sat.

Aláírások éa pecsétek.

Más példa.

Én alábbirt N. N- ezennel megismerem , hogy T. T. ba

rátomtól T. nevű világoa pej arabfaj paripáját, említett ba

rátomnak születése' helyére T. városba folyó hónapban teendő

utazásából visszatéréséig , megőrzés és gondviselés végett átvet

tem mai napon , s annak az említett ideig gondos megőrzésére

és ápolására s táplálására magamat kötelezem , Ígérvén egy

szersmind azt is, hogy a nevezett paripát cselédem által. na

ponként meg fogom járatni , magától értetvén , hogy e körül

tett költségeimet a tulajdonos visszatérte után azonnal meg

fogja téríteni, s azt mihelyt kivánandj a, neki vissza fogom

adni. , . .

Én pedig T. T. kötelezem magamat, hogy említett pa

ripámat N. N. úrtól két hónap' lefolyása alatt vissza fogom

venni , s a reá az alatt teendő minden költségeit neki meg fo

gom téríteni. •

Költ sat.

Aláírások.

Más példa.

Alábbirt N. N. ezennel megismerem, hogy T. T. úrtól

egy gyémántokkal kirakott arany-lánczot , 3 gyémántos arany

gyűrűt , és 2 smaragdos arany karpereczet , mellyek öszvesen

latot nyomnak, a T. helység' határában lévő szőlőhegyen

fekvő szőlőjébe szüretelés végett teendő kirándulásából vissza

érkezéséig , gondviselés végett átvettem , ,s annak az említett

idő alatt gondosan megőrzésére és mihelyt a tulajdonos ki

vánandja, visszaadására magamat kötelezem.

Én pedig T. T. kötelezem magamat, hogy az említett

ékszereket N. N. úrtól mához egy hónapnyi idő alatt vissza
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veszem a őrzésére addig netalán teendő költségeit visszafi

zetem. « .,

Költ sat.

Áláirások.

Szegődési kötések.

A szegődési kötések által egyik fél bizonyos munka vagy

szolgálat-tételre , a másik pedig annak megjutalmazására köte

lezi magát. E jutalmat a cselédekre nézve bérnek, a házi tisz

tekre és magános ügyi segédekre nézve díjnak, fizetésnek ne

vezzük. Egyébiránt kit kelljen szoros értelemben a cselédek,

kit pedig a tisztek és segédek közé számlálni , ezt igen nehéz

bizonyosan meghatározni , mivel e különbség leginkább azon

állapottól és helyeztetéstől függ, mellyet a gazda a szolgála

tában lévő személynek tulajdonít.

A szegődési kötéseket lehet ugyan csak szóval is tenni , s

közrendü cselédekre nézve ez elég is, de az olly szegődési kö

téseket, mellyek által orvosok , tiszttarlók, művészek, to

vábbá szakácsok, kertészek, lovászok s efféle személyek, kik

mesterségüket annak szabályai szerint tanulták meg, szolgála

taikat jutalomért valakinek lekötelezik, tanácsosabb Írásba ten

ni , a jogok iránt lámadható kérdés' esetére, annyival is in

kább, mivel tövényeink a szegődésekről keveset, s különösen

• csak a kereskedési segédekről és kereskedő-tanítványokról ren

delkeznek.

A szolgálat' idejének meghatározása a felek' szabad meg

egyezésétől függ. Melly ha meg nincs határozva, akkor a fe

lek a kötéstől akármikor, azonban illendő előre felmondás

mellett, elállhatnak.

E felmondási időt a törvény a kereskedői tanítványra

vagy közönséges kereskedői segédre nézve mind a két fél' ré

széről két hónapra, fontosabb kötelességü segédekre ' pedig ,

mint pénzkezelőkre és könyvvezetőkre nézve négy hónapra

határozta, a könyvvezetőkre nézye még azt is rendelvén, hogy

azok szolgálati viszonyaik' megszűnte után is, azon kereskedő'

felszólítására , a kinél szolgállak ; a bíróság elölt a magok által

a kereskedői könyvbe bejegyzett tételek helyessége iránt a

pótló esküt letenni tartozzanak,

A kereskedési segédekre nézve azonban röglön is meg-

Bzünhetik a. szolgálat: a) midőn a kereskedő a segéd iránti
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kötelességét teljesítni nem akarja, melly esetben a segéd, a

melleit hogy a szolgálatból tüstént kiléphet, nem csak a múlt

ra , de az egész felmondási időre is kielégítését kövelelheti a

kereskedőtől ; b) midőn a kereskedő a segédnek bérét a fel

mondási egész időre előre kifizeti; c) ha a segéd hűtlenséget ,

vagy egyéb nagy kötelesség-sértést követ el , vagy a szükséges

ismeretekkel épen nem bír, melly esetben őt a kereskedő tűs-'

tént eleresztheti.

A gazdasági béres cselédek' szolgálalid ej e, ha csak más

egyezés nem történt, rendesen egy évig tart, úgymint újesz-

tendő' első napjától December' utolsó napjáig; a kondásoké

azonban Sz. György napkor, a juhászoké pedig Demeter nap

kor kezdődik , s következő évben az említett ünnepeket meg

előző napon végződik.

A cselédet nem szabad a meghatározott idő előtt igazsá

gos és fontos ok nélkül elűzni, különben hátralévő egész bérét

követelheti. S átalában ha a szegődött személy a felfogadó mi

att nem teljesítheti neki lekötelezett szolgálatát, tőle egész bé

rét kívánhatja, épen lígy mintha azt teljesíthette volna.

Ellenben, ha a szegődölt önhibája, vagy betegsége avagy

egyéb akadály miatt nem teljesítheti kötelezett szolgálatát ,

azon idő alatt semmi bért nem követelhet. Sőt ha gonosz szán

dékból elszökik, a miatta vallott kárt megtériini tartozik a

felfogadónak.

Ha a gazda csődület alá kerül, cselédei csak a csődület'

megnyitása előtt egy évig hátralévő béröket kapják meg a gaz

da' csődtömegi vagyonából a második osztálybeli követelések'

második sorában ; egyéb követeléseik pedig csak a kölcsönbeli

adósságok közé soroztainak. A kereskedői segédek pedig a

csődület' megnyitása' napjától számítandó felmondási időre ki

elégítésüket a csődüleli tömegből a második osztálybeli köve

telések' harmadik sorában követelhetik; e mellett azonban a

tömeg' gondnokának a szükséges felvilágosításokat adni, sőt,

ha kivántatnék, azon időre szolgálatukat is folytatni tartoznak.

Budán és Pesten a közönséges házi cselédekre nézve a

felmondási határidő , ha iránta a szegődésben egyezés nem té

tetett , a szegődött bérhez képest különbózó'. Ha hónaponként!

bér mellett történt a szegőoes, akkor a felmondás' ideje 15

nap ; ha pedig egy évi bér van alkudva , akkor hat hét a fel

mondási haláridő. Ugyanitt az a cseléd-rendszer van bevéve ,

hogy minden szolgálatot kereső, vagy abból elbocsátott sze

mély magát szolgálat nélkül lételének legelső napján azonnal

a város-kapitányi hivatalnál jelenteni tartozik, hol a vidékiek

tartózkodási bizonyság-levelet nyernek , 8 napig a városban
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tartózkodhatna végett, mellynek eltelése alatt ha szolgálatot

nem találnak , magokat ismét azonnal jelenteni tartoznak bi-

zonyság-levelökkel itt tartózkodhatások' meghosszabítása ve-.

gett; szállásaikat s azoknak nelaláni változtatását mindenkor

pontosan bejelentvén. A kik illy tartózkodhatási bizonyítvány

nélkül találtatnak , mint kóborlók bűntetteinek. Átalában pe

dig a szolgálat-keresők a kapitányi hivatalnál e végre állított

cseléd-ügyviselőségnél néhány pengő krajczárért úgynevezett

cseléd-könyvet tartoznak váltani, mellyben a cseléd' szemé

lyének leírásán kivül az itteni cseléd-rendszer van leírva, s

régül a cselédhez, hol szolgálása jegyeztetik fel, a hozzámellé

kelt szolgálatívre pedig a cselédnek gazdájával kötendő szegő-

dése iratik be- E cselédkönyvvel a szolgálat-kereső a város'

felügyelése alatt lévő tudakolódó-intézetben jelenti magát, hol

neve néhány pengő krajczárért bejegyeztetvén , számára szol

gálat szereztetik. E cselédkönyvet a gazda újdon fogadott cse-

.édélől nagyobb biztosság végett átvévén , azt a szolgálat' vé-

"éig magánál tartja , ekkor pedig neki , a szolgálatáról szóló

'izonyílványnyal együtt kiadni tartozik. — Szabad ugyan a

gazdáknak illy cselédkönyv nélkül, saját utánjárásokkal is cse

lédet fogadni, illyerikor azonban e miatt történhető károsodá

sát a városnál nem keresheti- A cselédeket gazdáiktól elcsábítni

ú'gyekezők pedig megbüntettetnek.

Közönségek szokták a szegődési feltételekel a felfogadott

személynek végzés formában is kiadni.

A mi átalában a szegődési kötéseket illeti , azokban ki

kell jelentve lenni a szegődő felek' nevén kivül a szolgálat'

nemének, idejének, bérének vagy díjának s feltételeinek, éa

a netalán szükséges felmondási időnek.

Szegődési kötés' példája:

N. N. földbirtokos és T. T. ügyvéd között mai napon

következő szegődési kötés köttetett:

1.) T. T. magára vállalja N. N. úrnak mindennemű akár

általa, akár ellene kezdendő pereinek folytatását, s kötelezi

magát 5 hogy azokban jogait a törvény és igazság szerint min

den kitelhető módon védelmezni fogja.

2.) N. N- kötelezi magát , hogy T. T. úrnak ezen fárad

ságáért évenként forintot fog fizetni, s neki mindazon

bebizonyítandó költségeket, mellyek a perek' folytatására

szükségkép' megkivántatni fognak, minden év' végén meg fogja

térítőm.
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3.) E kötés' ereje három évre határoztatik ; melly idő

után ha azt valamellyifc fél tovább folytatni ugyanezen felté

telek alatt nem akarná, tartozik az a másik félnek ebbéli szán

dekát fél évvel előbb tudtára adni s a kötést felmondani.

Mellynek nagyobb erejéül e kötés két egyenlő párban a
felek által aláíratott. í

Költ sat.

Aláírások.

Más példa.

Alábbirtak között mai napon következő szegődési kötés

tétetett:

1.) N. N. magára vállalja T. T. nagykereskedő úrnak se

lyem-gyárában az ügyviseló'ségét T. esztendő T. hónap' . . dik

napjától kezdve négy évre; kötelezvén magát, hogy az illető

foglalatosságokat híven és pontosan teljesítni , a kereskedési

könyveket rendesen készítni , a pénztárnak gondját viselni, s

a tulajdonos úrnak a rendes számadást minden héten az illető

könyvekkel együtt előterjeszteni fogja.

2.) T. T. kötelezi magát, hogy N. N. úrnak e fáradságá

ért évenként 800 pengő forintot és egy szobából álló szállást

fog adni.

3.) Ha a felek közül valamellyik e kötést a kitett időn

túl ugyanezen feltételek mellett tovább folytatni nem akarná,

tartozik a másik félnek 8 hónappal előbb felmondani.

Melly kötést mind a két fél saját aláírásával megerősítette.

Költ sat.

Aláírások.

Más példa.

Mai napon az alulírtak következő kötésre léptek :

_!•) T. T. magára vállalván N. N. pesti nagykereskedő úr

2 fiainak nevelését mai naptól számítandó 5 évre, kötelezi ma

gát, hogy e tisztében híven és szorgalmasan eljárni s növen

dékeit naponként négy óráig tanítani fogja.

2.) N. N. pedig ígéri , hogy T. T. úrnak e fáradozásáért

évenként, egy külön szobából álló lakást, szabad asztalt , mo

sást, szükséges tűzifát és gyertyát s szolgálatot ( e mellett pe-
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dig 300 pengő forintot, s ezenkívül az ötödik év' eltöltekor

jutalomdíjul egyszerre 4 száz pengő forintot fog fizetni.

3.) Ha valamelly véletlen eset .vagy házi körülményei

N. N. részéről e köles' folytatását lehetetlenné tennék , köte

les lesz T- T. úrnak a végül kikötött 400 pengő forintnak a

kitöltött időre eső részét kifizetni. Ha pedig egy év elölt elbo-

csátaná az említett nevelő urat, tartozik neki egy évi fizetést

adni kármentésül.

4.) Ha ellenben T. T. az itt kötelezett évek' elfolyását

meg nem várva , nevelői tisztéről lemondana , akkor a végül

kötelezett jutalomdíjra semmi részben nem számolhat*

Mellynek erejéül e kötés két egyenlő párban a felek ál

tal aláíratott.

Költ sat.

Aláírások.

XIII. Házassági kötések.

A házassági kötésben két különböző nemű személy tör

vényes házasságban együtt élni kívánó szándékát nyilatkoztatja

ki. Ha a házasságról előre tétetik rendszeres Ígéret, ezt kéz

fogásnak nevezik.

A kézfogás a protestánsoknál semmi köteleztelést nem

szül, a katbolikusoknál is ritkán fordiíl már ma elő, egyébi

ránt nálok a kézfogásnak, ha mind a kél részről igazán , min

den tévelyedés és félelem nélkül elegendő jelek állal kifejez

tetett, azon ereje van, hogy az eljegyzeltek , ha különben

előre nem láthaló, hogy egybekélésök szerencsétlen lenne, a

házasság' végrehajtására, a többi kötelezett feltéleleknek be-

teljesítésére pedig minden esetre , biróiképen is szoríttathat-

nak, e melleit az eljegyzett nő a kézfogás után azonnal ura

lesz minden vele kapott ajándéknak, s még akkor sem lesz

köteles azokat többé visszaadni, ha jegyese a házasság előtt

meghalna, kivéve ha -a házasság' végrehajtása elhalaszlásának

maga a jegyesnő lett volna oka. Még pedig, ha a kézfogásban

a házasság minden idő' vagy feltétel' kikötése nélkül van igér-

ve, akkor a.kézfogás azonnal kötelező erejűvé lesz; ha pedig

az bizonyos időhöz vagy feltételhez van kötve, akkor csak e

feltételek beleljesedése ulán lesz kötelezővé. — A szavát tarta

ni nem akaró fél az egyházi törvényszék előtt, hol a kalholi-
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kasoknak.házassági ú'gyei folynak, pereltetik meg, s a vesz-

'tf/i íel a bánatbért és perköltségeket megtérítvén, a jegyaján

dékot, ha adott, elveszti, ha kapóit kétszeresen megtéríti, ha

negyannyiig nagyobhan nem egyeztek előre meg, s ezenkívül

a tisztesség' megsértéseért megbüntettetik.

Egyébiránt a kézfogásra elég csupán a két félnek világos

megegyezése, akár szóval akár Írásban , s bár tanuk nélkül

történjek az eljegyzés, s nem csak személyesen végezhetik azt

el az egymást eljegyezni akaró személyek, hanem megbízott

jaik által is , csakhogy ezek e végre különös megbízással , még

pedig csak a meghatározott eljegyzendo személyre nézve , le

gyenek felruházva; a szülők is végbevihetik gyermekeikbe-,

lyett a kézfogást, csakhogy ezek jelen lévén ellent ne mond

janak, hanem azt akár szóval akár hallgatva, ha pedig akkor

távol vannak, avagy hét évesnél ifjabbak, utóbb helyben

hagyják.

Atalában a korra nézve, a serdült kort el nem ért sze-

m.. y, r elJegyzése a szülék' vagy gyámok' megegyezése nél

kül érvénytelen, s azt a felek magok is visszahúzhatják. A'

serdült korúak ellenben az eljegyzést a másik fél' akaratja el

len meg nem másolhatják.

A házasságot, szintúgy mint az eljegyzést, lehet meg

bízott által is megkötni.

A házassági rendszabályokra nézve különböznek a katho-

likusok a protestánsoktól.

A katholikusok' házassági ügyei egyházi törvényszékeik

előtt az egyházi törvények szerint Ítéltetnek el, mellyeknél

fogva nálok

A házasság' kötését akadályozó, de a már megkötött há

zasságot fel nem bontó akadályok gyanánt tartatnak:

1.) az áldott idő , advent' elejétől vízkeresztig , és ham-

yazó-szerdától húsvét utáni fejér-vasárnapig, melly idő közben

azonban nem magok a házasságok, hanem csupán a nyilvános

kihirdetések a pompás öszveesketések és menyekzők tiltatnak.

2.) az egyházi tilalom , midőn valamelly támadott kétség'

elitéltetéseig a házasság kötése eltiltatik. Az egyházi átok' ideje

alatti öszveesketések is engedelem-nyerés nélkül tiltva vannak.

3.) Más személynek előbb történt eljegyzése, míg ezen

akadály barátságosan vagy más módon el nem igazittatik.

-4.) szüzességnek magános felfogadása, ha az öszveeske-

tés előtt történt, melly azonban csak annyiban akadályozza a.

házasságot,--, a mennyiben vétek valamelly fogadást meg nem

tartani.
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A már megkötött házasságot is érvénytelenné teszik

1.) a személy iránti tévedés , ha tudnillik az mással cse

réltetett fel, vagy nem ollyan, a millyenek lenni a házassági

kötésben nyilván ki volt kötve.

2.) a személy' állapotjában történt tévedés, melly azon

ban csak a katonákra terjed ki, kiknek hatóságaik' engedel-

me nélkül házassodniok nem szabad.

3.) a szüzességnek szent .fogadása, vagy papi rend* elfo

gadása, ha a házasságnak testileg végrehajtása előtt történt.

Melly esetben a fogadást nem tett fél azonnal más házasságra

léphet. A görög szertartásuaknál pedig a papi rend' elfogadása

előtt kötött házasságban további élés megengedtetik.

4.) a házasságlörés , ha azt házas személy valakivel jöven

dő házasság' igérése mellett, vagy házastársának élete után le

selkedve követte el. Illy házasságtörők között az útban állolt

házastárs' halála után kötendő házasság érvénytelen.

5.) a házastársnak mással kötendő házasság végett meg

gyilkolása.

6.) a hitvallás' különbsége keresztelt és kereszteletlen sze

mélyek között. De ha a kereszteletlen házastársak közül utóbb

valamellyik kereszténynyé lesz, szabadságában áll előbbi há

zastársával tovább is együtt élni , vagy tőle elválni s más há-

rasságra lépni.

7.) erőszak vagy fenyegetés által történt kényszeríttetés a

Házasságra; hova azonban a szülők iránti tiszteletet számítni

nem lehet.

8.) előbb mással kötött házasság, melly esetben mindig

az elsőbb áll meg.

9.) a házasság körüli egyházi szertartások' elmulasztása,

mellyek közül lényegesek , hogy az öszveadást a jegyesek'

helybeli papja, vagy, ha a jegyesek különböző egyházi me

gyékhez tartoznak , az egyik fél' megyéjebeli pap vigye végbe,

más pap pedig csak akkor teheti ezt , ha arra a helybeli pap

tól vagy a püspöktől fel van hatalmazva; továbbá, hogy az

öszveadatásnál legalább is 'két tanú jelen legyen , kik szülők

vagy testvérek is. lehetnek. Ezenkívül az egyházi szószékről

háromszori kihirdetésnek előrebocsátása szükséges , mellytől

azonban a püspök felmentést adhat. Magyarországon a házas

sági szertartásokhoz tartoznak még, az eskü és más szokások

is, mellyek nélkül azonban a házasságok, ha elmulasztanak

volna is, érvényesek.

10) a testi tehetetlenség, melly azonban csak akkor

bontja fel a házasságot, ha a tehetetlenség már a házaság előtt

megvolt és orvosolhatlan s e mellett bizonyos, mert kétséges
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esetekben az illy házastársak tartoznak még három évig együtt

élni. Még pedig, ha a tehetetlenség minden másnemű szemé

lyekre nézve átalános, akkor a tehetetlen többé semmi sze-

mélylyel nem léphet házasságra ; ellenben a csak társára nézve

tehetetlen személy más személyekkel érvényesen kőiket há

zasságot. Meddőség pedig vagy vénségi elgyengülés a tehetet

lenség alatt nem értetik.

11.) elragadott sezméllyel kötött házasság sikeretlen, ha

.csak az elragadt személy utóbb bátorságos helyre vitetvén a

házasságbon meg nem egyezik.

12.) atyafiság és sógorság. Nevezetesen az atyafiak közt

egyenes lineában, azaz olly személyek között , kiknek egyike a

másikát szülte , átalában, — mellék lineákon pedig , azaz olly

személyek közt, kiknek egyike a másikát nem szülte ugyan, de

ugyanegy főtörzsöktől származnak, a negyedik fokig tilalmas

a házasság, akár törvényes akár törvénytelen az atyafiság,

olly mellék-lineákon lévő atyafiak között pedig, kik közül

illv
 

harmadik, második fokbeli atyafiak között a házasság meg

történhetik. A törvényes atyafiságban pedig, melly a gyer

mekké fogadásból származik, nem szabados a házasság egye

nes lineában a fogadott szülők és a fogadott gyermek s annak

természeti és törvényes gyermekei között; a meliék-lineában

pedig a fogadott gyermek s a felfogadónak törvényes és ter

mészeti gyermekei között míg ezek az atyai hatalom alól fel

nem szabadulnak. Végre az egyházi atyafiságban , melly a ke-

resztelés és bérmálás által származik , a keresztelő , keresztelt,

és kereszteknek szülői, s a keresztatya, keresztvízre tartatott

és ennek szülői között, mint szintén a hermáidéban is ugyan

,e személyek között tilalmas a házasság. — A sógorságban pe

dig, melly a házastárs és házastársa' atyafia lözött áll fen, a

szülők gyanánt tekintethető személyek közt átalában, a mel

lék-lineákon pedig , ha a sógorság törvényes házasságból ered,

a negyedik , ha pedig törvénytelenből , a második fokig bezá

rólag, tilalmas a házasság. A törvényes sógorság is, melly a

gyermekké fogadásból ered, tilasmassá teszi a házasságot a

felfogadott és a felfogadónak özvegye , s a felfogadó és a fel

fogadottnak özvegye'között. Az utóbb támadt sógorság , mi

dőn tudnillik valald az eljegyzés vagy házasság után jegyesé

nek vagy házastársának második foltig lévő atyafiával testi-

kép elegyedik , az eljegyzést felbontja , a házasságot azonban

nem.
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13.) A köztisztesség , mellynél fogva a jegyes a maga je

gyesének atyafiaival az eljegyzés által sógorság forma öszve-

köttetésbe jő , melly az első fokban lévőkkel a házasságot fel

bontja , ha az eljegyzés törvényes volt , bár az eljegyzett sze

mély' halála által vagy a jegyesek' kölcsönös megegyezéséből

felbontatott is.

Egyébiránt az érvényes és testileg végrehajtott házasság

bán a katholikusoknál soha teljesen a felek el nem választat

nak, úgy ' tudn illik , hogy ismét más házasságra léphetnének;

hanem csak kú'löa lakás engedtetik törvényes okoknál fogva,

millyenek : a házasságtörés , mellyért örökös különlakást kí

vánhat a vádló fél; továbbá a másik fél által vétekre csábítta-

tás, élet' s egészség' veszélyeztetés és szerfeletti kegyetlenség,

mellyekért csak altkor ítéltetik örökös különlakás, ha az ok

soha meg nem szűnnék.

A protestánsok' házassági ügyei a II-dik József császár

által 1786-dik évben Mart. 6-kán kiadott s az evangélikusokra

nézve az 1791-dik évi 26-dik törvényczikkelyben ideiglen

megalapított rendelet szerint a világi törvényszékek előtt .foly

nak, nemesekéi a vármegye' törvényszéke, polgárokéi pedig

a városi tanács előtt. E rendeletnél fogva nálolc :

A házassági következő esetekben érvénytelen és megsem

misül: l a nem teljes korú személyekkel, atyok' vagy nagy-

atyok' megegygzése , vagy, ha ezek benne meg nem egyezné

nek, a törvényhatóság' engedelme, vagy a gondviselő gyám

atya' és egyszersmind a törvényhatóság' megegyezése nélkül.

2.) a keresztény személyé nemkereszténynyel.

3.) olly személylyel, ki mással már házasságban van.

4.) egyenes lineabeli atyafiakkal átalában , mellék-lineá-

ban lévó'kkel pedig úgy szintén a sógorságban lévőkkel első és

második fokban ; elegendő oknál fogva pedig a második fok

ban is lehet a házasságra legfelsőbb helyen engedőimet nyerni.

5.) elragadott személylyel, ha csak az utóbb bátorságoa

helyen a házasságban meg nem egyezik.

6.) olly személyekkel, kikről törvényesen bebizonyítta-

tott, hogy a házasság' kötése előtt együtt hazasságtörést kö

vettek el.

7.) olly személyek között , leik valaméllyik fél* házastár

sát megölték vagy megölették , bár csak egyik fél' volt is

részes a gyilkosságban.

8.) katonákkal , felsó'bbségök' engdelme nélkül.

9.) őrültekkel, ha csak a házasságot észrelértökkor nem

kötöttéit.
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10.) ha a személyben , vagy nyilván kikötött tulajdonsá

gában tévedés vagy csalatkozás történt.

11.) ha a nő terhes volt a házasságkötéskor a férj tudta

nélkül , s iránta ez a bíróság előtt tüstént , mihelyt megtudta,

jelentést tett.

12.) erőszakkal vagy félelem által történt kényszerittetés

miatt, ha csak a kényszeritett fél utóbb a házasságban meg nem

egyezik. A szülék iránti tiszteletből származott félelem azon

ban ide nem számittatik.

13.) a házasságot megelőzött s örökös testi tehetetlenség

miatt; melly ha nem bizonyos, a felek három évig egjütt la

kásra szorulatnak, s ha a tehetetlenség akkor is kétséges, a há

zasság felbontatik ; ideigleni vagy a házasság alatt támadt tehe

tetlenség ellenben a házasságot fel nem bontja.

14-) a háromszori kihirdetés' elmulasztása miatt, ha csak

a világi hatóság, p. o. alispán vagy sürgetős esetben szolgabiró

vagy városi lakosokra nézve (ha. nemesek is) a bíró , a Jászok,

Kunok és Hajdúk közt pedig a kapitány a feleket a kihirde

téstől fel nem mentette. Budán a helytartó-tanács adja a fel

mentést.

Egyébiránt a házassági összeadatásnak az egyik fél hejy-

beli lelkésze vagy az előtt, kit az maga helyett küld, s legalább

két tanú előtt kell történni.

Az érvényes házasság is teljesen felbontatik pedig a pro

testánsoknál, úgy hogy a felek új házasságra léphetnek, házas

ságtörés, a másik fél' élete ellen törekedés, a házastárs' elhagyá

sa és háromszori országos hirdetésre is vissza nem térés, végre

engesztelhetlen és előleges ideigleni külön lakás után is ki nem

. békílhető gyűlökség miatt Az illy elválasztáskor a felek köte

lesek gyermekeik' tartásáról gondoskodni, az asszony pedig új

házasságra nem léphet azon idő' elteléséig, melly alatt még bi

zonyul, ha valljon nem lesz-e gyermeke előbbi házasságából.

Az elvált felek ismét egyesülhetnek, de rendes házassági szer

tartásokkal. Durva bánásért pedig külön lakás engedtetik a

felek' saját kívánságára , a lelkész által próbált kibékítés' sike-

retlen volta után, a törvényszék előtt , a gyermekek' tartásáról

előbb intézkedés tétetvén s a kölcsönös követelések eligazittat-

ván ; az illy házasok , ha ismét együttlákni kivannak , ezt is a

bíróságnak tartoznak jelenteni.

A férjétől teljesen elvált protestáns személylyel katholika

vallása házasságra nem léphet, minthogy a világi törvényszék

állal ítélt elválást a katholika egyház annak nem ismeri.

A külső országokban, kötött házasságokra nézve az ottani
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szokások is elegendők, különben az itteni törvényeket kell

megtartani.

A törvényes házasság' következményei: a házastársakra

nézve az atyai hatalom gyermekeik felett, kölcsönös örökösö

dés mind egymás közt mind gyermekeikkel, együttkereseti

jog, természeti és törvényes gyámság gyermekeik felett; külö

nösen pedig a feleségre nézve a hitbér és özvegyei tartás' kö

vetelésjoga , ha csak másképen nem egyeztek; ezenkívül férje

rangjába tételes, végre a gyermekekre nézve a törvényesség , a

annálfogva kineveltetés, atyjok' rangja , szüléik' javaiban örö

kösödés, a család' kárával elidegenített javak' visszaszerzése*

joga, atyjok' v-érdíjának anyokkal együtt követelhetése.

A mi már magát a házassági kötés' szerkezetét illeti : ab

ban meg kell említve lenni a házasulandó felek' nevein kivú'l

a házassági feltételeknek; a menyasszonyi ajándékot, vőlegényi

ajándékot, összkeresetejt sat. illető egyezkedéseknek, ezenkívül,

ha nem teljes korúak a felek' a szülők', gyámok', gondviselők'

megegyezésének; végre a felek', tanúk', s ha szükség, a szülék',

gyámok' és gondviselők' aláírásának.

Házassági kötés' példája.

%

Az alább megirt napon egy részről N. N. mint vőlegény,

más részről T. T. mint menyasszony között az alulirt tanuk

előtt következő kötés tétetett:

1.) A házasulandó felek kölcsönös szeretetből megegyez

tek abban, hogy egymással házasságra lépnek, s a szokott kéz

fogás és jegyváltás által egymást el is jegyzettek.

2.) N. N. szeretete jeléül forint jegypénzt kötelez a

menyasszonynak, ez pedig hasonlóan részéről forintot

kötelez a vőlegénynek.

3.) Mind az, valamit a felek házasságok alatt szerezni fog

nak, közös jószág legyen ; s egyik fél is felénél többről ne te

hessen rendelést.

Mellynek nagyobb erejéül e kötés két párban leíratott

s mind a felek, mind a tanúk által saját aláírásokkal megerő-

síttetett.

Költ sat.

u tanuk" aláássa. Aláírások.
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-

Más példa.

Mai napon N- N- mini; vőlegény és T. T. mint menyasz-

f, kik egymást még T. évi T. hónap' dik napján cl-

Mai

szony,

jegyzettek, alább együtt megirt szüléik* és tanúik előtt kövel-

KCZŐ házassági kötésre léptek:

1.) A vőlegény N. N. a menyasszonynak házassági jutal

mul ezer p. forintot kötelez. '

2.) A menyasszony' atyja T. P. kötelén! magát, hogy leá

nyának menyasszonyi ajándékul ezer p. forintot és B-

városában T. utczában dik szám alatt levő házát fogja

adni s neki azt az összeesketés' napján átadni.

3-) Ha a házastársak közül valamellyik gyermek nélkül

meghal, az egész hagyomány aa éleiben maradandó félre fog

szállani. Ha pedig gyermekek maradnak , akkor a férj' előbbi

halála' esetében a házasság előtti vagyona és a házasság alatt

szerzett vagyonnak fele a gyermekekre, fele pedig az özvegyre,

a feleség' előbbi halála' esetében pedig énnek hozománya és

azonkívül a házasság' idejében szerzett vagyonnak fele része

gyermekeire, másik fele pedig az özvegy férjre fog maradni.

Mellynck erősségéül e kötés két egyenlő párban mind a

házasulandó lelek és szüléik, mind a meghívott tanuk által alá

íratott.

Költ sál.

a Ián ük' aláírása. Aláírások.

M

" •

Más példa,

(eljegyzdsi kölesre.)

Az alább megirt napon N. N. és T. T. szüléik' jelenlété

ben következő eljegyzési kötésre léptek*

1.). N. N. és T. T. kötelezik magokat egymással házasság

ra lépni , s azt T. évi T. hónap dik napján papi össze-

cskelés által végrehajtani.

2.) Ha valamellyik fél e kötéstől bár melly okból elálla-

na, tartozik a másik félnek ezer pengő forint bánatpénzt

fizetni , s e mellett a máaik féltől nyert ajándékot visszaadni,

mint szintén a kézfogási költségeket is megtéríteni, a másik

léinek adott ajándékokat pedig el fogja veszteni. És pedig ha a

menyasszony akarna c kötéstől elállani, s önvagyonából e kö

23
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lelezlotéséiiek eleget nem lehetne, azon esetre atyja lesa köte

les érette eleget tenni.

3.) Ezenfelül T. P., a menyasszony atyja, kötelezi magát,

hogy az összeeskeíés' napjún a menyasszonynak ezer p.

forintot fog menyasszonyi ajándékul adni és azt azonnal a vő

legénynek lefizetni, olly feltétellel, hogy annak haszna a vőle

gényt, tulajdona pedig a menyasszonyt illesse.

4) A kölcsönös örökösödés a honi törvények szerint fog

l'irlénui

Nagyobb erősségül e köles két egyenlő párban mind a jc-

gvesek , mind szüléik állal aláíratott.

Költ sat.

a szülék' aláirdsa. Aláírások.

XIV. KÖIcsönkötésok.

A kölcsönkölésekbcn valamelly fel nem cserélhető ingó

vagy ingatlan jószág adatik- át másnak ingyen használásra, olly

feltétellel, hogy azt ismét s- ugyanazon állapotban visszaadja.

S bár a kölcsönvevő háladatosságát a kölcsönadónak pénz vagy

egyéb jutalommal kimutatná is, e miatt a kölcsön' természete

nem változnék, ha a jutalom a kötésben kikötve uem volt,

mert akkor bérbeadás volna.

Minthogy a kölcsönkötésben a kölcsönadó marad a jószág'

tulajdonosa, ennélfogva az annak örökös fentartására szükséges

költségeket ő viseli, s a törléneli kárt ő szenvedi ; a kölcsönvevő

pedig csak a jószágnak a használás' ideje alatt ideigleni fentar

tására megkivántaló apróbb költségeket viseli , mellyek nélkül

annak hasznát nem vehetné, a nagyobb s örökös fentartásra

szükséges költségeket ellenben , ha a kölcsönvevő tenné is, a

kölcsönadó neki megléritni tartozik.

Ha a használás' módja és ideje meg van határozva a kö

tésben , akkor a jószágot a tulajdonos csak a meghatározott idő

03 használás' végződtével kívánhatja vissza; kivévén azon esetet,

ha véletlen törtenetek miatt jószágának használására maga múl-

hallati rá szorult volna , vagy ha a kölcsönvevő a jószágot más

czélra használná , mint a- mellyre az neki át volt adva. — Ha

pedig a használás' neme és ideje nincs meghatározva, akkor a

tulajdonos akármikor visszakivánhatja jószágát.

Mivel pedig a kölcsönvevő ugyanazon jószágot s ugyan
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azon állapotban tartozik visszaadni , ennélfogva arra jól felvi-

gyázni köteles, s a legkisebb gondatlanságból rajta esett kárt

is megléritni tartozik.

A kölcsönkötés' szerkezetét a mi illeti: abban meg kell

említve lenni a kölcsönadó' s kölcsöuvevő' neveinek a a köl

csönzött jószágnak pontosan leírva, ügy szintén a használás'

nemének és idejének is, mellyre át' van adva.

Kölcsönkötés' példája.

Mai ,napon alulírtak e következő kötésre leplünk:

1.) Éu N. N. átadom egészen új hintómat T. T. urnák

Pestre utazás végett két hónapra kölcsön , olly feltétellel, hogy

arra jól gondot viseljen , s visszatérvén , azonnal és jó karban

visszaszolgáltassa.

2.) Én T. T. kötelezem magamat, hogy az átvett hintát

N. N. úrnak haza tértemkor azonnal jó karban visszaszolgál

tatni, s az egész utazás alatt lehető legjobban gondját viselni

fogom. Ha pedig a hintő az utón összetörnék vagy tetemesen

megromlanék, helyelte N. N. urnák más hasonló szépségű liin-

tót venni vagy kárpótlásul helyette 500 p. fjot fizetni fogok.

Melly kötést mind a két fél saját kezével aláirta.

Költ sat.

Aláírások.

Más példa.

Alábbirtak mai napon következő kötésre léptünk:

1.) Én N. N. átadom T. T. urnák kölcsön B. nevű világos

pej arab ménlovamat 8 napra ménesének szaporítása végett,

olly feltétellel, hogy azt az említett, idő alatt jól tartassa, etet-

tesse s mindenben jól gondját viselje , mellé adott lovászom'

tartásáról is gondoskodjék, a kitett idő' eltelése után pedig jó

karban visszaküldje.

2.) Én pedig T. T. kötelezem magamat, hogy az említett

lovat gondosan tartani, szerfelett el nem gyengíteni s a meg

határozott idő múlva a tulajdonos urnák jó karban visszaállítni

fogom , lovászának is szükséges tartásáról ae alatt jól gondos

kodván. Ha pedig a kölcsönzött ménnek ez alatt valami baja

történnék, vagy elveszne, akkor helyette N. N. urnák azonnal

5 ezer p. forintot fogok fizetni kárpótlásul.

Mellynek erejéül e kötés mind a két fél által aláíratott.

Költ sat.

> , ' Aláírások.

23*
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Más példa.

Alulírtak mai napon következő kötést tettünk:

Én N. N- átadom kölcsön T. hegyen lévő 200 kapás szől-

lőmet T. T. urnák ingyen használás végett Parisba teendő uta

zásom alatt kél évre, olly feltétellel, hogy azt ez idő alatt jól

Hiúveltesse, őriztesse és mindenekben gondját viselje, a két év'

eltelése után pedig hasonló jó karban ismét visszaadja.

Ellenben én T- T. kötelezem magamat, hogy az álveli

szőllőt a kitelt két év alatt jól müvelletni és őriztetni, annak

eltelése után pedig a tulajdonos úrnak hasonló jó karban, mint

átvettem, visszaszolgáltatni, s a gondatlanságom miatt netalán

történendő miilden kárt azonnal megtérilni fogom.

Melly kötést mind a két fél saját kezével aláirta.

Kélt sut.

Aláírások. ,

\\. Adósságlevelek.

Az adóssági kötésekben valamelly elhasználható dolog

(legtöbbnyire pénz) olly feltétellel adatik másnak, hogy azl űz

átvevő vagyis adós annak idejében a hitelezőnek ugyanazon

nemű, tulajdonságú és mennyiségű tárgygyal vagy egyenlő ér

tékű pénzzel térítse meg, ollykor még törvényes járulékokat

(kamatokat) is fizetvén használásáért.

S az illy világos kötésekből eredő adósságok, mellyeknek

tudnillik valósága, mennyisége, vagy még a fizetés' ideje és
J ' ,K„. *•„ mnrr W!>r> Viíl tíliv^y. Vfl VÍl;í0T»a Affl AfHSul<mUTnAK nPVP.Kfpfnplf.

ságokat és mennyiségűket előbb be kell bizonyítani, p.

mellyek okozott kárból erednek, vagy kötésből ugyan, de két

ségesek s még előbb bebizonyílandók.

A kiskorú személyek s atyai hatalom alalt levők által,

kiknek még tulajdon vagyonok nincs, szüléik' vagy gyámaik'

avagy gondviselőik' megegyezése nélkül kötött adóssági köté

sek érvénytelenek és megsemmisittetnek , s a nekik hitelezett

vagyon oda vesz; a hitekző Mában mentené itt magát azzal,

hogy a hilelbevevőnek kiskorúsága nem volt tudva előtte.
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Ellenben ha az adóssági kölesre lépett személy annak kö

tésekor javakat tulajdonul bírhatott, utóbb pedig birhatási ké

pességét elvesztette, ollyankor a hitelező joga sértetlen marad.

Az adóssági kötés csak szóval is történhetik ugyan, tariií-

csosabb azt mindazáltal mindenkor Írásba tenni könnyebb bi-

zonyithatás végett.

Egyébiránt az adóssági kötés csak a hitelbe adott tárgy

teltlegi áladása által lép teljes erőbe. Mert noha az adósságle

vél' átadatása elég bizonyságai szolgál rendesen a hitelezés' va

lósága felől: de ha be lehel bizonyítani, hogy az adósságlevél

ben kiíett pénzt a hitelező le nem fizette, akkor az illy adós

ságlevélnek nem lesz semmi ereje, s kiadója azt visszakiván-

hatja. Váltólevelek ellen azonban e kifogással élni nem szabad.

Hasonlóan a hitelezés' mennyiségére nézve is igazán hitelezett

nek tartatik a kötelezőlevélben kitett pénzmennyiség; de ha

bebizonyitlatik, hogy több van beírva, mint a mennyit az adós

kapott, akkor ez csak a valósággal kapott pénzmennyiséggel

fog tartozni, s azt is netn a hitelező fogja kapni, hanem két

harmadát a királyi fiscus, egy harmadát pedig a feladó kama

tostul együtt; ezenfelül a hitelező, ki többet íratott a kötelező

levélbe mint adott, pénzbeli büntetésre vagy bönlönre Ítéltetik.

Minthogy a' hitelbe adott dolog a hitelbevevó'nek ideigle-

ni tulajdonul adalik, ennélfogva annak átvételétől visszaadásá

ig minden abban történhető kár egyedül a hitelbevevőt éri, va-

inint minden haszna és szaporodása egyedül őt illeti.

Ha a visszafizetésnek vagy talán felmondásnak is ideje a

kötésben meg van határozva: azt mind a két félnek meg kell

tartani; kivéve, ha az adós szembetünőleg szegényednék, vagy

vagyonában megbuknék, vagy clszökesétől lehetne félni. Ha

pedig az idő nincs meghatározva, akkor a felek' tetszésétől

függ akármikor vissza kívánni vagy adni a hitelezett tárgyat.

Az elévülés azonban megszünteti a tartozást, ha tudnillik

32 év alatt sem a tökéből? sem kamataiból semmi nem fizette

tett, s bírói vagy legalább barátságos megintessél fizetése nem

kívántától!. Az árvákra nézve az időmúlás l?-ik evők' betölté

sétől kezdve számittatik.

Az adós az egész tartozást , örökösei ellenben azt csak az.

öröklött javak' értékéig tartoznak megfizetni.

Ha a pénz' neme a kötésben nincs meghatározva , a fizetés

a "rendes folyamában levő papiros pénzben, értődik; ugyan

azért tanácsos a pénz' nemét pontosan meghatározni, nevezete

sen a pengő pénzt a váltó czédulától világosan megkülönböztetni.

A kamatokra nézve az 1840 évi országgyűlés azt rendelte,

hogy kereskedők, gyárlók, gyógyszerárusok ,, mesteremberek,
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és közkereseti társaságok közt , kereskedési , gyártási , vagy

mesterségből eredt adás-vevés' következésében bármilly magos

kamatokat és dijakat szabad kikötni. Mindezeknél helye van

a haladéki kamatnak is, melly abból áll, hogy a hitelbe adó

azon esztendőnek végétől, mellyi'en a tartozás eredett, a való

ságos lefizetésig száztól hatos kamatot követelhet adósán, habár

ez kikötve nem volt is. A váltóknál pedig a száztól hatos ké

sedelmi kamatok, ha az adós volt a fizetésben késedelmes, a

valló' lejáratának utolsó napjától, ha pedig a bemulaló késedel

mes, azon naptól járnak, mellyen a fizetés általa kivántatott.

Más esetekben pedig a magyar törvények szerint száztól

hatnál nagyobb kamatokat a hitelezőnek kívánni vagy bár

melly szin alatt is akár pénzben, akár egyéb dolgokban elven

ni tilalmas; különben tőkepénzét kamatostul elveszti, mellyek-

uek egy harmada a feladót, két harmada pedig a királyi fis-

cust líleti. —• Az uzsoráskódás' azon nemei pedig, m'időn valaki

adózóknak olly feltétellel hitelez pénzt, hogy azok azt egy év

alatt miinkájokkal vagy termékeikkel a kötésben meghatáro

zott igen csekély ár szerint kamatostul egészen lefizessék, poli-

ticai úton a fóldesuraság' közbenjárása mellett intézteinek el, s

a helybeli környaletek szerint a törvényhez alkalmaztatnak;

a foruosabb iliyfele ügyek ellenben az uriszékek elébe vitetnek,

honnan a szokott feljebbvitelnek vau helye.

A törvényes kamatokat is pedig rendesen csak ügy lehet

követelni a hilelbeadónak, ha azok a kötésben nyilván ki van

nak kötve. Ha azonban az adós a kötésben kitett időre meg

nem fizet, azontúl a ki nem kötött kamatokat is tartozik fizetni.

Sőt ha a fizetés' ideje nincs is meghatározva, azon pillanattól

fogva, midőn a hitelbeadó az adóst a fizetésre biróilag meginte

ti, vagy ellene pert indítván keresetlevelét benyújtja, a törvé

nyes kamatokat az adós fizetni tartozik ; törvényen kívüli vagy

csak barátságos meginlcseknek azonban illy foganatok nincsen.

Akkor is tartozik az adós a ki nem kötött kamatokat fizetui,

La a tőle bírói végrehajtás által vagy megiutetése után önkényt

a hitelbeadónak átadott ingatlan jószág etlől más állal vala-

melly jognál fogva elvétetik, minthogy illy énkor a hitelező a

jószág' hasznát, melly kamat gyanánt szolgált, többé nem húz-

nalja.

Ellenben a kikötött kamatok is megszűnnek járni azon

időtől fogva, mellyben az adós a hitelbeadót pénze' visszavéte

lére biróilag meginlelle, ha ez azt fel nem akarná venni igaz

ságos ok nélkül. Sőt, ha illyenkor az adós a visszafizetett pénzt

a biró' kezénél leteszi, ezen esetben a hitelbeadó pénzének hu-

gzadrészél is elveszti, melly a bírónak gondviselésért jár.
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Kamatok azonban csak a világos adósságuktól ítéltetnek

oda a hitelbeadónak. Annálfogva a megbecsült károkért , vagy

olly kötés szerinti adósságokért, mellyek annyira kétségesek,

hogy bebizonyításokra a felperes' részéről más próbákon kívül

hillelélel is szükséges, kamatok nem fizettetnek.

Kamatok' kamatjai pedig csali a.kkjr fizettetnek, ha a lő-

kepénz' kamatjai előbb különös kötés mellett tőkepénzzé vál

toztatnak.

Ha a kamatok' mikor, hol s hogy történendő llzclése

iránt a kötésben semmi bizonyos határozat nincsui: akkor azo

kat minden év' végén a hitelezés' helyén , folyó pénzben kell

megfizetni.

A világos adósságok' rendes birósága nemes személyekre

nézve a vármegyei bíróság és a kerületi tábla ; városi lakosok

ra vagy városi leiekkel bírókra nézve a városi halóság, melly

elölt nemes személyek is perbe indézlelhetnek olly adósságok

ért, mellyeket polgároknál leltek. Ha pedig a kötésben a lelek

valamelly bírót előre választoltak, akkor az Ítélhet az egész tar

tozás felöl. A váltóperck s a váltótörvéuyszékuél bejegyzett

kereskedők' és gyárlók' egymásközti kereskedési perei pedig,

S az áruszcrzési ügyek a váltólörvényszék elébe tartoznak.

Ilélet' végrehajtásakor mindenek előtt a kész pénz, azután

az ingatlan vagyon vételik el a közlői vénykezési adóssági

perekben, ha pedig a bíró' halósága alá tartozó ingatlan javak

elegendők nem volnának, akkor megkeresőiével mellett a más

hatóság alatt levőkben folylatlalik a.végrehajlás. Használhaló

ingatlanok' nem lélé'ben a könnyen pénzzé lehelő ingó vagyon

ból elégilletik ki a hitelbeadó. Vallólörvénykezési végrehaj

táskor azonban előbb az ingó javak vételnek foglalás alá, mely-

lyek ha elegendő kielégilést nem nyújtanak, akkor a vállótör-

vényszék az adós ingatlan javainak birói, foglalását átküldő ler

vél mellett eszközölteti az illető bíróságok "által. "

A kielégítésül szolgálandó vagyont az, adósnak van joga

rendesen kinevezni a köztörvénykezési végrehajtáskor ; de ha ő

semmi vagyont, vagy nem haszonhajló ingatlanokat, vagy nem

könnyen eladható ingókát nevezne ki, akkor joga van a hite

lezőnek a vagyont kiválasztani. Ha pedig a vagyön-választás a

kölesben nyilván meg volt engedve a hitelezőnek, akkor ez'

minden esetre maga tetszése szerint választhat. A szükséges ru

házatot s élelemkereső műszereket azonban , mint szintén olly

tárgyakat is, mellyeknek elvétele az adósnak vagy emberiség

nek különös szégyenére válnék, kinevezni soha sem szabad. Az,

egyházi személyektől adóssági végrehajtáskor előbb ingó java

ik, azután a rajok szállott vagyonok vetetnek el, azután az egy
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házi javak' jövedelmei vétetnek zár alá, rangjokhoz illó' tarlás-

péaz hagyatván azonban számokra.

Ha az adós a kötésben hitelezőjének különös jószágot kö

tött le, akkor a hitelezőre a végrehajtáskor akaratja ellen mis

jószágot nem lehet rákötni.

Mikor a kielégítésre az adós' vagyona nem elegendő, oly-

lyankor a végrehajtás a személyen is végbe vitetik, ha a hite

lező a személyt is oda Ítéltetni kérle a keresetlevélben , a bíró

pedig odaítélte. Ez abban áll, hogy az adós a törvényhatóság

nál rövid időre, legfeljebb 15 napig, letartóztatik, ezután annak

hittel igérése mellett bocsáltatik el, hogy minden keresetének

bizonyos, például harmad- vagy negyedrészét, a-mint a hitele

zővel megegyezhetik, adóssága' fizetésére fogja fordítni. Mit lia

nem .teljesítne , a hitelező kívánságára ismét elfogatván , teljes

elégtételéig szabadon nem bocsáttatik.

Személyes odailélletés alá azonban nem esnek a papok,

katonák s közhivatalban levők. Sőt a tisztviselőknek és közhi

vatali szolgáknak fizetéseikéi sem lőhet adósságok miatt akár

' egészen, akár csak egy részben is birói végrehajtás alá venni,

ha csak abban magok nyilván meg nem egyeznek.

A vállóadósságokra nézve., a fentebbiekben mellesleg

megemlítetteken kívül különös .rendszabályok vannak, raellyek

az 1840 évi 15-ik törvényczikkelyben foglaltatnak.

A kereskedési könyvekből származó adósságokra nézro

pedig az 1840 évi országgyűlés' rendelete szerint következőket

kell megtartani:

Azon kereskedési könyvek, mellyek a váltótörvényszéknél

törvényesittetnek , s rendesen vezettetnek, nem csak a vállótör-

vényszékek előtt, hanem minden más bíróságok elölt is hitele

sek és az adósság' bebizonyítására fél próbát tesznek.

Ezeken kívül, bár mi egyéb kereskedői könyvek csak ak

kor tekintetnek rendeseknek s szolgálnak fél próbául a- biró-

ságok előtt a kereskedő mellett, ha azok ugyanazon illető ható

ságoknál , mellyeknél a kereskedési czún' bejegyzése .történt,

törvényesittetnek s rendesen vezettetnek; de az illy polgári ha-

tóságn.íl törvényesített kereskedési könyvek váltótörvényszék

elült fél próbául nem szolgálhatnak.

A kereskedői könyvek, ha rendesen vezettetnek, a könyv-

vivök ellen teljesen bizonyítanak, más személyek ellen pedig fél

próbául szolgálnak, melly a könyv' tulajdonosának vagy könyv

vezetőjének hozzájáruló pótló esküje által teljes bizonyítás' ere-

.jére emeltetik. Még pedig a kereskedők közt ügyeik' minden

környülményei iránt bizonyítanak ; olly személyek ellen pedig,

kik nem bejegyzett kereskedők, az árúk' eladatásának idejére,
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mennyiségére, miueműségére, árára és azon időre nézve szol

gálnak bizonyítványul, melly alatta fizetősnek kellett történni.

Ha a követelés' valósága tagadlatnék , a kereskedő köteles e

. könyveken felül még az árúk' megrendelését, vagy azoknak a

vevő' kezéhez jutását is bebizonyílni.

A kereskedői könyvek bizonyító erejöket megtámadásra

másfél évig tartják meg, védelemre pedig mindig törvényes ere

jűek. Ha azonban a számviteli kivonat szabad királyi városok

ban két tanácsbeli, megyékben pedig a törvényes bizonyság

által hitelesíttetik: akkor a könyvek megtámadásra három évig

basználtalhalnak. Ha pedig a keresetlevél másfél év alntt az il

lető bíróságnál beadatott , vagy a számviteli kivonatot az adós

maga alá irta, akkor bizonyító erejök tovább is fenmarad.

Hasonlóan a gyárosok', gyógyszerárusok' és mesterembe

rek' könyvei is hitelesek és fél próbát tevők lesznek a biróság

előtt, ha az illető halóságoknál törvéuyesíttetnek s rendesen ve

zettetnek.

Törvényesített és rendesen vezetett könyvek nélkül pedig

mind a kereskedők, mind a gyárlók követeléseiket csak rendes

közjogi utón kereshetik.

A külföldiek s honiak közötti adóssági követelésekre nézve

szabados ugy.an a személyesen perlekedés is , az illelő tartomá

nyokban szokásban lévő törvényes utón és bíróságok előtt ; rö-

, videbb üt azonban az, ha a honi követelő fél az adósságot bi-

zonyiló irományait közelebbi illető bírósága elébe benyújtván,

az elégtételt a magyar királyi udvari cancellaria' utján eszkö

zölteti , mellyhez az illető bíróságtól az ügy a helytartó-tanács

által terjesztetik fel. A külföldi hitelező pedig a boni adóst ren

desen csak honi rendes törvényszék előtt, ha pedig az magát, sa

ját biróságáról lemondván, a külföldinek alávetette, vagy a fize

tésnek külföldön teljesítésére kötelezte, akkor a magyar királyi

udvari cancellaria' utján idéztetheti perbe. S a végrehajtás is át

küldő levél mellett ugyanezen utón eszközöltethetik annak ide

jében az illető törvényhatóságnál. — Az illy követelésekre nézve

azonban azon óvó rendszabály áll fen, hogy külföldinek ma

gyarok' követelő adósságait összevásárlani szabad ne legyen , a

követelhetési jognak mind az eladó', mind a vevő' részéről el

vesztése alatt; továbbá hogy a Magyaroktól adósságért külíoldi

által elvett ingatlan jószágok, ha nemesiéit, akármikor, ha pedig

polgáriak, egy év és egy nap alatt vissznváltathassanak.

A váltói ügyekben pedig a magyar váltótörvényszékek e-

lőtti törvénykezésben a váltókezesség magyarországi alattvalók

ra né/ve mindenkor a magyar váltótörvények szerint Ítéltetik

meg, még akkor is, ha általok a váltók külföldön adatlak ki;
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idegenekre nézve pedig a váltóképesség s.iját honi törvényeik

szerint határoztatik el. Minden egyéb váltói kérdések pedig,

mellyek a .váltó' formáját , tartalmát és jogbeli következéseit

tárgyazzák, a kötelező cselekvény'helyén fenálló váltótörvények

szerint Ítéltetnek el. Midőn azonban valamelly külföldön vég

hezvitt cselekvények törvényes következései a magyar váltótör

vényszékek előtt forognak fen, a külföldi törvény' különböző

rendeletére hivatkozó fél köteles azt az illető külföldi váltólör-

vényszéknek hiteles bizonyítványa által igazolni, különben a

magyar törvények szerint nyer ítéletet. Ha pedig ott, hol a

kérdésben forgó cselekvény végbement , váltótörvény nincsen :

a magyar vállólörvényszékek' eljárásának csak ügy van helye,

ha a kérdéses cselekvény a magyar törvények' határozatitól leg

alább lényegesen el nem tér. — Ha a váltóbeli kötelezés Magyar

országban történt ígéreten és kül-országban történt elfogadá

son alapszik, vagy megfordítva :. azon ország' törvényei szerint

ítéltetik el. mellyben a kötelezést tökéletességre emelő meg

egyezésnek kijelentése teljesitletett.

Mikor valamelly adós, vagy holta után örökösei vagy

hátrahagyott vagyonának gondnoka az illető csődüleli bíróság

elölt kijelentik, hogy adósságai vagyonát meghaladják; vagy

mikor a hitelezők közül egy vagy többen a csődüleli bíróság

előtt bebizonyítják, hogy az adós tartozásának eleget tenni néni

képes, s e miatt csődületet kérnek: illyenkor az adós ellen csőd

rendelletik.

A csődületi bíráskodás bejegyzett kereskedőkre és közke

reseti társaságokra nézve azon bíróságot illeti , mellynek köré

ben a csődület alá kerültuek kereskedési telepe van 5 ha pedig

több telepei vannak több törvényhatóságok alatt, ezek közül

az bíráskodik a csődületben, melly a csőd' megrendelése végett

legelsőben megkerestelett.

Azokra.nézve ellenben, kik nem bejegyzett kereskedők,

ha nemesek és egyszersmind nemesi javakkal birnak , habár

királyi városokban laknának, bírnának, vagy mint gyárosok

bejegyezve volnának is, mindig azon megyének törvényszéke

a csődületi biró, mellynek kebelében nemesi javaik feküsznek;

s ha nemesi javaik több megyékben fekú'szuek, azon megye'

törvényszéke, hol rendesen laknak; ha pedig rendes lakások

hol egyik hol a másik megyében volna, vagy épen az országon

kivül laknának, az illető kerületi tábla; végre ez„utolsó eset

ben, ha javaik több kerületekhez tartoznának, az O Felsége ál

tal kijelelendő kerületi tábla. — Azon nemesekre nézve pedig,

kik szabad királyi városokban laknak és semmi nemesi javak

kal nem birnak, valamint minden egyéb városi hatóság áld tar
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tozókra nézve Í3 , a városi tanácsol illeti a csődület! bíráskodás.

Azok felett, kik első bírósági hatósággal bíró mezővárosokban

laknak, ha nem nemesek, a mezővárosi tanács, ha pedig neme

sek, az illető -megye' törvényszéke itél a csődületben.

Minden egyéb nemesek és nem-nemesek felelt pedig, bár

földesúri halóság alatt laknak is, mindig a megyei törvényszék

gyakorolja a csődületi bíráskodást.

A Jász- és K.ún-kerületekbeu azoknak mind első mind fel-

jebbviteli bíróságaik. — A Hajdu-kérületbcn első csődületi bí

róság a városi tanács, honnan a feljebbvitel a kerületi törvény

székre, onnan pedig a hétszemélyes lábiára történik. — A ma

gyar tengermellékre uézve- pedig az ottani váltó- és kereskedési

törvényszék.

A csődületi bíróság' illetősége alá tartoznak azon perek is,

mellyek a-megbukotlnak vagyonára nézve más bíróságok előtt

Tannak ellene folyamatban; ugyanazért a csődület megnyílása

kor minden illyen perek a csődületi bírósághoz áttétetnek vég-

képeni elítélés végett; azon perek pedig, mellyek a bukottnak

vagyonára nézve más bíróság előtt ellene már lefolytak , habár

végkép elinléztetlek s feljebbvitel' utján megvizsgáltatlak is, de

végrehajtással még be nem fejeztettek, a csődületi első bíróság

hoz minden esetben altételnek ugyan , de ez az előbbi bíróság

állal elitélt követelés' valósága és mennyisége felett újabb ítéle

tet nem hozhat, hanem csak az osztályzás iránt bíráskodik.

Keni tétetnek át azonban az ingatkn nemesi javakat, továbbá a

váltóhitelező által- a csődület előtt megtartott zálogokat, s végre

a bányászati kereseteket lárgyazó perek;' melly utolsók csak

elinlézletésök után csupán osztályzás és kielégilés végett adat

nak a csődületi perhez.

A csődüleli perekben feljebbviteli bíróság a váltó-feltör-

vcnyszék, ügy szinte a csődületi bírósághoz áttett perekben is,

ha már előbb feljebb vive nem v.oltak. Innen pedig, ha a váltó-

feliörvényszék az előbbi bíróság' Ítéletét megváltoztatta, a hét

személyes lábiára tétetik a feljebbvilel

A csődüleli tömeg ellen formált követelések' első osztá

lyához tartoznak:

a.) a csődületi tömeg' rendbeszedésére, biztosilásara és kez

désére tett költségek s a bukottnak tartására történt kiadások.

b.) a bírói eljárás' díja. ' f

c.) a végrehajtási szokolt költségek.

•d.) a közhivatalbeli letétemények, ha a csődület' folya

mata alatt még ki nem adattak vagy fizettettek, s a tisztviselők*

hivatalos számadásaiból eredéit elmarasztalások.

e.) minden közadóbeli tartozások és hátramaradások.
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f.) a bányászati kir. urburai tartozásuk ugyanazon időre.

g.) a folyó eszLendei földesúri hátramaradások.

A régiebb bátramaradások., akár közadóbeliek vagy bá-

nyásziak, akár földesúriak legyenek, ezen osztályhoz nem tar

toznak.

Ezen első oszlálybeli köve Lelések közül az , melly sorra

előbb van, egészen kifizettetik, ha a hátrábbiak' kielégítésére

semmi nem marad is-

A második osztályhoz tartoznak:

a-) a gyámsági számadásokból eredéit elmarasztalások.

b.) a bukott' cselédeinek a csődület' megnyitása előtt egy

évre netala'n hátra lévő bére.

c.) a kereskedői segédek' fizetése.

d.) az orvos' díja s a gyógyszerárusnak orvosi szerekért

felszámított követelései a csődület' megnyitását megelőzött egy

évre.

e.) a temetési költségek; még pedig, ha a bukott a csőd'

megnyitása előtt halt meg, egészen, ha pedig1 a csődület alatt

halt meg, akkor ügy temeltetik el mint szegény, s csak a

múlhatlanul szükséges temetési költségek számittatnak fel.

f.) a lakásbéri tartozás a csőd' megnyitását közvetlen

megelőzött fél évre.

g.) a kéményseprő' bére a csődületet megelőzött egy évre.

Ha az l>ső osztálybeli követelések' kielégítése után a tö

megből nem maradna annyi, hogy abból a 2-ik osztálybeliek

teljesen kifizettessenek : akkor az 1-ső oszlály béliek' kielégíté

sén felül megmaradt vagyon a 2-ik osztálybeliek közt a kö

vetelések mennyiségéhez 'képest aránylag osztalik fel.

A /larmaail osztályba tartoznak:

a.) a bukottnak olly ősi adósságai, mellyek akkor, midőn

a bukott ősi örökségét átvette, már be voltak táblázva, vagy az

örökség' átvétele után hat hónap alatt betábláztattak. Ezen adós

ságok a bukott' ősi örökségének ériékéig megelőzik a bukott

nak még korábban betáblázott saját adósságait is, magok kö

zött pedig az ősi örökségből a betáblázás' sora szerint fizettet

nek ki. Az örökség' átvételekor betáblázva nem volt ősi adós

ságok ellenben a bukottnak saját adósságai előtt elsőbbséggel

nem bírnak.

b.) a csőd alá került személy' feleségének törvényes hilbé-

re, melly a mágnásoknál 400, nemeseknél és polgároknál 200,

nem-nemeseknél pedig 40 forint törvényes értékű pénzben. E

jegypénz rendesen az ingatlan javakból fizettetik ki, s csak

ezek' nem léiében az ingókból. Megelőzi pedig a bukottnak

még házassága előtt ellene betáblázott adósságait is. Ugyanez
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illik mindennemű bírói Ítélet által megállapított üu-táspérizekre

(vitalitiumokra), ha azok az Ítélet' kihirdetése után legfeljebb

hat hónap alalt az adósnak ingatlan javaira betábláztattak, vagy

a hol ingatlan javak nincsenek, az illető törvényhatóság előtt

bejegyeztettek; a mi pedig igy .be nem tábláztatott vagy ba

uem jegye/letelt, a közönséges adóslevelek közé tartozik.

Q»~5 a bukott'- feleségének hozománya és jegyajándéka, a

mennyiben anuak valósága s a férj' kezére lett jutása, sőt ne

mesekre nézve a férj' ingatlan javaiba történt beruházása meg-

bizonyittatik ; de csak ügy, ha az kereskedőkre nézve a férj'

kereskedési czime' bejegyzésekor, vagy ha utóbb történt a há

zasság, hat hónap alatt az egybekelés után, ha pedig a hozo

mány a házasság ulán jött kezéhez, azonnal, ugyanazon ható

ságnál, hol a kereskedési czím be volt jegyezve, bejelentetett

és bejegyeztetett , nem kereskedőkre nézve pedig azon időtől

lógva, midőn a férj' kezére 'került, hat hónap alatt betáblázta-

lolt. Az igy bejelentett vagy beláblázott hozomány megelőzi a

férjnek minden későbben felvett vagy későbben betáblázott

adósságait; ellenkező esetben pedig a férjnek beláblázott adós

ságai és váltóbeli kötelezései előtt semmi esetre elsőbbsége nin

csen, hanem a közönséges adóslevelek közé tartozik-

d.) a bukottnak ellene betábláztatott adósságai.

e.) a bukott által kiadott vagy elvállalt vállóbeli kötele

zések.

E három utóbbi pontra nézve azonban meg kell jegyezni,

hogy a beláblázott hozomány és a bukottnak beláblázotl adós

ságai csak az ingatlan javukra nézve birnak elsőbbséggel a beje

lentett hozomány és vállóbeli adósságok elölt; ellenben az in

gókra nézve a • bejelentett hozomány és vállóadósságok meg

előzik a betáblázott adósságokat. Ugyanazért a betáblázott ho

zományt és a beláblázott adósságokat, ha ezek az ingatlanokból

ki nem elégíltethelnének, csak akkor lehet az ingókból kifizet

ni, ha a bejelenlett hozomány és váltóbeli adósságok az ingók

ból már kikerültek; valamint más részről a bejelentett hozo

mánynak és vállóadósságoknak kifizetésére az ingatlanokat

csak akkor lehet fordítani, ha már az ingók kimerittettek, s az

ingatlanokból a betáblázottak' teljes kielégítésén felül valami

maradott.

Ha a bukottnak valamelly különösen megnevezett ingat

lan jószágára beláblázott követelés azon ingatlan jószág' árából

ki nem telnék: a hitelező ezen követelésének hátramaradt ré

szére nézve máa ingatlan javakra betáblázási elsőbbségét nem

terjesztheti ki, s a hátramaradt követelés a bukottnak közön

séges adóslevelei közé soroztatik.
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Ha a 3-ik osztálybeli követelések a csődtömegből egészen

ki nem telnének : akkor a betáblázott követelések egymás kö

zött a betáblázás' ideje szerint soroztainak. A váltóbeli követe

lésekre nézve pedig az a törvény' rendelete, hogy mindennemű

váltói kötelezések, mellyeket az adós fél a váltólörvényszéknek

vagy városi tanácsnak színe előtt, vagy megyékben a törvényes

bizonyság elölt, a kiadás idejének és summának világos kifeje

zésével irt alá, egymás között ezen hiteles aláírásnak ideje sze

rint sorozlassanak, s egyéb váltói követelések előtt minden le

vonás nélkül kifizettessenek. Ugyané szabály alá lartozik 3

hasonlóan levonás nélkül kifizettetik a bukóit kereskedő' fele

ségének bejelentelt hozománya is, melly minden a bejentés után

támadt váltókötelezcscket megelőz , ha bár azok a fentebbiek

szerint -hitelesen aláírattak is. Azon váltóbeli kötelezések ellen

ben, mellyeket az adós nem a fentebbiek szerint közhilelessé-

fű személyek eló'tt , hanem csak magánosán irt alá , egymás

őzt semmi elsőbbséggel nem bírnak, hanem a tömegből ki-

elégitésökre maradott summa közöltök aránylag felosztatik.

A negyedik osztályhoz tartoznak :

a.) azon letétemények , mellyek a bukottnál mint magá

nos személynél tétettek le, s a csőd' megnyitásakor természet

ben meg nem voltak.

b.) a bukott személy' feleségének a fentebbiek szerint be

nem táblázott, vagy be nem jelentett hozománya.

c.) a bukottnak közönséges adóslevelei.

d') minden terhes szerződésből eredő tartozások.

e.) minden számviteli-kivonati adósságok.

f-) minden az 1-ső osztályhoz nem tartozó számadási kö

vetelések.

A 4-ik osztálybeli követelések egymás közt nem soroz

tainak, hanem, ha a tömegből egészen ki nem lelnének, akkor

a 4-ik osztály' kielégítésére fenmaradt summa a hitelezők kö

zött minden elsőbbség nélkül követeléseikhez képest aránylag

felosztatik.

Az eddig eló'számlált négy osztálybeli követeléseknek

megítélt kamatai azon elsőbbséggel bírnak, mellyel a tőke,

mellytől fizettetnek. De ezen elsőbbség csak azon kamatokat

illeti, mellyek a csődület alatti időre járnak , s mellyek a cső

dület' megnyitását legközelebb megelőzött egy évről hátra van

nak. Mert a csődüleli pernek megkezdésétől fogva minden

megítélt követelésektől a kamatok is járnak.

Az ötödik osztályba, tartoznak az imént emiitetteknél ré

gibb kamatbeli hátramaradások. S ha az előbbi osztályok' tel

jes kielégítése után a tömegből annyi nem maradna, hogy azok
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mind kifizettethessenek, akkor minden egymás közti sorozás

nélkül a tömeg' megmaradt része közöltök aránylag felosztatik.

Végre AZ utolsó osztályba, tartoznak minden az eddigiek

ben el nem számlált követelések , mellyek egymás közt elsőbb

séggel nem bírnak, s annálfogva , ha az előbbi osztályok' tel

jes kielégítése után a tömegből valami maradt , aránylag! fize

tést nyernek.

Ha a csődület' berekesztése után a bukottnak valamelly

vagyona- találkoznék , melly a csődület alá tartozott volna ,

vagy ha azon pereitbői, mellyek a bukottnak tömegét kere-

sőleg illették, de a csődület' berekesztéséig le nem folytak, a

bukottra valamelly vagyon háramlanék: joga van azon hitele

zőknek, kik a csődtömegből teljes kielégítést nem nyertek, meg

ítélt ki nem elégi'lett követeléseik' erejéig a bukott ellen azon

vagyonára nézve birói foglalást intézni, melly birói foglalás az

illető csődületi biróság által a hitelezők' kérelmére, a csó'dületi

perben hozott ítélet s osztályzás szerint azonnal megrendeltetik

s haladék nélkül teljesíttetik.

Ha pedig a csődület' berekesztése után a bukottra vala

melly örökség szállott, vagy ő bármiképen ismét vagyont szer

zett: a csödüleli perben ki nem elégített hitelezők ellene új

csődületet nyithatnak , mellyhez azonban a bukottnak új hi

telezői is meghívatnak , s a per mindenekben az előbbi csőd

per szerint folytattalik.

Csődületi perekben a bukottnak a biróság előtt megjele

nésekor a biróság ellen tehetendő kifogásán , és a fentebbiek

ben előadott feljebbvitelen kívül semmi egyéb kifogásnak, per

orvoslatnak, perújításnak és birói parancsolatnak semmi szin

alatt helye nincsen s perbeli költségek is meg nem ítéltetnek-

Az 1-ső osztálybeli a) b) és c) alatti költségek a csődtömegből '

fizettetnek ki, de a biróság által a kielégített követelésekből

aránylag levonatnak.

A csődpernek következésében birói foglalás alá vett ja

vakra nézve felülfizetési keresetnek semmi esetben helye nin

csen. Azon ingatlan nemesi javakra nézve pedig, .mellyek még

a csőd* megnyitása előtt a bukottnak javaiból birói zálogképen

becsű mellett (nem pedig árverés által) jutottak valakinek ke

zére, ugyszintén azon ingatlan nemesi javakra nézve is, mely-

lyeket a bukott a csőd' megnyitását legközelebb megelőző öt

év alatt valakinek szerződés mellett zálogba adott, azon hite

lezők, kik a csó'dperben megítélt követeléseiket vagyon' hiánya

miatt meg" nem kapták , felülfizetési pert kezdhetnek.

A hamissággal párosult bukás a fenyítő biróság által bűn

perrel fél évtől három évig terjeszthető tömlöczczel bünlette
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lik, a vétkes gondatlanságból eredéit pedig egy hélló'l hat hó

napig terjedhető bezárással.

E csődületi rendszabályek az 1840-diki 22 törvényczikk

által határoztattak meg ; a régibb csődületi perek pedig a ré

gibb reud és törvények- szerint intézteinek el.

A mi már az adósságlevelek' rendes szerkezetét illeti : ab

ban meg kell lenni a hitelező' vesétek- és keresztnevén kivú'l az

átvett érték' megismerésének, mivolta' és mennyisége' meghatá

rozásának, nevezetesen ha pénz van adva, a pénz' nemének,

ha pedig más dolog, annak kikötött árának ; továbbá a fize

tés' megigérésének és idejének, a netalán fizetendő kamatok'

mennyiségének és fizelésök' helyének és idejének, a kötés' he

lyének és napjának, 's végre az adós' vezeték és kereszt neve'

aláírásának.

Adósságlevél' példája.

Alulirt ezennel megismerem, hogy raai napon T. T. úr

tól pengő pénzben, forintját három ezüst húszasával

számítva, hitelbe felvettem, olly feltétellel, hogy azt T. évi

hónak' ...dik napjáig száztól hatos kamatostul visszafizessem,

melly kamatokat az említett hitelező úrnak saját lakhelyén

minden fél év' elején pontosan megfizetni fogok. Melly kötele

zéseimet ha nem teljesítném , szabadságot adok ezennel a ne

vezett hitelező úrnak, hogy magának azonnal minden törvény-,

kezes nélkül, akármelly általa megkeresendő bíróság által az

éu költségemen akármiriemű vagyonomból teljes elégtételt sze

reztessen.

Mellynek erejéül kiadom e saját nevem' aláírásával meg

erősített kötelező-levelemet.

Költ sat.

Az adós* neve' aláírása.

Más példa.

Kötelező -levél

pengő forintról, forintját három ezüst húszasával

számítva, mellyeket én az alulírt mai napon N. N- úrtól hitel

be felvelten, olly feltétellel, hogy azokat mától kezdve fél év

alatt, úgymint T. évi T. hónap' ...dik napján visszafizessem.

Költ. sat.

Előttünk: T. T- mint tanú.

P. P. mint tauu. Az adós' never aláírása.
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Más példa.

Alulirt ezennel megismerem , hogy mai napon, N. N. úr

tól pengő forintot, forinjára három ezüst húszast szá

mítva, hitelbe felvettem , olly feltétellel, hogy azoktól minden

év' végén á hitelező úrnak saját lakásán száztól négyes kama

tokat pontosan fizessek, magát pedig a tőkét, akármikor a hi

telező úr kivánandja, mindazáltal félévi előre felmondás után,

megfizessem, viszont pedig én is a tőkének visszafizetését akár

mikor ugyan , de csalt féléves előre felmondás után lehessem.

^ Mellynek erejéül kiadtam e saját nevem' aláírásával meg

erősített kötelező-levelemet.

Költ sat.

Az adós' neve' aláírása.

Más példa.

Alulirt ezennel megismerem, hogy N. N. úrtól három

ezer pftot , 3 húszast számítva egy ftra , oUy feltétel alatt vet

tem fel mai napon sál. Melly kötelezetlsegemnek ha eleget

nem tennék, magamat az 1840-lci XI. törvényczikk' erejénél

fogva mind a tőkére, mind a kamatokra nézve az 1836 évi XX

törvényczikkben megalapílolt , s a hitele/ő úrnak választása

szerint akármellyik megyei vagy városi bíróság elölt törvény-

szünet alatt is folytatandó szóbeli pernek olly módon vetem

alája, hogy az érdeklett szóbeli per' útján hozandó Ítélet akár

hol táláltató ingó vagy ingatlan, javaimban egyszeri árverés

mellett is végrehajtathassák.

Költ sat. - ,

Az adós' aláírása.

Más példa.

Alulirt házastársak ezennel megismerjük, hogy mai na-

ion N. N. úrtól pengő flot, forintjára három ezüst hu-

_^ast számítva, hitelbe felvettünk, s kötelezzük magunkat egye-

temleg, ezen adósságunknak T- évi T. hónap' ...dik napjáig

visszafizetésére , addig pedig tőle félévenként a hitelező úr' la

kóhelyén pontosan lefizetendő száztól hatos kamatok' adására.

Melly kötelezéseinknek ha eleget nem tennénk, szabadságot

adunk a nevezett hitelező úrnak, hogy magának azonnal akár

24
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minemü vagyonúnkból szabad választása szerint rövid szóbeli

per' útján a mi költségünkre elégtételt szerezzen.

•Mellynek nagyobb erejéül kiadtuk e saját nevünk' aláírá

sával megerősített kötelező-levelünket.

Költ sat.

Az adós' férj' s felesége' aláírásaik.

Más példa.

Kötelező - levél

forintról pengő pénzben , mellyel alulirt részint

azon hétszáz akó borért , mellyel a múlt szűreikor N. N. úr

tól bitéibe megvásároltam és természetben ugyanakkor át is

vettem, részint nyolczvanöl pozsonyi mérő liszta búzáért,

mellyel ugyanazon úrtól mai napon átvellem , az említelt hi

telező úrnak tartozom, s mellynek mához egy év múlva, úgy

mint T. évi T. hónap' . . . dik napjára lefizetésére magamat

ezennel kötelezem , lekötvén a hitelező úr' nagyobb biztosítása

végeit ezen adósságaim' fejében T. városban T. lílszában . . .dik

szám alatl lévő házamat, olly feltétellel, hogy ha említett tar-

tozásomat a kitett napra kész pénzben meg nem fizetném, sza

bad legyen a hitelező iirnak e házamat az illető városi tanács

által minden törvénykezés nélkül árverésen eladatni a árából

magát teljesen kielégíttetni , a maradandó feleslegel azonban

nekem visszatérítvén.

Költ sat.

Az adós' aláirása.

XVI. Kezességek.

A kezesség által valamelly személynek köteleztelése vál

laltatik el azon esetre , ha ez annak meg nem felelne.

Kezességet csak az vállalhat fel, a ki maga is köleseket

tehet.

A kezes még akkor is tartozik eleget tenni , ha azon sze

mély, kiért kezességet vállalt , nem kötelezhette magát , s ily-

lyenkor a kezesség kész elvállalássá vagyis egyenes kötelezéssé

válik.

A kezességnek csak annyiban van kötelező ereje a kezesre

nézve , a mennyibea a köteleztetés törvényes ; annálfogva , ha
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az, kiért kezesség van vállalva , a köteleztetés alól felmentetik ,

a kezes is felszabadul alóla , s ez ugyanazon kifogásokat te

heti ellene , mellyet a fó'adós.

A kezes' köteleztetése a feltételtől függ , melly alatt ke

zességet vállalt. Ha átalánosan, minden feltétel nélkül vállalta

el a köteleztetést : tartozik azt épen úgy teljesítnij mint az,

kiért kezességet vállalt, teljesítni tartoznék. Ha pedig csak va-

lamelly megszorítással vállalt kezességet, akkor csak ez alatt

tartozik teljesitni. Ha egészen vagy valamelly részben vállalta

el , ahhoz képest tartozik elégtétellel is. Ha közönségesen vál

lalt kezességet a tartozásokért , különösen egyet sem nevezvén

meg, akkor minden tartozásért köteles lesz kezeskedni; ha

Eedig a tartozást különösen megnevezte , akkor csak ezért,

jy bizonyos időre is vállalhatni kezességet, a mikor a köte

lezés csak ezen időre terjed a kezesre nézve.

Bűnperekben pedig, kivált személyes büntetésekre nézve

kezesség nem engedtetik , hanem azt csak a bűn által okozott

károk' megtérítésére nézve lehet felvállalni, melly esetben csak

a kárt, nem pedig az időközben húzhatandó hasznot is, tar

tozik megtérítni a kezes , ha csak átalánosan mindazokra nem

vállalt kezességet , a miket a kárt okozott személy megtérítni

tartoznék.

.A kezest csak akkor lehet elégtételre szorítni, ha annál,

kiért kezeskedik, az Ítélet' végrehajtásakor semmi vagyon már

nem találtatik. Ellenben egyenesen is kereset alá lehet venni a

kezest, ha annak, kiért kezességet vállalt, vagyona csak re-

ménylhető , s az is igen bizonytalan jogot épül , vagy olly tá

vol van, hogy reá a hitelezőnek igen hosszú ideig kellene vá

rakozni; továbbá, ha a főadós az országból kiköltözött, s e

miatt az országban meg nem perelhető; végre, ha a kezes egy

szersmind készfizetési lekötelezést vállalt , a mi a valtóbeli ke

zességnek mindig alatta értetik, melly egyszersmind kész fize

tési lekötelezésnek tekintetik, s mellyben a kezes a váltótör

vény' szigorúsága alá tartozik.

Ha ugyanazon egy kötelezésért több kezesek írták alá

magokat egyetemes kötelezés nélkül, akkor az egész teher

közöttök egyenlő részekre oszlik fel. De ha egyetemleg köte

lezték magokat , akkor a követelő a tartozást nem csak mind

nyájokon együtt, hanem külön külön is akármellyikén tet

szése szerint egészen keresheti. A valtóbeli kezességben pedig

a kezes akár egy , akár több , ha csak valamelly megszorítást

abban határozottan ki nem köt, mindenkor egyenként az

egész valtóbeli summára nézve kötelezve van.

Ha olly adósságért kezeskedik yalaki , mellynek megfize

24*
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tésére határnap van szabva , ennek elteltekor sürgetheti a hite

lezőt, hogy vagy adósságát az adóson vegye meg, vagy a ke

zest szabadítsa fel a kezeskedéstől; mit tenni ha a kezes el

mulaszt, köleleztetése tovább is megmarad.

Hasonlóan, ha a kezes látván, hogy az adós veszteget,

vagy bukni kezd , vagy az országból ki akar költözni , törvé

nyesen felszólíthatja a hitelezőt, hogy az adóson a tartozást

vegye meg; mit ha a hitelező nem teszen, s az adós utóbb fi

zetésre tehetetlenné lesz, akkor a kezes, ha bebizonyítja,

hogy az adós a hitelező' megintetésekor még megfizethetett

volna* a kötelezés alól felszabadul, a rajta a hitelező azt többé

nem keresheti.

Ha azon kötés, mellyért kezesség vállaltatott, egyezke

dés által vagy más módon más nemű kötelezéssé válloztatifc

a kezes befolyása és megegyezése nélkül , az új szerződés-' fel

tételei őt nem terhelik, hanem a kötelezés ellen minden előbbi

netaláni kifogásai s még ezenfelül az új szerződésből származ

hatok is számára fenmaradnak.

A kezesség a kezes' örököseire is átszáll, a mennyiben

örökségéből kitelik a tartozás.

Ha a kezes az adós helyett eleget tett, az adóson megté

rítést követelhet, nem csak a kifizetett tartozásra, hanem még

a kezessége által szenvedett káraira és költségeire nézve is, ha

csak ezeket nem maga okozta magának. De ha valamit a tar

tozásból a hitelező elengedett, ezen elengedett részt a kezes az

adóson nem követelheti , ha csak be nem bizonyítja , hogy az

elengedést a hilelező a kezes' javára tette.

A mi a kezesség-vállalás' Írásba tételét illeti : annak szer

kezetében meg kell említve lenni, a kezes nevének aláírásán

kívül a kezesség' elvállalásának , az elvállalt kötelezésnek s a

netaláni feltételeknek, mell vek alatt azt elvállalja, p. o- ha az

adós több adósságokat nem tenne, — vagy: míg az adós utjá-

ból visszalérend , — vagy : mától fogva két évig , stef.

Megtörténhetik pedig vagy csupán a kezes' nevének e

hozzá-tétellel : mint kezes, a kőtelező -levél aláírása állal;

vagy a kezesség-vállalásnak a kötelező-levél alá akár csak rö

viden, akár a kötelezésre is hivatkozva, feljegyzése által; vagy

végre külön irományban szerkezlése által , mellyben a kötele

ző-levélre hivatkozás tétetik , pontosan megemlíttetvén a köte-

leztelés' mivolta és mennyisége, a hitelező és adós' nevei, s a

kötelező-levél' kelte, egyszóval mindazok, mellyek a kezes

ség' mibenléte iránt minden kétséget eloszlatnak.
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Kezesség -vállalás' példái.

(A kötelező levél alá jegyezve.)

Alulirt magamat N. N. úrért kezesnek vallom (vagy N-

N- úrért kezességet vállalok).

Költ sat.

A kezes' aláírása.

Más példa.

Azon esetre, ha N. N. úr fentemlített tartozását annak

idejében nem teljesítené, a kezességet érette magamra vállalom.

Költ sat

A kezes' aláírása.

Más példa.

Alulirt a fentebbi kötelező - levélben foglalt tartozásra

nézve N. N. úrért kezességet' vállalok, kötelezvén magát, hogy

azon esetre, ha ő eleget nem tehetne, én helyette a fentebbi

feltételek alatt eleget fogok tenni;

Költ sat.

A kezes' aláírása.

Más példa.

(Külön irományba szerkezve).

Alulirt bizonyítom , hogy azon p. forintért, mely-

lyeket N. N. úr T. T. asszonyságtól T. évi T. hónap' . . . dik

napján P. városában költ kötelező-levél mellett sz'áztól hatos

kamatra hitelbe felvett, kezességet vállalok olly feltétellel,

hogy ha N. N. úr a nevezett hitelező asszonyságnak két év

múlva e tartozást meg nein fizetné , én azt helyette kamatos

tul megfizessem.

Költ sat. .

A' kezes' aláírása.
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Más példa.

(Kibocsátandó rab mellett.)

Alábbirt jelentem , hogy N. N. cselédemért, ki tolvaj ság'
•gyanúja miatt a nemes vármegye' fogházában raboskodik, ke

zességet vállalok olly módon , hogy őt, a mikor kivántatándik,

tüstént elő fogom áUítani; mit ha nem tennék , szabad legyen

a nemes vármegyei törvényszéknek személyemet letartóztatni

s mindazon kárt , mellyben az említett N. N. elmarasztalta-

tik., javaimból megtéríttetni.

Költ sat.

T. T.

XVII. Ajándéklevelek.

Az ajándékozásban valaki valamelly vagyonát ingyen csu

pán jó akaratból adja másnak.

Csak az ajándékozhat, ki vagyonáról szabadon rendel

kezhetik. Annálfogva tébolyodottak , gyermekek, gyámság

alatt lévők, gyámok növendékeik' vagyonából, törvényesen

pazarlóknak nyilatkoztatottak , hitre-bizományosok , fiák a

még élő szülőik' vagyonaiból nem ajándékozhatnak.

Elajándékozni pedig csak olly dolgokat lehet, mellyekre

nézve az ajándékozónak a törvények teljes és szabad rendelke

zési jogot adtak.

Csak olly személyeknek ajándékozlathatik valami érvé

nyesen , a kiknek a nekik ajándékozandó dolgot elfogadni és

bírni a törvény által meg van engedve. Annálfogva közönsé

geknek, mint klastromoknak , sat. és nem-nemeseknek ne

mesi jószágot magános személy törvényszerűen nem ajándé

kozhat. Házastársak azonban, szülők és gyermekek egymás

nak érvényesen ajándékozhatnak.

Ingó javakat minden különös szertartások nélkül is, in

gatlanokat ellenben csak a törvény által megszabott szertar

tásokkal lehet elajándékozni. Tanácsosabb azonban az ingó ja

vak' elajándékozása iránt is oklevelet készíteni s azt a törvény

hatóság által is megerősíttetni.

A feltétel nélkül tett ajándékozás által a megajándéko
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zott személy az ajándékozott tárgynak azonnal ura lesz. A fel

tételes ajándékozás által nyert jog ellenben a feltételektől függ.

Az élők közt történt ajándékozás, mellyről itt szó vala,

a közös megegyezés után mindjárt foganatba lép , bár az aján

dékozott tárgy még át nem adatott is.

A meghalálozás' esetére tett ajándékozás az ajándékozó'

haláláig a megajándékozó l h személyre nézve semmi tettlegi jo

got nem szerez, s azt az ajándékozó akármikor visszahúzhatja.

Ha pedig valamelly különös veszély' esetére tétetett, ennek el

múlása után visszahúzás nélkül is magától megszűnik; ügy

szinte akkor is , ha az ajándékozó az ajándékozás után hűt

lenség' vagy felségsértésbe esik. Egyébiránt a végrendeleti ha

gyomány' természetét követi s a végrendeletek körül meg

szabott szertartásokat kívánja meg.

Az ajándék-levélben meg kell említve lenni az ajándéko

zott személyek' nevein kiviil, az ajándékozott tárgynak s az

ajándékozás' netaláni feltételeinek. .

Ajándéklevél' példája.

Alulirt jelentem, hogy N. N. barátomnak örök emlékül

ezüst lokú kardomat, mellynek tokján P. M. betűk, vasán pe

dig nevem van bemetszve, örökös tulajdonul oda ajándékoz

tam. Mellynek nagyobb erejéül adom e saját nevem' aláírásá

val megerősített ajándék-levelemet.

Költ sat.

Aláirás.

Más példa.

Mai napon alulírtak következő ajándéki kötésre léptünk:

Én N. N- jelenlem, hogy T. városban T. útczában . ..dik

szám alatt lévő egyemeletes házamat s ugyanazon város' ha

tárában T. hegyen P. P. és R. R. szomszédságokban lévő sző

lőmet, melly jószágokat magam szereztem, T. T. asszonyság

nak örökös tulajdoni joggal csupa szívességből és barátságból

oda ajándékoztam. Kívánom tehát, hogy az említett ház és

szőlő az említett asszonyság' nevére átirassék.

Én pedig T. T. a fent nevezett ajándékot köszönettel el

fogadtam.
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Mellynék erejéül ezen ajándéki kötést mind a két fél az

alulirt tanúk' jelenlétében saját neve' aláírására! megerősítette.

Költ sat.

Az ajándékozó' neve

G. G. mint tanú. A megajándékozott' neve.

H. H. mint tamí.

VWIII. Engedmények.

Az engedményekben valamelly másikon teendő követelés

szállittatik egy harmadik személyre tulajdonul.

Az adós' megegyezése nem kívántatik ugyan meg az át

engedéshez , tanácsosabb azonban azt is megnyerni , hogy így

az adós azután az engedményes ellen kiíogást és viszontköve-

telést, mellyet talán az átengedő ellen tehetett volna, ne te

hessen. Melly adósi megegyezésnek azonban bebizonyíthato

tt ak kell lennie. '

Nem elég pedig csak az adósságlevelet átadni az engedmé

nyesnek , hanem az engedményezésnek vagy ugyanazon okle

vél alá fel kell jegyeztetni s az átengedő által aláíratni, vagy

róla különös oklevelet kell készítni , s ezt is az engedményes

nek átadni.

Az átengedő csupán az átengedett követelés' valódiságáról

felel, arról ellenben nem, van-e iránta az adósnál elegendő

biztosság.

A ki váltót közönséges engedmény mellett (melly a váltó'

hátára vagy másolatára iratik) másra átruház , engedményesé

nek és az azt követőknek váltójogilag lekötelezve nincsen, ha

nem az engedmény mind formájára , mind az abból ellene

vonható következésekre nézve, a köztörvény alá tartozik; az

engedményes azonban a váltót tovább forgathatja , és mind ő,

mind forgatmányosai az elfogadó ellen szintúgy, mint magok

közölt , és az átengedőt megelőző forgatók és kibocsátó ellen ,

a forgatmányból származó váltójogokkal élhetnek-

A közönséges engedményben meg kell említve lenni az

átengedő' és engedményese' nevein kívül, az átengedésnek és

feltételeinek, s az átengedett jog' vagy követelés' mivoltának és

mennyiségének.



Magány-ügyiratok. 377

Engedmény' példája.

(Az adósságlevél után írva.)

Alulirt a fentebbi kötelező-levélben foglalt , pengő

forintból álló követelésemet minden vele egybekapcsolt jo

gokkal együtt N. N. úrnak átengedem , s annak valódiságá

ról jótállók.

Költ sat.

Az átengedő' aláírása.

Más példa.

(Külön oklevélbe foglalva.)

Alulirt ezennel jelentem, hogy azon ...... pengő forint

ból álló követelésemet , mellyel nekem N. N. úr T. városban

T. évi T. hónap' ...dik napján költ kötelező-levél szerint tar

tozik , mai napon T.' T. úrnak átengedtem , s az említett kö

telező-levelet neki át is adtam olly véggel , hogy ezen követe

lést, mint igazságos tulajdonát, az adóson, a mikor tetszendik,

megvegye.

Mellynek nagyobb erejéül kiadtam e saját nevemmel alá

irt engedmény-levelemet.

Költ sat.

Az átengedő' aláírása.

Adósnak az engedményben megegyezése' példája.

(Az engedmény után írva.)

Alulirt megegyezem a fentemlített kötelező-levélnek T.

T. úr' részére átengedésében, s fizetésbeli köteleztetésemre

nézve minden kifogásról lemondok.

Költ sat.

Az adós' aláírása.

Más példa.

(Külön irományba foglalva.)

Én alábbirt jelentem , hogy azon pengő forint' tar

tozásomnak , mellyel T. városban T. évi T- hónap' . . . . dik
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napján költ kötelező-levelemnél fogva N. N. úrnak tartozom,

az említett hitelező úr által mai napon T. T. úr' részére áten

gedésében megegyezem , s magamat fizetésbeli köteleztetésem'

teljesítésére kötelezem.

Költ sat.

Az adós' aláírása.

XIX. Utalványok.

Az utalványok által az utalványozó valamelly más sze

mélyen való követelése beszedését ajánlja egy harmadiknak

ennek számára , melly által az utalványozó (vagyis utasítást

kiadó) köteleztetése az utalványozottra (kihez tudnillik az uta

sító levél szól) megy által , ki köteles lesz az utalványozó he

lyett az utalványost (vagyis rá utasított személyt) az utasításba

foglalt pénzmennyiség' értékéig kifizetni , ha ő az utalványo

zónak valóban tartozott, mivel különben nem tartozik az utal

ványt elfogadni. Az adósára utalványozás azonban csak akkor

ér fel az utalványozó' részéről a fizetéssel , ha az utalváuyos

az utalványozónak a fizetésről nyugtatványt ad 8 neki az adós

ságlevelet visszaadja, vagy ha az utalványozó t tat az utalvá

nyozó helyett adósává világosan elfogadta. Ha pedig ezen fel

tételekhez még a fizetésre kinevezett utalványozottnak mege

gyezése is hozzájárul , akkor az utalványozó nem csak a fize

tésre kinevezett utalványozótól azelőtt volt összeköttetésétől

megszabadul, hanem az utalványosuak sem tartozik többé a

fizetésre kinevezett pénzmennyiség' valóságáról felelni.

Az utalványokban meg kell lenni az utalványozott' és

utalványos' nevein kivül a fizetendő pénzmennyiségnek és az

utalvány' kiadatása' helyének és idejének az utalványozó1 alá

írásával.

Utalvány' példája.

N. N. úrnak tessék T. T- úr' számára ezen utalványomrapengő forintot kifizetni és számadásomban felróni.

Pesten ...dikévi .... hónak' ...dik napján.

Az utalványozó' aláiráaa-
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Más példa. .

N. N. úrnak tessék ezen utalványomnál fogva T. T. úr'

rendelményére pengő forintot fizetni, s azt számadásom

ba róni, felőle engemét értesítvén.

Pesten T. évi T. hónapi . . . dikén.

Az utalványozó' aláírása.

Más példa.

Alulirt ezennel megkérem N. N. urat, hogy azon

pengő forintot , mellyel nekem T. évi T- hónap' . . . dik nap

ján költ kötelező-levél szerint tartozik, T. úrnak, tőle veendő

nyugtatvány s az említett kötelező-levél' visszavétele mellett,

fizesse ki.

Pesten , T. évi T. hónap' . . . dik napján.

Aláírás.

XX. Wyugtatváityok.

A nyugtatványok Írásbeli megismerései annak, hogy va-

lamelly pénzbeli fizetés teljesíttetelt és felvétetett.

Hitelességére megkíván tátik, hogy benne ki legyen léve

1) a fizetett pénz' mennyisége, még pedig nem csak számmal ,

hanem betűkkel is kifejezve, sőt jó azt még a papiros' szélére

is e szókkal: azaz feljegyezni; 2) azon czím és mód, mely-

lyen a fizetés tétetett, megnevezve az időt is, a mellytől s

meddig tétetett ; 3) a fizető és kézhez szolgáltató személy' ne

ve 5 4) a fizetés' megtörténtének világos szavaidiai elismerése;

5) a nyugtatvány' kiadatásának helye és ideié; 6) a nyugtat-

ványt kiadó hitelezőnek vagy megbízottjának saját neve' aláí

rása , s ha írni nem tudna, legalább neve mellé tett kézvonása,

melly utóbbi esetben tanácsos tanúkkal is aláíratni a nyug-

tatványt.

A nyugtatvány az adós" kezében bizonyságul szolgál az

iránt, hogy a benne foglalt pénzt kifizette , ha csak a hitelező

ellenkezőt nem bizonyít.
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Csupán a kötelező-levélnek az adós' kezében létele is

gyaníttatja ugyan az adósság' történt kifizettetését ; de ha a hi

telező csak fél próbát hozhat is elő az iránt, hogy a summát

meg nem kapta, a kötelező-levél' birtokosa pótló hit' letételére

szoríllathalik. Ugyanazért a fizető nem tartozik megelégedni a

kötelező-levél' visszaadásával, hanem a mellett nyugtatványt

is kívánhat. Legtanácsosb pedig a nyugtatványt akár a részen

kénti, akár a teljes megfizetésről magába az adósság-levélbe

íratni a hitelező-áltál , hogy így ez a kötelező-levéllel , ha ke

zénél maradna is, az adóst meg ne támadhassa. —

A kereskedők s mesteremberek többnyire caak e szót ír

ják számadásaik alá: „kifizettetett."

•>'--.,.

Nyugtatvány' példája.
•-'•"--' ' f-'íy' 't-'

Nyugtatvány

pgő forintról, mellyeket alulirt N. N. úrtól a mólt

aratáskor hitelbe neki adott 50 pozsonyi mérő búzáért mai na

pon tőle kész pénzben hiány nélkül felvettem.

Költ sat.

A hitelező' aláírása.

Más példa.

Alulirt ezennel megismerem, hogy azon pengő fo

rintot , mellyeket N. N. úrnak T. évi T. hónap' . . . dik napján

hitelbe adtam volt, tőle mai napon kamatostul visszakaptam.

Költ sat.

A hitelező' aláirása.

Más példa.

Ny ugtalvány

pgő. forintról , mellyeket alulirtnak mai napon T.

T. úr, T. városban T. útczában szám alatt lévő hazam

ban általa bérlett lakásért házbérül dik esztendőre előre

kifizetett.

Költ sat.

A házbirtokos' aláirása.
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Más példa.

Nyugtatvány ..,.. pgő forintról, mellyeket alulír t azon

pengő forintnyi tőkepénzemért , mfllyet N. N. úrnak T.

évi T. hónap' . . . dik napján költ kötelező-levelére hiteleztem ,

a közelebb múlt dik évre kamatul az említett N. N. úrtól

mai napon felvettem-

Költ sat.

A hitelező' aláírása.

Más példa.

Alábbirt e közönséges nyugtatványom által ezennel

megismerem, hogy N. N. úr minden tőlem eddig vásárlóit

árúkért hátra volt tartozásait mai napon nekem kész pénzben

hiány nélkül lefizette , s annálfogva mai napiglan a múlt időre

nézve rajta semmi követelésem nincsen.

Költ sat.

A hitelező' aláirása.

XXI. Enyésztő-leveleK.

Ha valamelly ollyan iromány, különösen kötelezvény

elvesz, mellynél fogva megtalálója akár az elvesztő, akár más

valaki ellen jogtalan keresetet támaszthalna , illyenkor az ef

féle irományt tanácsos enyésztő-irománynyal megsemmisílui ,

azaz olly foganatlanná tenni, hogy megtalálója vagy elsikkasz

tója másnak vele ne árthasson. Különösen pedig, ha az illy

irományt az vesztelte el , kinek azon irománynál fogva máson

követelése van vagy lehetne, joga van a tartozónak a követe

lési joggal bírótól enyésztő-irást kivánni, még akkor is, ha az

különben a tartozás' kifizelleléséről neki nyugtatványt ad.

Melly esetben az enyésztó'-irás vagy a törlént visszafizetésről

költ nyuglatványba iktattatik, illy formán: „egyszersmind a

feneruíített tartozásról a megfizető úrtól kiadott és nálam el

veszett kötelező-levelet egészen foganallannak vallom, a igé-

rem , hogy azt , mihelyt megtalálandom , az említett úrnak

visszaadom ;" vagy pedig külön irományba foglaltatik, melly i
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ben az elveszett levél' foglalatja s költenek helye és ideje mi

nél pontosabban megemlíttetik s az foganatlannak elismertetik.

Hogy pedig az elveszett iromány' ereje teljesen megsem-

mittessék, e végett az irományt elvesztett személy esedező-le-

véllel az illető törvényhatósághoz folyamodik, mellyben az

elveszett irománynak megsemmitését s a megsemmitésnek a

helytartó-tanács útján országszerte kihirdette Lését kívánja,

hozzá csatolván esedező-levelénez az elveszett irománynak pár

ját, ha van, ha pedig nincs, akkor az esedezó'-levélben annak

foglalatját, különösen a tartozás' mivoltát s mennyiségét, a

követelő és tartozó személyek' neveit , a az elveszett iromány'

költenek helyét és idejét, a mennyire csak lehet, minél pon

tosabban előadván. Az illy iromány az illető törvényhatóság

által megsemmittetnek határoztatván, a benyújtott esedezö-le-

véllel együtt a helytartó-tanácshoz felküldetik, melly a történt

mcgsemmitést országszerte kihirdetted.

Enyésztő-írás' példája.

Alulirt ezennel jelentem, hogy miután N. N. úr az 'általa

tőlem T. évi T. hónap' ...dik napján hitelbe felvett p.

forintról ugyanazon napon kiadott, de nálam történetből elve

szett kötelező-levele helyett ma nekem másikat adott, az

előbbi elveszett kötelező-levelet teljesen foganatlannak és min

den erő nélkülinek vallom s ígérem, hogy ha előkerülne, azt

említett N- N. úrnak azonnal kezéhez szolgáltatom , e mellett

pedig mégsemmültetését az illető bíróság által haladék nélkül

eszközöltetni fogom.

Mellynek nagyobb erejéül kiadtam e saját nevemmel alá

irt enyésztő-levelemet.

Költ sat

A hitelező' aláírása.

Más példa.

Alulirt jelentem, hogy mivel azon pengő forintról,

mellyeket N. N. úr T. évi T. hónap' ...dik napján tőlem hi

telbe felveit, az említett úr által ugyanakkor kiadott kötelező

levelet mai napon , midőn N- N. úr nekem ezen egész tarto

zását nyugtatványom mellett kész pénzben hiány nélkül lefi

zette , nálam semmi módon meg nem találhatván , vissza nem

adtam: ennélfogva azon kötelező-levelet ezennel minden erő
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nélkül valónak és foganatjannak vallom, Ígérvén egyszersmind,

hogy azt, nuhelyt megtalálandom , a nevezett úrnak azonna

visszaadom.

Mellynek erejéül kiadtam e saját nevem' aláírásával mee-

erositelt enyesztó'-levelemet.

A hitelező' aláírása.

XXH. Térítvényck.

A térigényekkel olly tárgyak' vagy jogok' ideigleni át

vételét ismerjük el , mellyeket ismét visszaadni vagyis térítni

tartozunk; a ennélfogva a térítvények egyszersmind kötelez

vényül is szolgálnak , s többnyire kölcsön természetűek, min

denkor pedig nyugtatványul szolgálnak.

Megkivántatóságuk az, hogy bennök meglegyen említve

a visszatérítendő tárgy' átvevésének és átvevése' idejének, s

egyszersmind a visszatérítés' kötelességének, és ha meg van

szabva, idejének elismerése s a netalám feltételek, az átvevő'

nevp flltSiiYiaifanl.

Térítvény' példája.

Térítvény következő irományokról:

(itt következnek az irományok' czímei vagy rövid foglalataik)

mellyeket alulirt mai napon T. levéltárból megolvasás végett

kivettem.

Költ sat.

Aláírás.

Más példa.

Alulirt ezennel elismerem és kötelezem magamat, hogy

T. városban T. útczában .... dik szám alatt lévő házamnak N.

N. szomszédom' kertére nyíló ablakát, mellyet az említett úr'

e végre ayert engedelmével vágattam , mihelyt ő vagy örökö

sei kivánandják, azonnal saját költségemen ismét be fogom

rakatni.
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Mellynek erejéül adom e saját nevem* aláírásával mege

rősített térítvényt.

Költ sat.

Aláírás.

XXIII. Vevények.

A vevényekkel valamelly jószágnak valaki által Valóban

megtörtént átvétele ismertetik el, s annálfogva nyugtatványul

szolgálnak.

Meg kell bennök említve lenni az átadó' nevének , az át

vett jószág' pontos leírásának s az átvétel' elismerésének, he

lyének, idejének és czéljának, az átvevő' nevének aláírásával.

Az átadó' neve azonban néha (mint a postai vevényeken) nem

tétetik ki.

Vevény' példája.

Vevény pengő forintról, mellyel N. N. úrtól T.

T. úrnak átadás végett mai napon átvettem.

Pesten, T. évi T. hónap' ...dik napján.

Az átvevő' aláírása.

Más példa.

Vevény következő szerekről:

(itt következik az átvett szerek' leírása)

mellyeket alulirt mai napon N. N. úrtól átadási jegyzéke mel

lett T. hivatal' számára átvettem.

Költ sat.

Az átvevő' aláírása.

XXIV. Bizonyítványok.

, A bizonyítványok által valamelly történt dolog' valósága

ismertelik el, s annálfogva bennök a bizonyított dolognak

környúleteseij és világosan, de röviden elő Kell adva lenni.
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Ezenkívül meg kell azokban említeni azon személy* nevét ,

kinek számára kiaclalik s a kit illethet, továbbá, hogy saját

kértére maga vagy más' számára s minő tekintetben adatolt-

e ki; ollykor pedig azt is, honnan van a bizonyítónak tudo

mása mentve, s mi okból , czélból bizonyít. Végre a bizonyít

vány' kiadása helyének és idejének pontosan ki kell teletni ,

a bizonyító' nevének aláirásdval és pecsétével.

A köz hivatalos bizonyítványok' szerkezeti formái külön

bözők , de azok is a főbb dolgokban a magános személyek ál

tal kiadottakkal megegyeznek.

Bizonyítvány' példája.

Alulirt bizonyítom, hogy N. N. úr a T. királyi tábla' hi

tes jegyzője nálam egész T. évben törvényes gyakorlaton volt

s ezen egész idő alatt magát mind tudományos ügyessége és

szorgalma, mind feddhetetlen erkölcse által megkülönböztette.

Mellynek nagyobb hitelére .adom e saját nevem' aláírásá

val és szokott pecsétemmel megerősített bizonyság-levelet.

Pesten, T. évi T. hónap' ...difc napján.

(p. h.) N. Ti.

királyi-táblai hites ügyvéd.

Más példa.

Hogy P. városi születésű N. N. ...dik évi T. hónap* ...dik

napjától kezdve e mai napig mint kocsis nálam szolgált és

ezen egész idő alatt magát híven és illendően viselte , s külö

nös szorgalma által teljes megelégedésemet megnyerte, ezennel

bizonyítom, s mivel lovaimat eladván, többé őt szolgálatom

ban meg nem tarthatom , másoknak érdemlett ajánlása végett

neki e bizonyság-levelemet kiadom.

Pesten, T. évi T. hónap* ...dik napján-

Aláírás.

Máá példa.

Én alábbirt N. N. úrnak megkeresésére ezennel bizonyí

tom, hogy a múlt T. hónap' ... dikán nála jelenlévén, szemeim

mel láttam, midőn T. T. úrnak 200 pengő forintot hitelbe

25
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adott s azt előttem asztalán leolvasván , neki át is adta azon

csupán szóbeli Ígéretére, hogy e pénzt egy hét alatt vissza

fogja Szelni.

Mellyröl adom e saját nevem' aláírásával megerősített bi

zonyság-levelemet.

Költ sat.

Aláírás.

XXV. meghatalmazások és iigyvedvallások.

Meghatalmazottat maga helyett kiki rendelhet. Illy meg-

hatalmazollnak vagy teljes hatalmú biztosnak mindazon cse

lekvényei érvényesek, mellyeket meghatalmazása' körén be

lől vitl véghez; a meghatalmazás' köre pedig ennek tartalma

által a szerint, a mint dtalános vagy egyes ügyekre s bizonyos

időre szorított, hatdroztatik meg. Meghatalmazott' rendeltetése

vagy szóbeli , midőn valamelly ügyre nézve az illető bíróság

előtt szóval jelentetik ki, vagy írásbeli, midőn erről bizony

ságlevél adatik. Az országban minden hiteles személyek és he

lyek, nem különben a megyei köz- és kisgyú'lések , sőt vá

rosi telkekre és polgári vagyonokra -nézve a szabad kir. váro

sok' tanácsai előtt is megtétethetifc a rendelés. Az országon ki-

vül, ha ott honi hiteles személy tartózkodik, a meghatalma

zott' rendeltetése ez előtt történik, ellenkező esetre az ausztriai

birodalomban a főkormányszék', katonai személyre nézve en

nek halósága', kültartományokban pedig a követség' útján esz

közöltetik. Vállótörvényszékek előtti egyes ügyekre nézve

meghatalmazások magán-pecsét alatt is történhetnek , de azok

vagy két váltótörvényszéki bíró, vagy megyékben a törvényes

bizonyság, sz. kir. városokban pedig a bíró és jegyző által hi-

telesítendők.

Ügyvéd bíróságok előtti peres ügyek' vitelére szokott ren-

deltetni , s rendeltetése úgy történik mint a meghatalmazotté

olly különbséggel , hogy a sz. kir. városok' tanácsai előtt tör

tént ügyvédvalíások az országnak minden bíróságai előtt érvé

nyesek. Vállótörvényszéki ügyekre nézve az ügyvédi rendelés

magán pecsét alatt is történhetik ; de kinek aláírási czíme vál

tótörvényszéknél bejegyezve nincs, aláírását két tanú állal tar

tozik hitelesíttetni.
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Meghatalmazás' példája.

(Váltótörvényszék előtti ügyben.)

Alulirt az ..... váltótörvényszék eló'tt N. N. ellen .....

Ptt. iránt indítandó ügyemben P. P. urat ezennel teljes hatalmú

biztosomnak (meghatalmazottamnak) vallom sat

Költ sat.

Előttünk

F. F. vállótörvényszéki bíró (p. h.) Aláírás.

G. Gr. váltotorvényszéki bíró.

Ügyvédrendelés' példája.

(Váltótörvényszék előtti ügyben.)

Alulirt az .... váltótörvényszék előtt általam mások el

len vagy mások által ellenem támasztandó ügyekben N. N

váltóúgyvéd urat ezennel ügyvédemnek vallom.

' Költ sat.

Aláírás. '

(p. h.) bejegyzett nagykerekedő.

Más példa.

Alulirt az .váltótörvényszék eló'tt N. N. által elle

nem indított váltóügyben F. F. váltóúgyvéd urat ezennel ü°-y-

védemnek rendelem.

Költ sat.

L. L. mint tanú. (p. h.) Aláírás.

M. M. mint tanú*

Végrendeletek.

A végrendelet által valaki a halála után hagyandó javai

felőli akaratát fejezi ki. "

Végrendelést nem tehetnek az eszeveszettek, tizenkét éven

alul lévők éa hazaárulók.

25*
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A végrendeletek vagy közönségesek , mellyek hiteles he

lyek vagv személyek, úgymint magyar királyi udvari cancel-

laria, oVszág' föbirái, vagy ezeknek ítélőmestem, káptalanok,

szerzetes-gyülekezetek, vármegyei törvényhatóságok és városi

tanácsok előtt tételnek; vagy magánosok, mellyek szükséges

számú és tulajdonságú tanúk elölt Írásban vagy elő szóval le-

f P l fi p ír

Á végrendeletek' tételében , hogy azok törvényes erejűek

legyenek, a törvény által rendelt mind belső, mind külső

szertarlásokat meg kell tartani.

A belső szertartás abban áll, hogy a végrendeló szeme

lve ollyan legyen, a kinek álalában végrendeletet szabad tenni,

s egyszersmind joga legyen különösen azon dologról végren

deletet tenni; a honnan senki sem tehet végrendeletet kölcsö

nözött, vagy őrzés végeit átvett, vagy zálogba kapott, vagy

hilrebizoU , vagy idegen javakról, továbbá holla után más tör

vényes örökösöket, p. o. az ősiekben atyafiait, vagy magva

szakadt jószágokban a királyi fisénál illető javakról; a végren

deletben kinevezett örökösnek vagy hagyományosnak pedig a

neki ha°yolt dolgokat törvényesen bírni , p. o. nemesi jószá

got nemtelen személynek vagy közönségeknek, megtillva ne

A külső szertartások alatt a végrendeletek' tételének tör

vény által megkívánt külső módjai értetnek, mellyek ha mind

megtartatnak, akkor a végrendeletet szerfartásosnak , ha pe

dig némelly esetekben , ugymind a kegyes czélokra (d« csak

a mennyiben illyenekre teletik), táborban, szülők által csu

pán (vagy a mennyiben) gyermekeikre nézve, s döghalálkor

tett végrendeletekben a törvény kevesebb külső szertartás

megtartásával is megelégszik, ollyankor a végrendelet kevésbbé

szertartásosnak vagy szabadiak mondatik.

A külső szertartásokra nézve a törvény a vegrendelkezok

állapoli különbségéhez képest, mind a közönséges, mind a ma

gános végrendeletekre nézve különbözőleg rendelkezik. Úgy

mint :

A nemesek' végrendeletei.

Ha közönségesek, akkor valamelly „hiteles hely előtt,

úgymint a magyar királyi udvari cancellaria vagy e végre ki

küldött tanácsosa, káptalanok vagy szerzetes -gyülekezetek

vagy két kiküldött, vármegye' közgyűlése vagy kiküldött

alispán vagy szolgabiró és esküdtje elölt, vagy hiteles szemé

lyek, úgymint ország' főbirái s azoknak itéjpmeslerei eló'lt te
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telnek, s a levéltárba elteletvén, a végrendelkező' holta ntán

kiliirclettetnek s hiteles másolatban kiadatnak.

Magános végrendeletekre nézve pedig, ha írásban tétet

nek, raegkivántalik:

1-) hogy a végrendelet öt, a végrendelkező által meghí

vott , nemes vagy nemeshez hasonló tekintetű , vagy ezek'

nemlétében legalább lisztes és minden esetre tanúbizonyságra

alkalmas, jóhirü és egyszerre együtt lévő tanúk' jelenlétébea

tétessék.

2.) hogy azt a végrendelkező saját aláírásával és pecsété

vel megerősítse, ha pedig írni nem tudna, vagy arra tehetet

len volna, akkor az ö nevét egy halódik lanú olly jelenléssel

írja alá , hogy ezt a végrcndelkezőnck megkéréséből letle.

3.) hogy a Irmuk közül is mindenik a maga' nevét saját

kezével írja alá s pecsétét nyomja mellé , ha pedig valamely-

lyikök írni nem tudna, a többi közül vulamellyik aláírhatja

azon jelenléssel, hogy ezt az írni nem tudó tanú' megkérésérc

tette, ki ekkor saját kézvonását teszi neve után; a kinek saját

pecsété nem volna , a másét is használhatja.

4.) hogy a végrendelő végrendeletéi , akár önkezével

.irta, akár mással maga szóval mondván irattá, akár nyíltan

akár pecsételve , a tanúknak elébe lerjeszsze és azt végső aka

ratjának nyilvánítsa.

5.^ hogy csalárdság a vcgrendelés-léleltől távol legyen.

6.) végre hogy a végrendeletben unnak kökének helye és

ideje világosan kitétessck; ezenkívül benne semmi vakarás,

kitörlés sál. ne legyen.

A szóbeli végrenddésnrl hasonlóan öt tanúnak kell egy

szerre lenni és együtt jelen lenni a végrendelkezővel. — Az

illy végrendelet, ha ulóbb Írásba foglaltatik is, csak szóbeli

végrendeletnek tekinlclik. A szóbeli végrendeletekre nézve a

jelenvolt tanúk az illető lelek állal látleletei mellett is szorít-

tathalnak a végrendelkező által nekik kimondoll végső akarat'

kinyilatkoztatására, a minek írásban lelt végrendeletekre nézve

nincsen helye.

A polgárok' végrendeletei.

Ha közönségesek, azon cselre vagy bcmulattutnak a vá- -

rosi tanácsnak, s ekkor két tanácsbeli és egy jegyző által alá

íratván, a levéltárba teletnek; vagy pedig a tanácstól kikül

dött két személy (Pesten egy tanácsos és egy jegyző) elolt ké

szülnek, kik a nekik előmutalott, vagy csak jelenlétükben ké

szült végrendeletet a végrendelö előtt felolvasván, iniul4u ő azt
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végső akaratjának nyilatkoztatja, erről bizonyításokat aláírják,

s a végrendeletet jelentéstélelök mellett a városi tanácsnak be

nyújtják, hol az a levéltárba tétetvén, a végrendelő' haláláig

ott iai-lalik.

Magános végrendeleteikben pedig, akár írottak, akár szó

beliek, a. tanúkra nézve ugyanazt kell megtartani, a mit a

nemes személyek' végrendeleteiben. Ezenkívül az 1715 évi 27.

törvényczikkely azt rendeli, hogy a végrendeletet az egyszerre

jelenlévő tanuk közül egyik a végrendelőnek felolvassa , s ez

azt azután élő szóval végső akaratjának nyilatkoztassa. £ tör

vényhez képest tehát zárt végrendeleteket , azaz, mellyeknek

tartalmát a tanúk nem tudhatják, csak olly városokban lehet

tenni, mellyekben e szokás az 1815 évi 27-ik tövényczikkely'

kihirdetése elölt megvolt s azóta frntartatott. Azon polgá'ri

végrendeletekre nézve azonban , mellyeket a végrendelkező

személyek saját kezökkel írtak és aláirtak, az 1840 évi 14-dik

törvényczikkely megengedte, hogy azokat a végrendeléstte

vők a hitelesítő tanúk által felolvastatni kötelesek ne legyenek.

A városukban lakó nemes birtok nélkül való vagy nem

eléggé kimutatott nemességü személyek is, ha csak igen sür

gető körülmények nem gátolják , polgári módon tartoznak

tenni végrendeleteiket. Birtokos nemesek ellenben polgári va-

gyonaikról is rendelkezhetnek nemesi végrendeleteikben.

A jobbágyok' végrendeletei.

A jobbágyok' végrendeleteiben a végrendelést tevőnek

lakhelyén, lévő szokást kell megtartani a külső szertartásokra

nézve.

A papok' végrendeletei.

A mi belső szertartásaikat illeti : a főrendü papok csak

királyi engedelemmel tehetnek minden szerzett vagyonokról

végrendelési , különben annak csak egy harmadrészéről , egy

harmadrésze pedig az egyházra száll, mellynél szolgált, s a.

másik harmadrész a királyi ügyek' gondviselőjére; ha pedig

végrendelet nélkül halnak meg, akkor azon harmadrész,

mellyről végrendelést tenniök szabad lett volna , tizedik fokig

lévő atyafiaik közül a legközelebbikre száll, s illy alyafi' nem

létében ez is a királyi fiscusra. — Külső szertartásaikra nézve

pedig a nemesek' végrendeleteit kövelik.

Az alrendü papok pedig, ugymiut kanonokok, megyés
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papok sat. minden szerzett vagyonaikról tehetnek végrende

lést, s ha végrendelet nélkül halnak meg, akkor hagyomá

nyok* egy harmadrésze az egyháznak, mellynél szolgállak,

mdsik harmadrésze a szegényeknek , utolsó harmadrésze pedig

tizedik fokig lévő atyjokfiainak, vagy ezek' nemlétében a ki

rályi fiscusnak jut ; ha atyjokfiai szegények, akkor a második

harmadrész is azoknak jut, .

A nem-egyesült görög papok' végredeletei.

A karloviczi érsek szerzett vagyona' feléről szabadon te

het végrendelést, de csak O Felsége' alattvalóinak számára; a

másik fele pedig a nemzeti pénztárra száll, mellynek az érsek

és három segédei viselik gondját. 'A püspökök is vagyonaik'

feléről szabadon tehetnek végrendelést , a másik fele pedig az

érsekre száll, ki azt kegyes vagy közhasznú intézetekre tarto

zik fordítani- — Ha e főpapok végrendelet nélkül halnak meg,

törvényes maradékaik' nemlétében vagyonoknak fele a nem

zeti pénztárra, másik fele a karloviczi iskolák' pénzalapjára

száll, mint szintén akkor is, ha végrendeletek nem a törvé

nyes rendszabályhoz képest lévén téve érvénytelenné lesz.

Az alrendü papok pedig gyermekeikre és feleségeikre

nézve a világi személyek' módjára tehetnek végrendelést. Ha

örököseik nem maradnak , akkor szerzett vagyonaiknak egy

harmadrészéről tehetnek végrendelést, a más két harmadrész

pedig püspökjökre száll, ki abból őket eltemettelni tartozik-

A Jászok' és Kúnof végrendeletei.

• A belső szertartásokra nézve > a magvaszakadt az ősi ja

vakról is szabadon tehet végrendelést , s a férj a feleségével

együtt szerzett egész vagyonáról. Ha fekvő jószág vidékinek ,

ki nem Jász vagy Kun , hagyatik , annak vagy meg kell a ke

rületben telepedni, vagy a jószágot valamelly ottani lakosnak

eladni , különben maga az illető község becsáron átveszi tőle.

így van a dolog vidékihez férjhez ment leányaik' talkeire

nézve is.

A külső szertartásokra nézve pedig , 1 799 évben megerő

sített statútumaik szerint, a közönséges végrendeletek vagy a

kerületi tanács' két tagja , p. o. a kapitány és egy táblabiró ,

vagy a kapitány által kiküldött két kerületi táblabiró előtt,

kik a kerületi gyűlésre azokat jelentésűkkel benyújtják, vagy

a helybeli tanácstól kirendelt s 15. nap alatt megbízatások'
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végrehajtásáról jelenlésöket benyújtandó két tanácsbeli előtt té

telnek. — Magános végrendeleteiknek pedig, ha Írásbeliek,

három tanú előtt kell tétetni, kik közül legalább egynek írás

tudónak kell lenni, s ha a végrendeléstevő írni nem tudna,

akkor az ő neve' aláírására negyedik tanú is kívántatik. E ta

núk is tartoznak a tanácsnak 15 nap alatt jelentésüket benyúj

tani. A szóbeli végrendelésekhez három akár tiszti, akár ma

gános kívántatik tanúnak, kik 15 nap alatt a tanácsnak jelen

tési tenni tartoznak, még pedig, ha a végrendelő ezen idő köz

ben meghalt, hillelétel mellett.

Kevésbbé szerlartásos vagjis szabad végrendeletek.

Ezekhez , ha Írásbeliek a a végrendelő' saját kezével van

nak írva és aláírva, semmi tanú, a más által írottakhoz pe

dig, mellyeket a végrendelő csak aláirt, két tanú, ha pedig

szóbeliek , akkor is két tanú kívántatik.

Külföldön kötött végrendeletet.

Ha azon külső országban, hol_ a végrendelést tevő Mngyar

lakik , Magyarország' főbirái vagy ezeknek itélőmestereik kö

zül valaki találkoznék, ez előtt, Bécsben pedig a magyar ki

rályi udvari cancellaria előtt is teheti közönséges végrendeletét

szintúgy mint Magyarországban. Más egyéb minden esetekben

pedig azon külső országnak végrendeleti külső szertartásait tar

tozik követni, egyébiránt a magyar törvények szerint megki-

vántató belső szertartásokra ügyelvén.

A végrendeleti toldalékokról.

A végrendeleti toldalék a végrendeletnek, mellyhez tar

tozik, csak pótlékait vagy kisebb változtatásait foglalja magá

ban, s az egész vagyonról soha sem, hanem csak valamelly

részéről szóló kevésbbé szertartásos végrendelkezés. — Belső

szertartásaira nézve a szerlartásos végrendelettől nem külön

bözik; a külső szertartásokra nézve pedig, akár írásbeli, akár

szóbeli legyen , elég hozzá három , a Jászok és Kunok közt

pedig 15 nap alatt a tanácsnak jelentést leendő két tanú, kik

hez az Írásbeli végrendeleti toldalékok' készítésénél , ha a vég

rendelő maga nevét aláírni nem tudná, még egy másik tanú

is kívántatik. — A külföldön kötött végrendeleti toldalékokra
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nézve ugyandzt kell megtartani , a mi a külföldön kólóit vég

rendeletekről mondatott.

Ha a végrendelő végrendeletéhen egy vagy több személyt

közönségesen örökösének nevezett ki , utóbb pedig semmi ma*

rendelést nem tett, az is, a mit a végrendelet' készítése után

szerzett, ezekre marad örökségi részeknek arányához ke-

pest. De ha világosan örököst nem nevezett ki, akkor utóbb

szerzett vagyonai hagyományosaira nem szállónak , hanem az

illy vagyonokra nézve külön rendelkezői szükséges.

A kész magános végrendeletet a végrendelő akár magánál

megtarthatja, akár valamelly barátjának, vagy a mi legtaná-

csosabb, a törvényhatóságnak beadhu lja. A közönséges végren

deletek pedig mindig az illető közlevéltárakban tártainak, s a

végrendelő' halála után , midőn ez az illelö felek állal bejelen

tetett, felbontatnak és felolvastatnak, s az illető feleknek kí

vánságokra hiteles másolatban kiadatnak, az eredetiek további

őrzés végett a levéltárba visszatételvén. «

A végrendeletek' szerkezetében, a fentebbiekben mondot

takon kivül még elő kell adva lenni a vagyon iránli rendelke

zésnek, a mennyire lehet röviden és pontonként, de világosan;

továbbá az örökös', ollykor.gyám' vagy gondviselő', s a vég

rendelet-végrehajtó' kinevezésének; végre a végrendelet' ké

szítése' helyének és idejének. — Ugyanezt kell érteni a. vég-:

rendeleti toldalékokra is.

Végrendelet' példája.

Alábbirt, halálom' eselére vagyónomról józan észszel kö4

vetkező végrendelési teltem:

1.) Egy P. városban felállítandó köztanító inlézelre, melly-

ben állattan, növénytan, ásványtan, bonczlan, mennyiségtan,

vegytan, bölcsességtan, törléneltan és magyar nyelvtan lanít-

tussék , hagyok háromszázezer pengő forintot, s a lanílásnak

nyomban megkezdhelese végeit ugyanazon városban T. ulczá-

ban ...dik szám alatt lévő házamat.

2.) Egy ugyanazon városban felállítandó közmunkaházra,

unellyben akárkinek akármikor, a városi tanács által belen

ként meghalározaudó piaczi átulános munka - napszámbér'

fele áráért akár rövidebb , akár több ideig dolgoznia s a mun

kák' jegyzékéből magának választania szabad legyen , hagyok

százezer pengő forintot.

3.) N. N. nénémnek hagyom T. városban -T- útczában

...dik szám alatt lévő házamat, a. hozzátartozó földekkel és

pinczéjében lévő 1000 akó borral együtt.
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4.) T. T. barátomnak hagyom könyvtáramat és fegyver

gyűjteményemet, T. nevű világos pej arab-faj, és T. nevű fe

kete magyar-faj paripáimmal együtt.

5.) Minden egyéb vagyonomban örökösömmé nevezem N.

uevű leányomat, kinek gyámjául T. T. barátomat nevezem ki.

6.) E végrendeletem' végrehajtását P. P. barátomra bízom,

olly kéréssel, hogy azon esetre, ha halálom' idejéig T- T. ba

rátom Parisba tanulás végett tett útjából vissza nem érne , em

lített P. P. barátom gyámolja N. leányomat, T. T. barátom

nak visszatéréséig.

Mellynek nagyobb erejére e végrendeletemet saját ke

zemmel tett nevem' aláírásával kiadtam.

Költ sat.

A tanúk' aláírásai és pecsétéi.

A végrendelő' aláírása-

(P. H.)

Végrendeleti toldalék' példája. , • . •

Minthogy T. évi T. hónap' . . . dik napján tett végrendelé

sem óla vagyonom szaporodott, azon végrendeletemhez e kö

vetkező toldalékot teszem :

1.) Százezer pengő forintot olly czélra hagyok , hogy az

N. városi köztaníló intézelbeli mennyiségtan' és vegytan' tanu

lói külön külön évenként magok közül a legjelesebbet köz, de

titkos szavazás által kiválasztván , ezeknek az említett* százezer

pengő forint azon évi kamatja két egyenlő részben olly felté

tellel adassék, hogy azzal a közelebbi két év alatt a fold' na

gyobb városai közül valamellyikben mennyiségtant és vegy

tant, s ezek mellett, ha nekik tetszeudik, gyakorlati termé

szeti tudományokat tanuljanak, a harmadik évben pedig a föld'

nevezetesebb városaiba utazzanak.

2.) N- N. asszonyságnak hagyom T. város' határában T.

patak mellett lévő mulató-helyemet

3.) Ugyanazon városban N. nevű dombon lévő kertemet

a mellette lévő kaszáló rétemmel együtt a' közönségnek köz-

mulató kértül hagyom, s fentartására és diszesítésére" húszezer

pengő forint kamatozó tőkét hagyok.

Melly végredeleti toldalékot ön kezemmel aláirtam.

Költ sat.

A tanúk' aláírásai és pecsétéi.

A végrendelő' aláírása.

(P- H.)
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XXVII. Számviteli kivonatok.

A számviteli kivonatokat kereskedők, gyártók és mester

emberek szokták kiadni, a' tolok vásárlóit vagy készített egyes

árúkról, kereskedési vagy gyártási jegyzőkönyveikből, melly

jegyzőkönyvekbe a tolok hitelbe adott vagy készített árúkat

vagy minemüségök szerint a kialkudott árral vagy munkabér

rel és az adós' nevével együtt be szokták írni. E jegyzőköny

veket, hogy törvény előtt bizonyító erővel bírjanak, szükség

az illető törvényhatóság által meghitelesíttelni és rendesen ve

zetni, mint ez fentebb az adósságleveleinél (XV. szám alatt)

elő adatott. A számviteli kivonatoknak pedig a jegyzököny

vekkel mindenben meg kell egyezniük szóról szóra.

Ha a számviteli kivonatot az adós aláirta , ez rendes kö

telező-levél' erejével bír.

Ha az adós megfizetett, akkor a hitelező a kivonat alá

neve mellé röviden ezt szokta írni : megfizettetett , vagy : fel-

vettem.

Számviteli kivonat' példája.

Számadás

N. N. úrnak T. T. szabómester által készített munkákról.

p. p.

1843. évi

Janar. 5-én

tr. k.

Aug. 25-én

Máj. 16-án

két mellény' varrása béllésestül . . 2

3

30

30

Oszvesen.

Ezekre felvettem Aug. 36-án 1842.

30

20 —

Marad 10 —

A fent kitett tíz pengő forintot hiány nélkül felvetítem.

Pesten, 1842 évben Aug. 28-kén

T. T.

Szabó-mester.
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XXVIII. Hirdetmények.

A közjelcn léseknek , hirdetményeknek röviden s világo

san magokban kell foglalni ok azon dolgot , mellyel általok

közhírré tenni akarunk. Különös szabályokat ezekre nézve

adni nenvlehet.

Példák. '

E' hónap' ...dik napján N. N. úr P. városban hosszas sin-

lődés ut;ín meghalálozotl. Mi is ezennel minden illető feleknek

jelentetik.

Pesten , 1842. Aug. 26-kán.

A jelentő' aláírása-

Más példa.

Egy nőtlen férjfi , ki mind az alsóbb, mind a felsőbb tu

dományokat elvégezte, s ....... nyelveken ír és beszél, illő

díjért nevelőnek ajánlkozik. Értekezhetni iránta P. városban

T. úlszában ...dik szám alíítli házban első emeletben, ...dik

szám alatt N. N. urnái, kihez e tárgyban a vidéki levelek is

ulasitandók.

Más példa.

P. városban T. útczában . . . dik szám alatti háznál min

denféle honi legjobb botok hordónként eladandók.

Más példa.

Folyó évi T. hónap T. napján reggeli 0 órákor P. hely

ségben' az uradalmi épületben közárverés fog tartatni egy dara

bonként eladandó rncnes iránt.

P. helységben T. évi T. hónap' . . . dik napján.

N. N.

uradalmi tiszttarló.
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Más példa.

Álulirt jelenti mind azoknak, kik ügyeiket reá bízták

vagy reá bízni akarják , hogy állandó lakása folyó éri T. hó

nap' T. napjaiul kezdve Pest városában P. útczábau , dik

szám alatti ház' első emeletében leszen.
* ' *•. -

Pesten , T. évi T. hónap' . . . dikén

N. N.

Ügyvéd.

Más példa.

Epy drága kövekkel kirakott karperecz folyó évi T-

hónap T. napján éjjel 12 óra tájban B. városban, a bálháüból

T- útcza' végéig lévő úton elveszeit. A ki e meglaláll ékszert

alulirtnak kezébe szolgáltatja , tőle köszönete melleit 60 pengő

forint jutalmat fog kapni.

Hely' és. idő megnevezése.

Aláírás.



HETEDIK OSZTÁLY.

RÖVID IDEGENSZÓTÁR.

A.

Abbreviatura , rövidítés.

Abactio, elhajlás.

Abaestimatio, elbecsülés.

Abbas , apát , apa l úr.

Abdicatio, lemondás.

Abcllagium, mébjog.

Ab intestato, végrendelet nélkül, végintézetlenül.

Ablegatus, küldött, követ.

Abolitio, eltörlés.

Abonnement, kibérlés, előfizetés; — suspenda, bérszünet

(színháznál).

Absolutiunales , feloldó , felszabadító levél.

Absolulismus , önkényesség-

Absorbere, beszíni; elhasználni.

Absurdus, képtelen, nevetséges.

Acatholicus, nem katholikus.

Accentus, hangoztatás, hangejtés; zamat (borban).

Accept, elfogadás.

Acceptare , elfogadni , váltóra az „elfogadom" szót írni.

Acoessio , járúlás , járulat.

Accessista , járulnék.

Accessit, másodjutalom.

Accessorium , járulmány , járulék.

Accidentia , mellékjövedelem.

Accisa , élelmi vám .

Acclamatio , felkiállás.

Acclimatisare , idegen éghajlathoz szoktatni.

Acclusum , csatolmány , melléklet , zármány.

Accomgagnement (— panjmán) , kiséret (éneknél vagy zenénél).
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Accorda , egyezés , alku.

Accoucheur, (akkusőr), bábaorvos, szülész.

Accuratia , pontosság.

A conto, rovásra.

Acosti , azon hely , a hová iratik (kereskedőknél).

Acquisitio, szerzés; jószágszerzés.

Acquisitor, szerző; jószágszerző.

Acquisitum, szerzemény, keresmény.

Acta, iratok, irományok.

Actia , részvény.

Actio, kereset, vád; keresetlevél, vádlevél.

Actionarius , részvényes.

Activus , cselekvő ; ügyes.

Aclivisare, meghatalmazni, felhatalmazni.

Activitas, hatalom, tehetség.

Actor , felperes ; színész.

Actoratus, perlekedési tehetség, felperesség.

Actualitas, mostanság; hatóság.

Actuarius, tollvivő, tollnok.

Actus, cselekvés; cselekvény, tétemény; — majoris potentiae,

nagyobb hatalmaskodás j — minoris potentiae, kisebb ha-

talmaskodás.

Adagiam , közmondás.

Adagio , (adadzsjo) lassan , halkan.

Adj udicare , odaítélni.

Adjunctus, segéd, segédtárs.

Adjurare, felesketni, megeslcetni-

Adjustatio, hozzáigazítás, felkészítés.

Adminislrator, gondviselő, igazgató, — officii supremi comi-

tis, főispán! helyettes.

Adjutáns, segédtiszt.

Admonitio, megintés, intés.

Adoptio , örökbefogadás.

Adresse, levélczímzet; utalvány; köszönetírás; kérelemírás.

Adritlura, egyenesen.

Advocatus, ügyvéd, ügyész.

Aequator, egyenlítő, éjnapegyenlitő.

Aequilibrium, súlyegyen, egyensúly.

Aequinocliura , éjnapegyenlet.

Aequivalens, hasonló értékű , hasonértékű.

Aér, levegő, lég.

Aerariurn, kincstár.

Aéronaüta, léghajós.

Aérostat, léghajó.
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Aetas, kor; — perfecta, teljes kor; — imperfecla, .nem teljes

kor; — leglima, törvényszerű kor; — illegituna, -nem

törvényszerű kor.

Affectatio , negéd, negédesség; színlés, szineskedés, tettetés.

Aftectus , indulat , szenvedély.

Alficere , megilletni , megindítani. " '

Affinitás , sógorság.

Ágens , ügyvivő , ügynök.

Agenda , ügyvivöség , ügyviselés , ügynökség.

Agio (adzsjo), ráadás.

Agiotage (adzsoiázs), vállókkali és státuskötelezvéayeklceli uzso-

ráskodás.

Aggressio , megtámadás.

Agnalus , at^\ arokon , atyafi.

Álba (t. i. charta) , fehér levél.

Alchymia , aranycsinálás' mestersége. '

Alcoran, a mohamedánusok' szent könyve.

Algebra, betükkeli számvetés' tudománya, betüszámtan.

Allatura, hozomány, nőhozomány.

Allegare, előhozni; szót váltani (perben).

"AUegatio , előhozás ; szóváltás. Allegata ét -probata , szóváltá

sok és tanúságok*

Allegória, képbeszéd, hímbrszéd.

Alliatil iá , szövetség , szövetkezét.

Allodiulis, majorsági.

Allodium , majorház, majorság.

Alonge (alonzs) , toldat (vallóknál).

Alpári, egyenlően; hasonlót hasonlóért.

Alphubethum , betűrend.

"Alterum tanlum , még egyszer annyi.

Ambassadeur (— dör) , követ, nagykövet.

Ambilio, tisztvágyj nagyravágyás.

Amica , barátságos egyezség.

Amnestia, közbocsánat, bűnfeledés.

Atnorlisatio, holt kéztől tiltás; semmisítés, sernmités, ele

nyésztés.

Amplutheatrum , körszía.

Analógia, hasonlóság, hasonlatosság.

Analysare, taglalni.

Anarchia, fejetlenség; féktelenség.

Anatómia, boncztall.

Augaria , negyed , évnegyed.

Anruhilatio, semmités, semmisítés.

Annonce (annonsz), jelentés, hirdetmény.
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Anomália , szabálytalanság.

Anonymus, névtelen.

Antagonista , ellenfél.

Antecessor, előd.

Antedatare, a keltet előbbre tenni.

Antbropologia, embertan.

Antichambre (— sambr), előterem, előszoba.

Anticipare , előre felvenni , előlegezni.

Anüpathia, ellenszenv.

Aphorisma , tanúságos rövid mondás.

Apológia, önvédelem, védirat.

Apostroph, hiányjel, kihagyó jel.

Apotheca, gyógyszertár (patika).

Apparilor, törvényszéki hites szolga.

Appellare , rá hivatkozni ; felvinni , felebbvintii (peri felsőbb

itélőszékre).

Appellata , felebbvitel.

Appellatorium fórum , feltörvényszék.-' •

Appertinentia , tartozandóság , tartozváay.

Appetitus r kívánság ; étvágy.

Applacidare, megengedni, helyben hagyni,

Approximative , közelítőleg.

Arbiler, választott bíró.

Architectus, építőmester, építőművész, építész.

Archivarius, levéltárnok.

Archívum , levéltár.

Arenda , haszonbér; haszonbérbe adott jószág.

Arendator , haszonbérlő.

Arca tál io, letartóztatás.

Arestum, fogház, börtön.

' Argumentum , indító ok , támogató ok.

Arha, foglaló, előpénz.

Aristocratia , főbb rend.

Armales, nemeslevél, czímeres levél.

Armalista , levélnemes {nem jószágos).

Arrangement (arranzsmán), intézkedés; egyezkedés.

Articuíaris , "a mi törvényeinkben foglaltatik , törvényes.

Articulus, czikk, czikkely; névmutató (nyelvlanban). Arliculi

contrabrobatoriales , ellenkérdések.

Artilleria , pattantyússág.

Assasinium, bérért elkövetett gyilkosság, tit'.os gyilkosság.

Aösasinus, bérlett gyilkos, titkos gyilkos.

Assecurare , biztosítani ; bizonyossá tenni.

Assecuranz , biztosító intézet

26
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Assemblée, társaság, gyülekezet.

Assentare, befogadni, felvenni (katonát).

Assessor , ülnök , közbiró , táblabiró.

Assignatio , utalvány , utasítvány.

Assooiatio, egyesülés, egyesület ,. társulat.

Asylum, menedék, menedékhely.

Astrologia , csillagjóslás' tudománya.

Aslronomia , esillagtudomány.

Atheusi 'istentagadó, vallástalan.

Athmosphaera , légkör.

Atomus, parány.

Attestatum , bizonyságlevél.

Attribútum , tulajdonság.

Aucarius, hitszegő, ludas.

Auctor, szerző (könyvé).

Aucloritas, tekintet, tekintély; hatalom.

Audientia , meghallgatás , Isihallgatás.

Auditor , hallgató ; hadi ügyész.

Auazugalis, kivonati, rovásbeli.

Authentia, hitelesség.

Authenticus* hiteles, közhitelű.

Autocratia , önországlás.

Aviso, tudósító-levél, tudosítvány.

A vista, látra, látásra. ,

Axióma , talpigazság , sarkigazság (mellyel bizonyítani nem

szükséges).

Azúr, égi kék, égszín.

Bagage (— gázs) , bútor , poggyász.

Bagatella , csekélység-

Bajonet, puskakés, szurony.

Bandérium , zászlóaly , dandár.

Bannum, kihirdetés.

Barííjuerott (Bankrott) , csőd alá került , bukott.

Banquier (bankié) , pénzváltó , pénzárus , bankász.

Baptismales, keresztlevél.

Barometrum, súlymérő, légmérő.

Báró regni , zászlós úr.

Barriére (barriér), sorompó, korlát.

Basihca, főegyház.

Basis , talp , alap.

Bataillon (— talljón), ezred.

X
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Battéria, ágyúsancz, ágyútelep.

Beneficium, jótétemény; haszonvétel, jövedelem.

Bibliotheca, könyvtár.

Éibliothecarius , könyvtárnok.

Bice Uus, csákány.

Bilatiz, mérleg.

Bilaterális , kétoldalú.

Bili, törvényjavaslat (Angolországban).

Biliét , levélke , kis levél.

Bilochus, biró, szolgabiró.

Biographia, életrajz.

Birsagium, bírság.

Bombardiér, bombár.

Bona üde , jó lélekkel , jó hiszemmel.

J5on.ifica.tio , kárpótlás.

Bonvivant (— viván) , dozsölő , tobzódó.

Brachium, batalomkar, karhatalom.

Brocardium, jogi közmondás-

Brutális, állati, goromba, durva.

Bruttó, árúk' súlya a göngyöleggel (láda, hordó sat.) együtt

Bulla, függő pecsétü levél ; oklevél; papa' levele.

Bureau (büró) , íróasztal , irószoba.

. C.

Cabala, csel, ármány.

Cabinet, külön szoba , magányszoba, litkos terem,

Cabriolet , egy lovú kocsi , kordé.

Caerimonia , szertartás.

Cadaver, holttest, dög.

Caducitas , örökös nélkül meghalt személy által hagyott va

gyon.

Calcatura , nyomás , vető.

Calculare, számolni.

Calefactor, fűtő.

Calendarium, naptár.

Calligraphia , szépírás' müvészsége.

Galumnia , patvarkodás , patvarság ; hamis vád.

Cambium, csere.

Camerarius , aranykulcsós , kamarás ; komorriok.

Campi mareschallus, tábornagy.

Campsoriales , váltó, váltólevél.

Canalis, csatorna-

Cancellaria . irnokterem; irnokhivalal; főkormányszék.
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Cancellarius , korlátnok.

Cancellaüo, kitörlés.

Cancellista , írnok.

Candidatus, kijelelt; kikészült.

Canonisatio, szentek közé számítás.

Capacitas, ügyesség, képesség; téresség; — possessorü, bír-

hatási jog.

Capitalis ,. tőkepénz.

Capitaneus, kapitány, százados.

Capitulatio, hadi alku; évkölés (katonai szolgálatra).

Caprice (kaprisz) , makacsság , makrancz , szeszély.

Caricatura, torzkép.

Carriére (karrier), pálya.

Carta bianca , 1. Álba.

Cassa, pénztár.

Cassare, megsemmisíteni; kitenni (hivatalból).

Castellanus , várnagy.

Caslrum doloris, gyászalkotmány, mellyre a koporsó tétetik,

ravatal.

Casus, eset-

Catalogus , névsor , névjegyzék.

Catastrum, sor, sorozat, névsor.

Catechisare , kikérdezni.

Categorice , egyenesen , hímzés nélkül.

Gathedra , tanítószék , szónokszék.

Causa, ok; ügy, per.

Cautela, ovat.

Gautio , kezesség.

Cavens , kezes. .

Censor, könyvvizsgáló.

Censura, vizsgálat; könyvvizsgálat.

Census, haszonbér; jövedelem.

Centralis , középponti.

Centrum, középpont.

Cessio, engedmény.

Cessionarius , engedményes.

Chalcographia , rézmetszés' művészete.

Character, bélyeg, ismertető jel; jellem; rang.

Charade (sarad) , szótagi lalány.

Charge (sarzs), hivatal, tisztség. ' .

Charlatan (sarlatán), kuruzsoló.

Chaussée (soszszé) , csináltat , töltés.

Chemia, vegytan. /

Chemisette (smizett) , előing , ingelő.
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Chicane (sikán), ármány, fordorság, gonosz ingerkedés.

Chimaera , agyrém , ábránd , abrány.

.Chirographe , kézírás, kézirat.

Chirargiaj sebészség.

Chronologia, idó'számlálás , kortan.

Chronologice , időrend szerint. .

Chronodistichoa , évvers.

Circulare, körlevél.

CircuJatjo , forgás.

Citadella, fellegvár.

Citatio , idézés.

Civil is, polgári.

Civilisatio, mivelés, mivellség:, polgárosodás.

Classicus, elsőrendű, remek (író).

Classificare , osztályozni.

Classis , oszlályrend , osztály.

Clausula, zárlat, záradék.

Clenodia, drágaságok; ékszerek.

Cierus, egyházi rend-

Cliens, védencz, védett.

Clima, éghajlat.

Clínica , orvosi gyakorlat.

Coaevus, egykorú, kortárs.

Codicillns, mellékvégintézet, végrendeleti toldalék.

Coelibatus, nőtelenség.

Coetus, czéh.

Cognalus, anyarokon.

Coiucattus , alperestárs.

Colica , bélkórság.

Collaborator , segéd.

Collateralis , oldalas , oldal-.

Collecta , gyűjtögetés.

Collega, tiszttárs.

Collisio, öszreütközés.

Collo , csomó , bál , göngyöleg , láda sat. , melly fuvaros által

szállíttatik.

Collndere, egyetérteni, öszvejátszani.

Collybisla , pénzváltó.

Colonellus, ezredes.

Colonia, telep, gyarmat; szállítmány.

Colonne (— lonn) ^ hadoszlop.

Cplossalis , nagyszerű.

Combinare , oszvevetni, öszvehasonlítani.

Comitiva, kiséret; kisérő-levél.
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Commanditaire , kültag (közkereseti társaságoknál;.

Gommandite, fiókkereskedés.

Commasatio, öszvesítés.

Commendans , parancsnok; kormányzó. .

Commendator (valamelly vitézi rendnél), középkeresztes vitéz.

•Commentare , magyarázni, fejtegetni.

Gommis (— mi) , kereskedői segéd*

Gommissarius , biztos.

Cmmissio, biztosság; — neoaquistica, újszerzeményi biztosság.

Commisionarius , bizományos.

Communicatio, közlés; közlekedés.

Communitas, község.

Compagnie (— panjj), társaság; század, csapat (katonáknál).

Compagnon (— panjón) , kereskedő társ.

Comparitio, megjelenés.

Gompass, mágnes tő, éjszakmutató.

Compasaus, átküldő-levél.

Compensatio , beszámítás.

Competens, illető; versenytárs, vágytárs.

Competentia, illetőség; illeték. .

Gomplanare , elegyengetni , elintézni.

Gomplexio, testalkat.

Complicatio, bonyolódás; bonyolítás.

Compliment, bók, bókolat, főhajtás; köszöntés; tisztelet, ud

varlás; hízelkedés.

Complott, czimboraság, öszveesküvés.

Gompossessor , közbirtokos, birtoktárs.

Compossessoratus , közbirtokosság.

Gotnpromissionale judicium , választott biróság-

Gompromissum , biróválasztmány.

Computus , számolás , számadás-vevés-

Compulsorium mandátum, eskető vagy vallató parancs.

Comtoir (— toár) , irószoba , iróbolt (kereskedőknél). *

Con amore , kedvvel.

Concentratio , központosulás ; központosítás.

Conceptus, fogalom; fogalmazat.

Concertatio, vélekedés, vitatás.

Concessio, engedély.

Concilium, egyházi gyűlés, zsinat.

Conclusio, befejezés.

Conclqsum, határozat.

Concurrentia , versenyezés, vetélkedés.

Goncursus, csőd.

Condemnare, elitélni, bűnben marasztani.
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t *

Condescensio , leszállítás (keresetnél) ; beszállás (katonáknál).

Conditio, állapot; feltétel; szolgálat; — sine qua non, múl

hatatlan feltétel.

Conductor , vezető ; felügyelő (postakocsiknál).

Conduit, magaviselet.

Gonferentia , tanácskozás.

Confessi^ , vallás , 'vallásiétól. '.

Confinium, határőrvidék, véghely.

Confiscare, tisztileg elfoglalni, elkobzani.

Coiiíliclus , öszveütközés.

Confronlare , szembeállítani, szembesítem.

Confusio, zavar, zavarodás.

Congregatio, gyűlés; — generális, közgyűlés; — particularis,

kisgyülés.

Congressus, gyűlés, státusgyúlés.

Conjectura, gyanítás.

Conjuratio, öszveesküvés.

Connexio , öszveköttetés.

Conscriptio, öszveirás; — popularis, népi öszveirás; — dica-

lis , rovatos öszv. ; — regnicolaris , országos öszveirás.

Consequens , következetes.

Consignatio, feljegyzés, jegyzék; bizományba adott árúk.

Consiliarius, tanácsnok, tanácsos.

Consistorium , egyházi tanács.

Consolidare, megalapítani, szilárdítani-

Conspiratio , öszveesküvés , öszveszövetkezés.

Constitutio, alkotmány, szerkezet; alkat; — procuratoria ,

ügyvédi vallás vagy vallomás.

Constructio, alkat, szerkezet; mondat, tétel.

Gonsul, polgármester; kereskedői felügyelő, kereskedői fel

hatalmazott.

Consumtio, elhasználás, megemésztés*

Consvetudo , gyakorlat , szokás.

Contagio, ragály, ragadó nyavalya,

Gontextus , tartalom ; szövedék , szöveg (beszédé).

Conlinens, szárazföld.

Contignatio, emelet.

Conto, számvitel; árjegyzék, számviteli kivonat,

Contractus, kötés; köllevél, szerződés^

Contradictio , ellenmondás.

Contramandare , parancsot visszavonni.

Contraquietántia , ellennyugtatvány , viszonnyugtatvány.

Contraseratura , ellenzár.

Contrast, ellenkezés, ellenkezet.
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Contrebande, tiltott árú, dugárú, becseut ára.

Gontributio, adó.

Controllisans , ellenőr.

Conturaacia, makacsság; veszteglés; vesztegház.

Conventio, szegődés; szegődölt bér.

Conversatio, társalkodás ,. társalgás, beszélgetés.

Coperta, boríték, levélborilék.

Copia, bőség; más másolat; — vidimata, láttamozott vágj'

láttasított más.

Coramisare, ellőttezni.

Corporatio, testület.

Corpus delicti , vétekjel; bűnjel.

Corpus juris, törvénykönyv.

Correctoria domus, fényító'-ház.

Correspondens , levelező-társ, levelező.

Correspondentia , levelezés.

Cortesia, levélczimzet.

Cosmopolita , világpolgár.

Costume (kosztüm), ruházat, ruhanem, ruházatmód.

Credentionales , megbizó-levél.

Credit, követel (kereskedői könyvekben); hilel.

Creditor, hitelező, kölcsönöző. ,

Crida , bukás.

Gridatarius , bukott , csőd alá került , csődadós.

Griminalis , büntető , fenyítő.

Critica , bírálat.

Critisare , birálgatni,

Crypta, sírbolt, síralag.

Cultura, müvelés, műveltség.

Gurator , gondviselő , -gondnok.

Curia, udvarhely, udvartelek; szabad telek ;— regia, királyi

főtörvényszék (áll .a hétszemélyes táblából , kir. táblából

és váltófeltörvényszékből).

Cursus, folyam, folyamat; árfolyam.

Cylmder, henger.

Cyppus , kaloda- ,

D.

Damníficatio , károsítás; károsodás.

Datia, adózás.

Dátum, adat; kelet.

Debet, tartozik (kereskedői köoyvekben).

Debitor , adós.
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Debitum, adósság; •— liquidum, világos ad; — illiquidum,

kétséges adósság ; — activum , követelés , követelő adós ;

— passivum , tartozás , tartozó adós.

Decentia, Hiedelem.

Decisio, határozás, határozat; — curialis, főtörvényszéki íté

let, döntvény.

Declamatio , szavalás.

Declaratio , nyilatkozás.

Decoratio , diszlet, diszítmény.

Decretalis, törvényes; dies — törvénybeli szünnap.

Decretum, végzés; rendelmény.

Defalcatio, leszámítás, levonás.

Defectus , hiány ; — seminis , magszakadás , kihalás.

Defensa, védők, véd.

Defensio, ótalom , védelem.

Defensive, védőleg, ótalmazólag.

Delicientia , agg papok' háza.

Deficit, hiány.

Definitive , határozottan , végképen.

Deíloratio , seplősítés.

Degeneratio , elfajulás.

Degradatio, leiétel, leszállítás (tisztségből, hivatalból).

Dehonestatio , becstelenítés.

Delatio, feladás, bevádolás, vád; ajánlás (esküé).

Delinquens, vétkes, bűnös.

Demagogtis , népámító.

Demeritum, vétség.

Democratia, népuralkodás.

Demonstratio , megmutatás.

Demoralisatio , erkölcstelenítés ; romlottság.

Denunciare, feladni.

Deperdita, veszteség.

Depot (depó) , rakhely 5 raktár.

Depopulatio , néptelenítés.

Depositarius , letétes, letéteményes.

Depositorium , rakhely, tár.

Depositum, letét, letétemény.

Deputatio , küldöttség.

Deputatus , küldött ; követ.

Deputatum , élelembér ; szolgálatért kikötött termékek sat.

Despota, kényúr.

Determinatio , határozás, határozat.

Deralvatio , érteknek leszállítása.

Diaeta, országgyűlés; mértékletesség, (ételben, italban).
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Diaetetica, egészség' fentarlásának tudománya,

Dialectus, szóejtés, beszédmód; lájbes/xkl.

Diameter, átmérd.

Diarium, napkönyv, napló.

Dica, rovat, rovás.

Dicasterium , kormányszék, igazgatószéfc.

Dictare , toll alá mondani; parancsolni-

Dictator, parancsoló, parancsár.

Dictatura, közirat; parancsárság.

Dictio , beszéd.

Dictionanum, szótár, szókönyv,

Diffamatio, rágalmazás.

Dilatio, elhalasztás.

Dilettáns , műkedvelő.

Dimensio, kiterjedés, kiterjedtség.

Dimissio, elbocsátás.

Dioeceais , egyházi megye.

Diploma, oklevél.

Diplomata , kormányfi , országnok.

Diplomatia, országnokság , kormány tan.

Diplomalica, oklevéltudomány.

Director , igazgató , kormányzó.

Directoralus , igazgatóság.

Disciplina , fenyíték.

Discussio , fejtegetés , vitatás.

Dispensare , felmenteni.

Disperagium , öszve nem illő házasság (mesalliance).

Dispositio, rendelet; képesség, hajlam, hajlandóság: tervezel.

Dispntatio , szóvita , vitatkozás.

Dissertatio , értekezés.

Dissirtmlatio, színeskedés; képmutatás.

Distantia , távolság.

Distractio, elszórakozottság, figyelmetlenség; mulatság, elszó-

rakozás; eladás.

Distiictus, kerület.

Diurnista, napírnok, díjnok.

Diurnum , napdíj .

Diversio, eltávozás.

Dividenda , osztalék.

Doctor , tanár.

Documentum , oklevél , bizonyítvány.

Domicilium, lak, lakhely; telep (a váltón).

Dominium, birtok; uradalom.

Donaüo, adomány.
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Dos, hitbér'

Dosis, adag.

Dotalista, olly asszony, kinek férje' javaiból hitbér jár.

Dotatio, megajándékozás, ellátás.

Duellum ; párbaj , párviadal.

Duplica, másodválasz (a perben).

Dynasta, uralkodó.

Dynastia, uralkodó ház, uralkodó nemzetség.

E.

Echo , viszhang.

Edictum, parancs; hirdetmény.

Effectuare , eszközölni , teljesíteni.

Efíective, valósággal.

Effectus, foganat, siker. , .

Egoismus, önség, önszeretet.

Elasticitas, ruganyosság.

Electricitas , villany.

Elementum, elem.

Elenchus, lajstrom, mulató.

Eliminatio . kiküszöbölés.

Elocatio , kibérlés.

Elusio , kijátszás , csalás-

Email (emalj) , zománcz; zománczmű.

Emancipatio , felszabadítás , felszabadulás.

Emenda, váltság.

Emeritus, kiszolgált, nyugalmazott.

Emigráns , kiköltöző ; kiköltözött.

Eminens, kitűnő, jeles.

Emolumentum , haszon.

Energia, erő, nyomaték, hatás.

Epidémia , járvány (nyavalya).

Epilógus, utószó, végszó, befejezés.

Erogatio , kiadás.

Error calculi , számítási hiba.

Escompte , levonás (még le nem járt váltók' vételénél).

Escorte, kiséret, védkiséret.

Essentia, lényeg.

Essentialis, lényeges.

Etablissement (— liszszmán), kereskedési vagy más üzleti telep.

Ethica , erkölcstudomány.

Ethnographia , népleirás, néprajz.

Ethographia , szokásrajz.
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Etymologia, szószúrmaxi a tás.

Evictor, szavalós.

Evidens, világos, szembetűnő.

Evocatio , idézés felsőbb bíróság elébe.

Exabrupto, véletlenül, rögtön.

Examen, vizsgálat, vallatás.

Exasperatio , sulypsítás.

Excedere , kihágni, kicsapongani , mértéken túl menni.

Excellere, kitűnni, magát kitüntetni.

Excentricus, túlzó, felléngő.

Exceptio , kifogás ; kivétel.

Excerptum, kivonat.

Excessus, kicsapongás, kihágás; túlság.

Excitare, ingerelni, izgatni.

Exclamatio , felkiáltás.

Exclusive, kizárólag, kirekesztőleg.

Excommunicalio, kirekesztés, kitiltás (egyházból).

Exculpare, mentegetni, igazolni, bünteiennek mondani.

Excursio, kirándulás.

Excusatio, mentegelés, mentegetődés , mentség.

Executio, végrehajtás (birói).

Exemplar , példány , mutatvány.

Exhibitio, benyújtás; kézhezszolgáltatás, kézbesítés.

Exhibitum, benyujtmány, beadmány.

Exigere , követelni , kívánni

Exilium, számkivetés, száműzés.

Eximere , felmenteni.

Existentia, lét, létei.

Exmissio , kiküldés ; kihagyás.

Ex officio, hivatalból.

Expediens, segédszer, mentség; rés.

.Expeditio, kiadás, kiadmány.

Expeditor, kiadó.

Expeditoratus, kiadó-hivatal.

Experimentum, próbatét, kísérlet.

Explicatio , fejtegetés.

Exposiüo, kitétel; kiállítás; fejtegetés.

Expresse, nyilván, világosan.

Expressus , külön küldött személy-

Expromissor, adósság' átvállalója, készfizető.

Extabulare , kitúblázni (betáblázott adósságot).

Extensio , kiterjedés.

Extensum, terjedelem; per — , egész terjedelmében.

Extravagari , kitérni , kicsapongani.
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Exlremitales , végtagok.

Extremum, végső.

Extractus, kivouat.

Fabrica, gyár, müház.

Fabricans , gyártó , gyámok.

Fabricatum, gyármű, gyártmány.

Fa9ade , épület' homlokrésze , homlokzat.

Facies loci, hely' színe.

Facon (— szón) , művészi alak , mesterséges forma.

Fac simile , kézírásnak pontos utánzata.

Factio , párt.

Factor, felügyelő, ügyviselő; tényező.

Factotüm , mindenes.

Factum, tett, tény.

Facultas, tehetség, képesség; szabadalom; a fő tudományok'

egyike (p. o. facultas juridica), tudománykar; egy illy

karnak tagjai.

Falcidia , lerovás.

Fallacia, ámítás, csalatkozás.

Fallimentum, bukás.

Falsarius, hamisító.

Falsificatio , hamisítás.

Familia, nemzetség, család'; háznép; cselédség.

Fanaticus, ábrándos, vakbuzgó.

Fassio , vallomás ; — perennalis , örökbevallás.

Falalis, rósz, kedvetlen, szerencsétlen.

Falum, végzet; balsors, veszély.

Felonia, hütelenség (p. o- hivatalban).
• Feudum , bűbér , bérfbld.

Fidei commissum, hitbizomány.

Figura , alak.

Figurans, néma személy (játékszínen).

Financia , pénzügy , pénzállapot.

Firma , aláírási czím (kereskedőknél sál.).

Fiscus, ügyvédi hivatal ; ügyvéd ; — magistratualis, tiszli ügy

véd; — regius, királyi ügyvéd.

Fiscalis, ügyvéd.

Fiscalitas, öröklés' utján királyi illető javak.

Fiscalatus, ügyvédség, ügyvédi hivatal.

Fixum, állandó fizetés.

Focus, tűzhely; gyúpont.
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Forma , alak , kép.

Formare , alakítani , képezni.

Forum , vásártér ; törvényszék.

Fourir , katonaírnok.

Fragmentum, töredék.

Frappanl, meglepő.

Functio, eljárás; foglalkozás.

Fundamentum, alap, talp.

Fundus, alap, fenék; házhely; telek; vagyon; — instruclus,

'gazdasági készület.

Furia, düh; dühös mérges asszony.

e.

Gabella, elköltözési adó.

Gage (gázs), fizetés.

Galéria, karzat; képtár.

Gallimathias, érthetetlen beszéd, szózavar.

Garantia , kezesség. '

Garderobe, ruhatartó, ruhaszekrény ; ruházat.-

Garnison , őrség-

Genealógia, származat.

Generális, közönséges, köz; fő; tábornok-

Generatio , nemzés ; nemzedék , ivadék.

Generosus, nagylelkű, bőkezű; nemzetes.

Génié (zseni), lángész.

Geographia, földleirás.

Geológia, földismeret.

Geometra , földmérő , mérnök.

Gesticulatio , tagjártatás, kézmozgatás.

Girans, forgató (váltóknál).

Giratarius, forgatmányos (váltóknál). ,

Giro , forgatmán-y (vájtóknál).

Glóbus, gomb, teke; földgömb.

Glória, dicsőség.

Glossa, észrevétel, jegyzék.

Gnomon , mutató , szegleimérték.

Gradus , lépcső , fok ; iz.

Granarium, magtár, gabonatár, maglód.

Gratia, kegy, kegyelem; kellem.

Gravamen , sérelem.

Graveur (— vőr), vésnök, metsző.

Gravitas, nehézség; komolyság, méltóság.

Gremialis , kebelbéli , helybeli-
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Gubernátor, kormányzó.

Gubernium , kormányszék.

Guignon (ginyón), szerencsétlenség (fűkép játékban).

H.

Harmónia , öszvehangzás ; egyetértés.

Hasard (hazár), vak szerencse, történet; — játék, szerencse

játék, koczkajáték.

Heclica, száraz vagy aszkórság.

Heraldica , czímertudomány.

Hermaphrodita , férfi és nőnemű, csira.

Hermetice (bez.-irni) , úgy bezárni , hogy a levegő ne érje.

Herold, hírnök.

Heros , hős , vitéz.

Heroismus , hőstett , vitézség.

Hesperus, estcsillag.

Hierarchia, egyházi uralkodás.

História , történet.

Historicus , történeti.'

Homagium, emberdíj, vérdíj; hódolat.

Homicidium, gyilkosság.

Homoeopathia , hasonszenv.

Honorárium , tiszteletdíj , jutalom.

Honorarius , tiszteletbeli.

Honoratio, becsülés; névbecsülés (váltóknál).

Honoratiores , tisztesbrendűek.

Horizon, láthatár, latkor. •

Horizontális, vizirányos.

Hóte.l, úri lak; nagyobbszerü vendégfogadó.

Humaniora, széptudományok, előkészületi tanulmányok.

Humánus, nyájas, szíves.

Humor, természeti jó vagy rósz kedvüség; szeszély, kedv-

csapongás.

Hydropathia , vízgyógytudomány.

Hydrophobia, víziszony, veszettség.

Hydrostatica , vízmérés' tudománya.

Hydrotechnia, vízépítés' művészete.

Hypocrita, képmutató, színeskedő.

Hypotheca , zálog.

Hypothesis, feltétel-

Hysteria, nádrakórság.
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Idea , eszme , észkép , képzet.

Ideál, példakép.

Idenüficatio , azonosítás.

Identitás, azonság.

Idióta, tudatlan.

Idioücon, tájszótár.

Idiotismus, nyelvsajátság.

Idolum , halvány.

Idylla , pásztori költemény.

Ignorantia , tudatlanság.

Illuminatio , kivilágítás.

Illusio, dmítás; csalkép, képzelet.

Impediraentum, akadály.

Impertinentia , szerénytelenség , durvaság.

Impetrator, nyerő, jószágnyerő.

Implementum, teljesítés.

Imposita , kivetett adó.

Impostor, gonosz, álnok.

Impostura, gonoszság, álnokság, csiny.

Impotentia, tehetetlenség; nemzési tehetetlenség.

Impressio, benyomás.

Imprimatur, nyomassék ki.

Improvisator, hevenyész, rögtönész:

Impulsio, behajtás.

Impulsus , ösztön.

Imputare , beszámítani.

Inarticulare , törvénybe iktatni.

Incaminarc, kezdeni, megindítani.

Incattns , alperes.

Inclinatio , hajlam , hajlandóság.

Inclusiye, bezárólag.

Ihcognito, ismeretlenül, idegen név alatt.

Incompetens, nem illető.

Inconsequentia , következetlenség.

Index , mutató.

Indifierens , egykedvű , közönbös , részvéllen.

Indigena, honfi, honosított.

Indignatio , harag , neheztelés.

Individuum , egyed , személy.

Indolens , érzetlen , egykedvű ; lomha , tespelcg.

Indorsata , hátirat.
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' Indossament , hátirat.

Indossant, hátiró.

Indossatar , hátiratos.

Indulgens , engedékeny , kímélő.

Industria, ipar,

Infallibilis , csalhatatlan.

Infamia, gyalázat, becstelenség,

ín flagranti, tetten-

Informatio, értesítés.

Infula, püspöksüveg.

ín génére , átalában. - «

Ingenieur, mérnök; várépítő. ~

Ingerens, avatkozó.

Ingredientia, alkrészelí-

Ingrossista , számjegyző.

Inhibilio, letiltás.

Injuria, igazságtalanság, jogtalanság.

Inquilinus» lakó, zsellér.

Intjuisitio, vizsgálat; tanúvallatás.

Insolens , szemtelen ; merész.

Insolidum, egymásért egészben, egyelemlcg.

Insolvens, fizetni nem képfs.

Inspector, ügyelő, felvigyázó.

Installatio, hivatalba iktatás.

Instantia, kérelem, kérelemlevél.

Institutum, intézet; perút.

Instructfo ,, utasítás ; készület.

Instrumentum, műszer; bizonyítvány.

Insultare, megbántani.

Insurrectio, felkelés, nemesi hadsereg; lázadás.

ín auspenso, függőben.

Intabulare, bejegyezni, betáblázni (adósságot).

Intelligentia , értelmesség.

íntensio, belső erő; megfeszített erő.

Interessant, vonzó, érdekes.

Interessatus , haszonleső; részrehajló.

Interessé, haszon.

Interpolatio , becsúsztatás , beszúrás.

Interpretatio , magyarázat, fejtegetés.

Interregnum , azon idő , mejlyben uralkdó nincs-

Interusurium , kamat.

Intervallum , időköz ; hézag.

Interventio , közbenjárás.

.<§ 2'
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Intimatum , intéző-levél , intézmény.

Intolerantia , türelmetlenség.

Invalidus, agg katona, rokkant.

Invasio , ellenség' betörése , berohanása.

Inventarium , lelettár.

Investigatio , nyomozás.

Investitio, rá költés, beruházás.

Inviatio, útmutatás, utasítás.

Irónia, gúny.

Isolare, elszigetelni, elkülönözni.
\

J

Jacená, fekvő; úrtalan; — haereditas, még át nem vett örökség.

Jeremiada , panasz. (

Joculator, tréfaüző, bphócz.

Journal (zsurnal), napi lap ; napló , napkönyv.

Joviális, víg, jókedvű.

Judex Curiae, országbiró.

Jurámentum , eskü , hit.

Jurisdictio, hatóság, törvényhatóság.

Juristitium, törvényszünet-

Ii.

Laboratórium, olvasztó-műhely, vegytani műhely.

Labyrinlhus, csalkert, tömkeleg.

Laconice , röviden és velősen.

Laicus , világi , avatatlan (nem

Lamentatio, panasz, panaszkodó.

Lappalia , csekélységek.

Lárva , alarcz ; álnevezet.

Latus, lap; 'egy lapnak öszvege (számviteli könyvekben).

Laudemium, azon bér, melly ingatlan javaknál a birtokos'

változásakor fizettetik.

Lázárét, kórház.

Legális, törvényes.

Legalisare , törvényesíteni.

Le'gatio, követség.

Legatum , hagyomány.

Legátus, követ, — natus,, örökös követ. ;

Legenda, szentek' életének leírása."

Legislalor , törvényhozó,

Legitimare, igazolni; törvényesíteni. "; .
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Legitimus , törvényszerű.

Legulejus, ki csak szavait, nem pedig értelmét tudja a tör

vénynek.

Lethargus, álomkórság.

Lexicon, szókönyv, szótár.

Libellus actionalis , keresetlevél.

Liberális , adakozó , bőkezű ; szabadelmű.

Liberalismus, szabadeltnűség.

Libertinus, szabados.

Licentiatus , szabadságos-

Licilare| többet Ígérőnek eladni, árverezni, kótyálHi.

Licitatio, árverés, kótya, kótyavetye.

Liga, szövetség, párt.

Limitatio , árszabás , bérszabás.

Lingvista , nyelvtudó , nyelvész.

Liquidatio, számolás.

Lista, lajstrom, névsor, jegyzék.

Literalura , irodalom , tudományosság.

Littorale, tengerpart, partvidék.

Liturgia , egyházi rend , egyházi szolgálat' rendé.

Localis, helybeli.

Locumtenens , helytartó.

Loge (lózs) , páholy.

Logica, észtán.

Logogryphus, betűtalány, betűrejtvény.

Logomachia, szóvita, szóharcz; szószaporítás.

Lorgnette (lornyett), szemüveg-,

Luxus , fényüvés , pazar-

ín.

Machina, erőmű, gépelyi gép, műszer.

Macrobiotica } élethoszabbítás' mestersége.

Maecenas, tudományok' és művészetek' pártfogója, tudósba

rát, művészbarát.

Magazin , tár , raktár , tárház.

Magazinage (— názs), tárbér, raktárbér.

Mágia, bűvészet, varázslat.

Magisler , mester , tanító.

Magistratus, tiszti kar; tanács.

Mágnás , országaagy.

Maitresse (metressz) , ágyas.

Major, őrnagy, őrmester.

Majorátus, elsőszülöttség ; elsősztílöltségi birtok.

27*
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Majorennis, nagykorú.

Majoresco, elsőszülöttségi birtokos , élőn.

Majoritás, többség.

Mandátum, parancs, parancsolat.

Mánia, düh, dühösség, őrültség.

Manier, modor.

Manipulatio, kezelés.

Mansarde, tört fedél; padlásszoba.

Manufactura, kézműgyár.

Manu propria , saját kézével.

Manuscriptum ', kézirat.

Mappa, földrajz, földkép.

Marca, gira.

Marchande de módé (marsand d mód) , diszárusno.

Martyr, vértanú.

Mássá, tömeg, vagyon.

Massiv, tömött. , _

Matador, ölő; tromf (a kártyáb.) ; kitűnő ferh.

Matéria, anyag; tárgy.

Matériáié, szer, anyagszer.

Materialista, szeráros, fűszerárps.

Mausoleum, diszes síremlék, diszsír.

Maxima , szabály , elv.

Mechanica, előmütan, géptan.

Mechanismus , belső szerkezet (előműnél) , alkat

• Medaille (medallj), emlékpénz, nézpénz.

Medicina, gyógytudomány ; gyógyszer; medicináé doctqr,

gyógytanár.

Melancholía, búskomorság, szomorúság.

Melioratio, javítás.

Memento móri, emlékezzél, hogy meg kell halnod.

Menage (— názs) , háztartás , házi gazdálkodás.

Menagerie (— nazserí), állatgyüjtemény; vadkert, vadaskert.

Mentor, vezető, nevelő.

Mercantilis , kereskedési.

Meridianus , délkör , déli vonal.

Meritorius, érdemleges, érdembe vágó..

Méta, határ, határjel.

Meteor, tünemény; légtünemény.

Methodus, mód, módszer.

Metier (— tjié) , mesterség , hivatás.

Metropolis , főváros.

Miasma, ragályanyag.

Microscopium , nagyílóüveg.
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Milliarda, ezer millió-

Ministerium , országló-szék.

Minorennis , kiskorú-

Minoritás, kisebbség, kevesebbség-

Mio conto , saját számvitelem.

Miraculum, csoda.

Misanthrop , 'embergyülölö.

Missionarius , pogánytérítő.

Mixtúra , keverék , vegyítek , kevert gyógyszer.

Mobile , ingó ; — perpetuum , örökmozgó.

Modell , minta , sám , példakép.

Moderameu inculpatae tutclac, önvédelem' joga.

Moderare, mérsékelni.

Modestus, szerény.

Modificare , módosítani.

Modulalio , hangváltoztatás.

Momentum, pillanat.

Monarchia, egyuraság, önuradalom; ország.

Monopólium, kizáró kereskedés, egyedárúság.

Monotónia, egyhangúság, egyformaság.

Monstrum, szörny, szörnyeteg.

Monumentum, emlék.

Moratórium (mandátum) , késleltető parancs.

Morosus, komor, rósz kedvű.

Motio, mozgás; indítvány.

Motivum, indító-ok.

Mottó, jelmondat, czímirat*

Múmia , bebalzsamozott holttest.

Mnnicipalis, tartományi, helyhatósági.

Munitio, lőszer (lőpor, ón).

Musenm, természeti vagy művészeti tárgyak' gyűjteménye,

műcsarnok.

Mystificatio, ámítás, csalás.

''M.

Nadir, talppont.

Naiv , természetes , nem erőtetett

Naphta, kőolaj, hegyi balzsam.

Narcoticus, kábító.

Natio , nemzet.

Nationalismus , nemzetiség.

Nationalisare , nemzetesíteni.

Naturalisare , honosítani.
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Naulum, révbér.

Necrolog, holtak' jegyzéke-

Negative , tagadólag.

Negativus, tagadólagos, nemleges.

Negötiator , tőzsér.

Neologismus , nyelvújítás.

Neorama, körkép, melly az épület' -belsejét ábrázolja.

Nepotismus, .rokonok' pártolása, vérkegyelés.

Netlo, levonás nélkül , tisztán.

Neutrális, pártatlan, közönbös.

Nexus, öszveköttetés.

Nimbus , szent sugárzat , fénykor-

Nivella , víziránymérték.

Noblesse (— lessz) , nemesség.

Norma, zsinórmérték, szabály.

Normális, szabályos, rendes; schola — , elemi iskola vagy

tanoda.

Nótárius, jegyző.

Notórius, elhiresedett , czégéres ; pártütő, lázadó.

Nuance (nüánsz) , lassanként! átmenet, fokozat; finom kü

lönbség.

Numisma, emlékpénz, érdempénz.

Numisrnatica, pénztudomány.

Numophilaceum , péuzgyüjtemény.

O.

Objective, tárgyilag.

Objectum, tárgy.

Oblatum, ajánlat.

Obligatio, kötelesség; kötelezvény.

Occidens, napnyugot, nyugat.

Occupatio, elfoglalás; foglalkozás, foglalatosság-

Octava, nyolczad.

Oculala (revisio) , látomás , szemlátomás.

Oculista j szemorvos.

Odiosus , gyűlöletes.

Officiutn , bivatal , tisztség.

Oligarchia , olly uralkodás , mellyben csak kevesen vesznek

részt.

Ómen, előjel, eló'jelentés.

Omnibus , számosabb személyek' vitelére szolgáló bérkocsi.

Operatio, .munkálkodás, működés.

Operatum, mimk;! lat
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Opinio, vélemény.

Oppositio , ellentállás ; ellenzék ; ellenpárt.

Optio, választás.

Oratio , beszéd.

Orator, szónok.

Ordre (ordr), rendelet, rendelmény (fáitoknál).

Oriens , napkelet , kelet.

Originale , eredeti (p. o. írás , kép).

Ornatus, ékesség; díszruha; egyházi öltözet.

Orthpgraphia , helyesírás.

Ovalia, tojásdad.

P.

Paedagogus, nevelő.

Paga , bérkönyv.

Page (pázse), apród.

Pagina, lap, oldal.

Palais, kastély, palota.

Palatínus, nádor, nádorispán.

Pamphlet, repülő írás, repleg.

Palissada, karózat.

Paqueta, csomó, köteg.

Parada , pompa.

Paragraphus, szak, szakasz.

Paralysare, gyengíteni, erőtleníteni. »

Paraphernum, menyegzó'ajándék.

Paraphirt, keresztülvont (zsinórral, kereskedési vaev más

könyv). "

Parentatio, halotti beszéd..

Parenthesis, zárjel.

Paródia, komoly költeménynek vagy színjátéknak tréfás, néha '

gúnyos utánzása ; bohózat.

Parole, ígéret; jelszó.

Participare, részt venni, részesülni.

Particularis congregatio , kisgyülés.

Pasquillus, gyúnyirat, gúnyfestmény, gúnykép.

Passió, szenvedelem. " " "'

Passionatus^ szehvédelmes.

Passive szenvedőleg.

Passuales, útlevél.

Pátens, nyiltlevél; kényparancs; kiváltság.

Patheticus, ünnepélyes, méltóságos, fellengő,

ratriota, honfi, hazafi.
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Patriotismus, hazafiság.
• Patrónus, kegyúr, párfogó.

Patrouille (patrulj) , járó őr.

Patvarista, joggyakorló, joggyakornok.

Pavillon (— vilijón), nyári ház, kertház; melléképület.

Fedaneus judex, albiró-

Pedantismus, oskolai feszesség.

Pensio, fizetés; nyugpénz.

Perceptor, pénzszedő ^ adószedő.

Periculum in mora , veszedelmes a' halasztás.

Periódus, időszak, korszak; körmondat

Peripheria, kerület; körszél.

Perspectiv, messzelátó, távcső.

Perspecliva , távol eső vidék ábrázolása (festésben) , tárnézet ;

illy ábrázolás' művészete ; kilátás.

Perjurium, hitszegés.

Per Saldo, kereskedőknél azon sommá, mellyel a számvite

lek' berekesztése után egymásnak tartoznak.

Pesonalis (praesentiae regiae in judiciia locumtenens ) , s^e-

mélynök.

Persvadere , rábeszélni*

Petitio, kérelem.

Phaenomenon , tünemény ; légtünemény.

Phantasma , képzelet.

Philantroph , emberbarát.

Philologus, nyelvtudós, nyelvész.

Philosophia , bölcselkedés.

Philotheca, emlékkönyv (Stammbuch).

Phlegmaticus , hidegvérű , lomha,

Physdca, természettan.

Physicus, közorvos (városi, megyei, sat.)

Physiognomia , arcz' vonásai, arczalkat.

Piacere , tetszés ; a — , tetszésre (váltóknál).

Pisetarius, pénzverési felügyelő.

Pisetum » pénzvám.

Placetum regium , királyi tetszemény , királyi tetszvény.

Plágium , godolatorzás r másnak munkáiból lett leírás.

Planum, síkság; róna; terv; tervkép, alaprajz; — tabnlare,

a főtörvényszéki Ítéletek' (decisiones curiales) gyűjte

ménye.

Plenipotentiarius r meghatalmazott.

Plebs , póraép.

Fleonasmus , felesleges szó , szószaporítás.

Pluralitás, többség.
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Podagra, lábköszvény.

Politia, országlat; rendőrség.

Politica, örszáglat tudomány.

Polizza, biztosító elismervény, biztosílvány.

Ponton, hídhaió. ,

Porta, kapu, Kapuszám.

Portefeuille (portföllj) , tárcza.

Portio, rész, illeték; adag.

Portrait, arczkép.

Positjo, tétel, állás.

Positivus, igenleges; lex positiva, szerzett törvény. „ •

Positura, állás.

Possessionatus , birtokos.

Post datare, későbbi keltet tenni.

Posthumus, halálutáni, utánlett, utánszülött.

Postscriptum , utóirás.

Postulatum, kívánat

Practicans, gyakorló, gyakornok.

Practice, gyakorlatilag.

Praeambulum , bevezetés.

Praebenda, egyházi hivatal.

Praecautio, óvakodás, vigyázat.

Praecise , határozottan , pontosan. %

Praedialista , egyházi nemes.

Praedicatum , eló'név , birtoknév.

Praefectio , fiúsítás.

Praefectus, felvigyázó, felügyelő'; nevelő.

Praeferenter , előlegesen.

Praejudicium , előitélet, balvélemény; előbb hozott Ítélet;

praejudicia curiae, főtörvényszék' előbb hozott Ítéletei.

Praelatus ; egyháznagy.

Praeliminaris , előleges.

Praemissa, előzmény.

Praemium, jutalom, díj.

Praemonitio , előinlés , mcgkínáláa.

Praennmeratio , előfizetés.

Praerogativa , elsőség, előjog.

Praescriptio , elidősulés, elévülés.

Praesent, ajándék-

Praesentans, bemutató.

Praesentare, bemutatni.

Praesés , elnök.

Praesidium, elnökség.

Praesumtio, elővélemény, előhit; — hominia, emberi előhit;
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— juris, jogbeli elővélemény; — juris ét de jure, jog-

béli és törvényes elővélemény.

Praetextus, ürügy, orr. -

Praevenire, megelőzni.

Praxis , gyakorlat.

Precarius , kétséges, bizonytalan. • .

Prima donna, legfőbb nőszemély, első színésznő.

Primanota, első feljegyzési könyv (kereslted.).

Principális, fő; főnök.

Principium, kezdet; elv, okfő.

Privatim, hivatalon kivül , otthon.

Privatus, magány-.

Privilégium, kiváltság; szabadalom.

Próba, bizonyság , bizonyítvány , bizonyíték; kísérlet.

Probabilitas , valószínűség.

Problematicus , kérdésben forgó , bizonytalan.

Procedere, tenni, cselekedni, eljárni; kereaetet folytatni.

Procedúra, cselekvésmód, bánás; eljárás.

Processus, per, por; járás (megyei).

Proclamatio, kihirdetés, kikiáltás, felhívás.

Procura, felhatalmazás.

Procurator, ügyvéd.

Procuratoria , ügyvédterem , pörtár.

Producens , termesztő ; készítő.

Productum, termék, termesztmény ; készítmény.

Profanus , világi , nem egyházi , avat la n.

Proíesspr, oktató , tanító.

Professio, fogadás (szerzetesnél); mesterség, kereset.

Profil, oldalkép.

Profit, haszon.

Prognosticon , előjel, jóslat.

Programmá, előrajz.

Progressus , előmenetel.

Projectum, javaslat.

Prológus, élőbeszéd, vezérszó.

Prolongare , hosszabítani , halasztani.

Promemoria, emlékirat; kéralemlevél.

Promesse , ígéret ; egy neme a kötelezvénynek (kereskedőkn.).

Promotio , előmozdítás ; előléptetés.

- Proportio , arány ; idom.

Propositio , előterjesztés.

Prorogatio, halasztás.

Prosa, kötetlen beszéd, folyó beszéd.

Proscribere, száműzni, számkivetni.
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Proselyta , a ki hitét megváltoztatta , megtért.

Prospectus, kilátás, kinézés; terv, rajz.

Protectio, pártfogás, ótalom.

Protest , óvás , váltóóváá.

Protestatio, ellenmondás. '

Protocollista , iktató.

Protocollum, jegyzőkönyv, tanácskönyv; — firmarum, alá-

irási czímkönyv; — gestionis, eljárási jegyzőkönyv.

Protonotarius , iléló'mester.

Proviant, eleség.

Provisio, bőség; szükség; eleség; ellátás; munkadíj (keres

kedőknél) •

Provisorié, ideiglen.

Provocatio, kihívás; hivatkozás.

Proxeneta, alkusz.

Pseudo , ál — p. o. pseudo propheta , áljós.

Publicatio , kihirdetés. -

Publicitás , nyilvánosság.

Publicum , közönség.

Publious, nyilvános.

Pulsus, érverés.

Purisare , tisztázni , letisztázni.

Qaadratum , négyszeg.

Quaestio, kérdés; — juris, jogkérdés; — facti, ténykérdés.

Qualificare, minősíteni; jelesíteni, mivelni; alkalmassá tenni.

Qualitas , minőség.

Quantitas , mennyiség. ,

Quartalitium, a leányoknak kijáró negyedrész, leánynegyed.

Quietantia, nyugtatvány-

Quodlibet, mindenféle, p o. mindenféle képekből öszverakott

kép.

Quo jure, milly joggal-

R.

Rabatt, azon öszveg, melly az árú' árából elengedte tik vagy

levonatik, engedek, lerovás.

Rabatt-Conto , engedéki számvitel.

Rabulista , törvénycsavaró.

Radicaliter , gyökeresen.

Raison (resóri) , ész , értelem ; ok.
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Raisonneur (resonnőr) , okoskodó , fecsegő ; felelgető.

Rapport, jelentés; viszony, egybeköttetés.

Rasio, Takarás.

Ráta , osztály rész.

Ratificatio , helybenhagyás.

Reactio, visszahatás.

Realitás, valóság.

Realisare , valósítani*

Reassumere , ismét felvenni*

Rebellis, pártütő.

Recapitulatio , rövid ismétlés.

Recensens , műbiró , mübiráló.

Recepisse, vevény.

Recept, gyógyrendelet , .

Recognitio, elismerés.

Recognitionales, elismervény.

Reconvalescens , lábbadó.

Rectificatio , igazítás.

Recurrere, folyamodni.

Recursus, folyamodás, folyamodvány.

Recto folio , a lap' első oldalán.

Rector, igazgató.

Redactio, szerkesztés; szerkesztő-hivatal.

Redactor , szerkesztő.

Refectorium, ebédlő-terem (zárdákban).

Referada , előadás , előterjesztés.

Referens, előadó.

Reflexió, észrevétel; emlékeztetés-

Reform, átalakítás, javítás.

Refrain (— fren) , végrim , minden versszak' végén újra elő

forduló sor.

Refutare, czáfolni.

Regales, királyi levél.

Regens, igazgató, felügyelő; — chori, karnagy.

Regestrator , sorozó , somok.

Regestrum, sor, sorozat, jegyzék.

Regressus, visszatérés; viszkereset

Regnicolaris , országos.

Regula, szabály.

Regulatio , szabályozás.

Rejicere, elvetni, elutasítani.

Relatio , előadás ; tudósítás , jelentés ; viszony.

Relatíve, viszonylag.

Relaxata , elengedés.



Rövid idcgcnszótár. -129

Reliquia, ereklye.

Reluitio , beváltás.

Remedium juridicum , perorvoslat, ügyorvoslat.

Reminiscentia , emlékezet.

Remittens, intézvényes (váltónál).

Remonstratio , felterjesztés.

Remuneratio, jutalom, díj.

Rendezvous (randevú) , előre elhatározott öszvejövetel.

Renegát, vallástagadó, pogánynyá lett.

Renommée (— mé), hírnév.

Renovatio , újítás.

Repartitio, felosztás, kivetés; adókivetés.

Replica, felelet, válasz, szóváltás.

Reponere, visszaállítani, visszahelyezni.

Repositio , visszaállítás , visszahelyezés.

Repraesentare, ábrázolni; valakinek képet viselni ; felterjeszteni.

Repressalia , viszontorlat.

Reputatio, tisztelet, becsület

Requisilio , megkeresés.

Requisitum, kivántatóság , kellék.

Rescriptum, válasz, leirat.

Reserva , tartaléksereg.

Reservata, tartalék.

Residentia, lakhely; fénylak.

Resignatio , átadás.

Resolutio , feloldás ; válasz , felelet (királyi). *

Respectus, tisztelet, becsület, tekintet.
Responsabilis , felelős. •

Respublica , köztársaság ; polgári társaság.

Restatiratio , tisztujítás ; vendéglő , étekház.

Restrictlo , megszorítás

Resultatum, eredmény, következmény.

Revelare, felfedezni.

Reversalis , terítvény.

Revisio , vizsgálat , átnézés.

Revocare, visszahúzni, megmásítani; visszahívni.

Revue (revű), szemle, hadiszemle.

Rheumatismtis , -csúz.

Ricambio, viszváltó.

Rímesse, pénzküldemény, váltóküldemény; néha árúk' visz-

szakúldetése.

Risico, veszély, merészség.

Rituálé, «zertarláskönyv , egyházkönyv.

Ritus , szokás , egyházi szokás , szertartás.
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Rivális, vetélytárs.

Robot, urmunka, úré.
Rotulus ,É csomó (iratok).

Rotunda , keréképület.

Routine (rutin) , jártasság , ügyesség.

Rubrica, rovat.

Rubrum, czimsor; felzet.

Ruiua , rom.

Sala, terem.

Salarium, fizetés, díj, munkadíj.

Saldo , számviteli maradvány, felesleg, melly az új számvi

telbe létetik át.

Sálon, társalgási terem; nagy terem.

Salva gvardia , menedékhely.

Salvus conductus, szabad menet.

Sanctio, megkötés; megerősítés; szerződés.

Sarcasmus, csípős gúny.

Sardonicús nevetés, kényszerített nevetés.

. Satisfactio , elégtétel.

Satyra, gúny.

Scandalum, botrány.

Schematismus, névkönyv, tiszttár.

Scriba, irnok."

Scrupulus, nehézség, kétely; akadék.

Sécretarius , titoknok.

Secta, párt, felekezet.

Sectio, osztály.

Secularis, százéves; világi (nem egyházi).

Seeulum, század, évszáz.

Semestris, félév, évfél.

Senator , tanácsbeli , városi tanácsnok.

Senatus, tanács.

Senior, idősebb, öregebb.

Sensal, alkusz.

Sensatio, érzés; figyelem, benyomás.

Sententia, Ítélet.

Seutentionales, Ítéletiével.

Seponere, fébretenni.

Sequestrum, zár.

Serenada , éji zene.

Serialitas, sorbeliség.
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Series , sor.

Seriosus, komoly.

Service (szervísz) , asztali készület.

áeralis, szolgai, rabelmü.

Servitus , szolgaság.

Sessio , ülés ; telek.

Silentiarius , hallgatásra itélt.

Silhouette, árnyékrajz.

Siraonia , szentségárnlás , hivatal;! ni hí*

Simplex, egyszerű, együgyű.

Sinecura, munkanélküli hivatal.

Situatio, helyzet, állapot.

Sola-váltó , magánváltó.

Solennitas , ünnepély ; szertartás.

Solidus , tömött , tömör ; valódi , szilárd-

Solitair (— tér), nagy, magánosán foglalt gyémánt.

Sollicitatio , szorgalmazás; követelés, sürgetés-

Solo, magában, kiséret nélkül; magánydal, magánytáncz sat.

Sophisma , álokoskodás.

Sottise (— tíz), ostobaság; gorombaság.

Souflleur (— lőr) ,' súgó.

Souvenir (szuvenír) , emlék.

Souverain, uralkodó.

Spatium, hézag.

Species, faj; mivolt, mibenlét; — facti, tény5 mivolta, dó-

fog' mibenléte.

Speculans, vizsgálódó; vállalkozó, nyerekedő.

Spediteur (szpeditó'r) , árúszállító.

Sphaera, gömb; kör.

Sphragistica , pecséttudomány.

Spiritus , szellem; szesz.

Sporco, áiú' súlya a göngyöleggel együtt.

Sportula, mellékjövedelem.

Stádium, pálya.

Staffeta , gyors posta. • ,

Statárium jus, rögtön jog, álló törvény.

Statua, szobor.

Statutio, bevezetés, beiktatás (jószágba); — militum , katona

állítás. .

Statio, állomás; hivatal.

Status ét ordines , karok és rendek.

Statútum , helyhatósági rendelet.

Stellionatus , fortélyos csalás.

Stilet , tőr , dögönyeg.
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Stílus, írásmód.

Stimulare, ingerelni; ösztönözni.

Stipendium , díj ; zsold ; oskolai segédpénz.

Stipulare , határozni , feltételezni.

Stralzio, barátságos egyezség; a kereskedésnek megszüntetés:

kori rendbeszedése.

Strazza , első feljegyzési könyv (kereslted.).

Structura, alkat, szerkezet, redezet.

Subalternus , ál- ; — officialis , altiszt.

Subjectum , alapeszme , alapszó (mondatban) ; személy.

Sub numero, szám alatt

Subordinatio , függés , alárendeltség.

Sub rosa , mint titok , titkon.

Subsidium , segedelem ; segédpénz.

Subsistentia , állomány; élelem, élelmi költség.

Substantia, állovány, lényeg; vagyon.

Substantialis , lényeges-

Substitutus, helyettes; — 'vicecomes, másodalispáii.

Subslratum, tárgy.

Subtilis, finom.

Successio , követés ; öröklés ; örökség-

Successor, követő, utód; örökös.

Succumbens , vesztes fél (perben).

Succursus. segítség.

Sufficiens , elégséges.

Süi jnris, független.

Summa, öszveg, ősziét.

Summarius , öszvehuzott , rövid ; rövidutú (per.).

Suo loco , maga helyén.

Superabundans , felesleges.

Supererogatum , felesleg , feles költség.

Superficialiter , felületesen.

Superiutendens , felügyelő-

Superior, előjáró.

Superinscriptio , felülfizetés.

Supernumerarius , számfeletti.

Supplementum , pótlék.

Supplens , helypótló , helyettes.

Supplicans, esedező.

Suppositum, vélemény; gyanú.

Surrogatum, pótszer, pótladék-

Surrogatus, helyettes.

Suspicio, gyanú.

Suspendere, függőben "hagyni; felfüggeszteni (hivataltól)
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SusletUare , feutartani.

Synxbolum, jelkép, jelszó, jelmotidal.

Symmetria, arány, idomosság, az egésznek és részeknek ösz-

vehangzááa.

Sympathia , rokonszenv.

Syrnphonia , öszvehangzás ; sokhangú zenemű.

Symptoma, jel; kórjel.

Synodus, egyházi gyűlés, zsinat.

Synonimon, hasüiiértelmű szó, hasonszó.

Synouimicon , hasonszótár. <

Systema, rendszer.

T.

Table d' hóte (lábldót) , vendégasztal , közasztal.

Tacite, hallgatólag.

Tactica, hadtudomány.

Talentum , tehetség , képesség.

Tara , a göngyöleg' súlyának Icvontísa az árúk' súlyából.

TariíFa, jegyzék, vámjegyzék.

Taveruicus , tárnok.

Taxa, díj.

Telegraph , távolíró, távíró.

Temperamentum, véralkat, vérmérséklet.

Temperatura, melegség' foka, hévfok, mérséklet. . . -.

Tendentia, szándék, czél.

Terminus, haláridő, határnap; azon idő, mellyben pőrék vé

tetnek fel, jogfolyam.

Terragium , földbér.

Territórium, környék, határ, birtok.

Testamentum , végrendelet , véginíézet.

Testimonium , . tanúbizonyság ; bizonyságlevél-

Testis, tanú.

Textus, szöveg; tartalom.

Theatrum , színjáték , színház.

Theoria, elmélet; tan (mi üt a gyakorlat' ellentéte).

Thermometrum , hévmérő.

Tilbury, könnyű kétkerekű kocsi.

Titularis , czímzetes , czímes.

Titulatura, czímzet.

Titulus, czím.

Toilette (toalett), öltöző-asztal, pipercasütul.

Toleranlia , türelem , türedőleni.

Tontina, növekedő ólclbér.

28
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Topographia, helyleirás.

Trabant, kísérő; csatlós; leslőrségi katona.

Tractatus, értekezés; alku.

Tradilio, átadás; rege, monda.

Tragoedia , szomorújáték.

Transactio, egyezség. • .

Trauseat, mel.et , ezen szóval jelelik meg a könyvvizsgá

lók azon könyveket, mellyeket árulni ugyan szabad , d«

hirdetni nem.

Transito, átszállítás.

Transport, átvitel; szállítás; szállítmány; csapat.

Transumptum , hiteles másolat.

Transsans, intéző, váltókibocsáló.

Trassatus, intézvényezett.

Tratta , idegen váltó.

Tribunal, törvényszék, itélőszék.

Tribnnus, szószóló, népnök, polgárnők-

Tripartitum, hármaskönyv.

Triplica , hannadválasz.

Triumphans, nyertes.

Triumphus, győzedelem, diadal.

Triviális, alacsony, közönséges; — schola, alsó iskola.

Trottoir (trottoár), járda.

Tubus, cső, messzelátó, távcső-

Tutor , gyámatya , gyámnok.

Tutrix , gyámanya , gyámnő-

Typus, betű (mellyel a nyomtatok dolgoznak); nyomat, ere

detikép; minta.

Tyrannus, kegyetlen úr, zsarnok.

Tyro, ujoncz.

Ubicatio, hollét.. . ( ,

Ultimátum, végszándék, utolsó javaslat, végszó.

Ultimo , utolján (a hónap' utolsó napján).

Unanimiter, egylelkűleg, egyetértőleg , egyhangúlag.

Unilateralis , egyoldalú.

Unió, egyesülés, egyesület,

Universalis, átalános, köz, egyetemi.

Universitas , közönség J 'egyetem.

Urbárium, úrbér.

Urbnra, bányavám.
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Uso, szokás (vallóknál).

Usuulis, szokusJjuli.

Usucapio, elidősítés; használat*

Usura, kamat; uzsora.

Usurarius , uzsorás.

Usurpator , bitorló.

Usus, szokás, gyakorlat; divat.

Utópia, sohoiina.

V.'

Vacanlia, üresség (hivatalnál).

Vacalio, szünet.

Vadc raecum, jer velem.

Validus , érvényes.

Valbr, érték. • .

Valuta , érték.

Vampyr, szárnyas egér' neme, vérszopó.

Vellicare , feszegetni.

Vegetatio , növényzet ; növényélet

Venericus, bujaszenyvés , bujakór.

Venia, engedelem , engedély; — aelatis, korengedély-

Verbális, szóbeli.

Versio , fordítás.

Verso folio, a túlsó lapon.

Vesligium , nyom.

Veteranus, tapasztalt, agg katona, riscr sat.

Veterinaria , baromorvosi iskola.

Vcxa, bosszantás.

Vicarius, helyet les.

Vice, ál- p. o. vicepalatinus , . alnádor.

Victualia , élelemszerek.

Vidimare , láttasitani , lálUmozní.

Villa, major, mezei lak.

Vinculum, kötél, kötőlék; kölbér.

Violatio, sértés, hántás-

Violenlia, erőszak, erőszakoskodás.

Virtuális, várandó; p. o. virtuale jus, várandó jog.

Virtuos, remekmüvész.

-Virtus , erény.

Visitatio, látogatás; — canonica, egyházi látogatás.

Vista, lát; a — , látra (váltóknál).

VÍ3um rcpcrtum, orvosi vizsgálat, látlelet.

28 *
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Vilalitium, élelbér.

Volli, fordíts.

Volumen, tekercs, köteg ; kötet; ömeg.

Votisare , szavazni.

Votum , fogadás , fogadmány ; kívánság ; szó , szavazat.

Zeníth, tetőpont.

Zóna, év, ítildöv.

A-P.'&í.
-•.



NYOLCZADIK OSZTÁLY.

VÁLTÓJOG.

A váltó olly oklevél, melly által kibocsátója magát a köz

törvényieknél szigorúbb feltételek alatt kötelezi , hogy vala-

melly meghatározott sommá pénzt bizonyos helyen és időben

vagy maga fizetend> vagy annak más általi fizetését eszköz-

lendi.

A' váltók idegen és saját váltókra oszlanak. Idegen vál

tónak mondatik az, mellynél fogva kibocsátója a fizetést vala-

melly más tőle jogszerűleg különböző 3 nem az ő nevében cse

lekvő személy által igéri teljesíteni. Saját váltó pedig az ,

mellynél fogva kibocsátója arra kötelezi magát, hogy a fize

tést önmaga teljesíti, vagy vatamelly tőle jogszerűleg nem kü

lönböző és egyébként is az ő nevében cselekvő személy által

fogja teljesíteni.

/

A váltók átalában.

Idegen váltókkali foglalkozásnál befolyással biró öt fő-

szcmély fordul elő:

í) A kibocsátó (Trassant), ki a váltót kiadja.

2) Az inlézvényes (Remittent) , kinek részérc a váltó ki-

nda lik.

3) Az elfogadás végetti bemutató (Praesentant zűr An

na Iime), ki a váltót elfogadás végett mutatja be.

4) A fizetés végetti bemulató (Praesentaut zűr Zahlung) ,

ki a váltót fizetés végett mutatja be.

5) Az intézvényezett (Trassat) , ki a váltónak lejáratkori

fizetésével bizalik meg.

Itt azonban megjegyzendő : a) hogy több ezen , jogi ér

telemben vett személyek közül egy physicai személyben egye

sülhet, p. o. saját rendeletre szóló váltóknál a kibocsátó egy
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azersmiud intézvényes , és ugyan ő lehet elfogadás éa fizetés

végetti bemutaló is; b) hogy vaunak olly váltók, mellyeket

elfogadás végett bemutatni nem kell , s illyeneknél elfogadás

végetti bemutatónak nincs befolyása.

Saját váltóknál a kibocsátó és intézvényezelt ugyan egy

vagy az utóbbi amattól jogszerüleg nrm különböző személy.

Minden váltónál átalában megkivántatik :

1) Keltének, azaz, a helynek, napnak, hónapnak és év

nek, hol és mikor kiadatott, kitétele.

2) tíogy nyilván váltónak neveztessék.

3) A fizetés' idejének kitétele.

4) Hogy meghatározott pénzsommáról szóljon-

5) Az intézvciiyesnek neve.

6) Az intézvényezettnek neve-

7) A fizetés' helye.

8) A kibocsátó' aláírása.

1. A váltó' telte.

A váltó' keltének helyét azon kívül, hogy ez köztörvény

szerii tt is minden oklevélnek lényeges kelléke, szükséges ki

tenni azért, mert elfogadás' vagy fizetés' megtagadása' eseté

ben a kibocsátó ellen viszkeresetet támasztónak tudnia kell,

amannak lakását; a kiadás' ideje pedig, akár kelet akár lát

után számitlassék a lejárat, vagy a váltók látra szóljanak, egy-

iránt fontos, mivel első esetben a fizetés' napja nem tudatnék,

másodikban pedig azon leghosszabb határidő, melly alatt a

látra vagy lát utánra kelt váltókat, mint alább látandjuk, ok-

Teletlenül be kell mutatni, nem volna kiszámítható.

2. A „váltó" szó.

A váltót nyilván váltónak megnevezni azért szükséges ,

hogy tudassék, valljon szándéka volt e az illetőknek magokat

váltójogilag lekötelezni.

Midőn a váltó csak egy példányban adatik ki , magány-

váltönak mondatik , ha pedig több példányban bocsáttatik ki,

az első példány első váltónak, a második másodváltónaí , a

harmadik harnutdváltónak neveztetik. Azt, valljon a váltó első,

másod- vagy harmad sat. váltó , minden váltópéldányra okve-

Ictlcnül fel kell jegyezni , mert ellenkező esetben minden pél

dány külön váltónak tekintetik. Váltótörvénykönyvünk szerint

az idegen váltót mindenkor mint első váltót kell kibocsátani ,

ba csak ellenkező egyezés nem történt.
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3. j4 Jízeté» i

A váltók' fizetés- vagy lejárati idejét kitűzni lehet: látra

(a visla), tetszésre (a piacere) LÍt titán (nach Sicht), vagy kelet

után (a dato) bizonyos időre , bizonyos napra , vásárokra.

Ezen lejárali időkre nézve megjegyzendő :

1. A Játra és tetszésre kelt váltukat azonnal ki kell fizetni,

midőn bemulattatnak.

2. A lát után bizonyos időre kelt váltók' lejárata az elfo

gadás után következő első naptól kezdődik, p. o. ha egy há-
 

mellyen óz illy yáltó elfogadtatott ; ha pedig az utolsó hónap

ban a napok' száma kevesebb, a hónap' utolsó napján, p. o.

ha egy két hónapra lát után kibocsátott váltó dec. ISánfogadta-

lott el, lejárat' napja a köveik, év' febr. 18-a; ha. pedig azt

elfogadás dec. 31-kén történt . a váltó közönséges évben febr.

28-kán, szökő évben pedig febr. 29-kén kifizetendő. Ugyan e

szabályok állanak több évre lát ulán szóló váltóknál is. A lát

ulán szóló váltókhoz tartoznak a szokásra kiadott váltók. A

szokás mindenkor 14 napol lesz az elfogadás után. Vannak fél

szokásra, kettős szokásra, hármas szokásra sat. kiadott vál

tók is.

3. A kelet után bizonyos időre kelt váltók* lejárata a ki

bocsátást követő első naptól számitlatik, p. o. egy január' 4-én

tiz napra kelet után kibocsátott váltónak fizetésnapja jan. 14-e.

Ha a fizetési határidő kelet után több hónapra terjed, a váltó

a kitűzött utolsó hónapnak azon napján fizetendő , mellyen

kibocsáttatolt; ha pedig az utolsó hónapban a napok' száma

kevesebb, a hónap' utolsó napján, például egy januarius'

14-kén három hónapra kelet Után kibocsátott váltónak lejárat

napja april' 14-e, ha pedig egy illy váltó január' 31 bocsátta

tott ki, lejáratideje april' 30 napja Ugyan ez áll olly váltók

nál is , mellyek kelet után több évekre szólanak.

4. A bizonyos napra kiadott váltók a fizetésül kitűzött

napon járnak le. Ha a lejárat fél hónapra szól , utolsó napnak

mindenkor a hónap' 15 napja vétetik.

5. A vásárokra kiadott váltóknak lejárati ideje a vásár' tar

tásának idejéhez képest különbözik: egy napi vásárokra azóló

váltók a vásár' napján, egy napnál tovább nyolcz napig terjedő

vásárokra szólók a vásár utolsó napjáig, nyolcz napnál hosz
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szabb vásárokra szólók a vásár' második hetébeu szerdáig jár-

tiak le.

6. A kiraéleü napok (Respecllage) váltótörvénykönyvünk

álla] teljesen kizárvák.

f

4. Meghatározóit pénzsomina.

Hogy pcnzsommáról szóljon a váltd*, a valló' fogalmából

világos , hogy pedig ezen sommá meg legyen határozva, szük

séges azért, mert a pénz gyanánt szolgálni kellő papirosnak

értékét minden kezelőnek tudnia kell. Ha a pénznem kitéve

nincs, mindenkor pengő pénz értetik.

5. Az intézvényesneí neve.

Ezt azért szükséges kitenni a váltóban, hogy az adós

tudja, ki részére kelljen a váltó értékét fizetnie. A jó rend pe

dig azt hozza magával, hogy kereskedő házaknál vagy köz

kereseti társaságoknál az illető czímzet, egyes személyeknél

pedig a vezetéknév mellé' a kereszt- vagy melléknév pontosan

kitétessék.

6. Az intézvényezettneí neve>

Ennek kitétele elkerülhetetlen, mert különben a váltó

birtokos nem tudná, kihez forduljon a váltó? elfogadása vagy

az érték' felvétele végett. Az intézvényezettnek pontos kijeié-

lésére nézve az áll, mi, e tekintetben az inlézvényesrc nézve

mondatott.

7. Ajizetés helye"

A fizetéshely elmelló'zhe tétlen kelléke a váltónak, mivel

ennek kitétele nélkül a váltóbirtokos nem tudná, hol mutassa

be a váltót, vagy követelje a fizetést. Ha a váltó' kifizetésére

több hely jeleltetik ki, fizetéshelynek csupán az tekintetik,

melly nevezve legelőbb vagyon. , .

8. A kibocsátó' aláírása.

A kibocsátónak aláírása különösen azért kívántatik meg ,

mivel ez a váltó pontos kifizetéséért felelős s ellene a hitelező

nek el nem fogadás vagy nem fizetés esetében viszkeresete van.

Ezen aláírásra, nézve váltótörvényeink azt rendelik, hogy a _ve
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zetéknév egész kiterjedésben és a .kereszt- vagy melléknévnek

legalább első betűje , a kereskedési házakat és társaságokat il

letőleg pedig a czímzet foglaltassék. Ha a kibocsátó Írást nem

lúd , jegye és nevének más kézzeli aláirása törvényes erővel

csak okkor bír, ha a váltó az illető törvényhatóság, törvényes

bizonyság, azaz, szolgabiró és esküdt vagy rendezett tanács által

a magát lekötelezni szándékozó elölt felolvastatván s megma-

gyarázlatván , a szokott mód szerint hitelesítve van. 1843-ki

május' 13 napjától kezdve írást nem tudó személyek törvényes

erővel biró váltói kötelezéseket magokra nem vállalhatnak, , s

a fentebbi rendelet csak azokra marad fen, kik testi lehetet*

lenség' következtében nevöket magok alá nem írhatják.

Ha ezen elszámlált kivántatóságok közül valamelly váltó

ban csak egy is hibázik, illy oklevél váltójogi viszonyok' alap

jául nem szolgálhat, hanem köztörvényi tekintet alá esik.

A váltókra nézve átalában még következőket kell meg

jegyezni :

1. Váltókban az ezekértkapottértéket (valuta) megem

líteni nem szükséges.

2. Idegen váltóban a kibocsátó magát vagy rendelménye-

sét is nevezheti ki intézvényesnek, azaz: a váltót ügy bocsát

halja ki, hogy a vállósummát nekie vagy rendelményesének

fizesse ki az intézvényezett s ezen utóbbi esetben saját rende

letre szóló váltónak neveztetik.

Váltóképesség és váltókötclcztetés.

A váltóképesség cselekvő és szenvedő váltóiépességre

oszlik. A cselekvő váltóképésség azon tulajdonság, mellynél

fogva valaki váltójogokat szerezhet, a szenvedő yállóképesaég

pedig azon sajátság, mellynél fogva magát valaki váltójogilag

lekötelezheti.

Cselekvő váltóképességgel mindenki bír, ki a köztörvény

szerint jogokat szerezhet, A szenvedő váltóképesség az idegen,

és saját váltók szerint különbözik. Idegen vallók' kibocsátása,

forgatása, elfogadása és azokért! kezeskedcs által minden lel-

jeskorú kötelezheti magát, ki egyébiránt köztörvény szerint

lerhes szerződéseket köthet- Nőszemélyek idegen váltók által

is csak. akkor kötelezhetik magokat, ha mint kereskedők tör

vény' értelmében be vannak jegyezve. Saját váltók' Iciadása

által pedig csak váltótörvényszéknél bejegyzett kereskedők,

gyárosok és kézművesek kötelezhetik magokat.
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Váll< ''kötelezéseket nem vállalhatnak:

1) Bíírmelly vallásbeli papi személyek.

2) A szerzetesek.

3) Valóságos szolgálatban lévő katonai személyek.

4) Kiskorúak 's gondnokság alatt lévők.

5) Nőszemélyek, mellyekminl kereskedők nincsenek be

jegyezve.

*Ví) Be nem jegyzeit közkereseti társaságok.

7) Hamissággal párosult bukás' következtében váltók' tör

vény erejű kezelésétől eltiltott személyek.

Váltószerződé*.

A váltószerződés következő külön szerződésekre oszlik i

n) az eredeti váltószerződés-, b) az elfogadási szerződés- és ej

az átruházási szerződésre. Mindezen szerződések írásbeli szer

ződések, mellyeknél bizonyos meghatározott törvényes formák

tekintetbe veendők.

Az eredeti váltószerződés azon Írásbeli szerződés, melly-

nél fogva a váltó' kibocsátója váltójogi jótállás mellett arra kö

telezi magát, hogy a váltó' törvényes birtokosának a váltó' tar-

tulma szerint bizonyos öszveg pénzt kifizet vagy kifizettet.

Az elfogadási szerződés azon Írásbeli szerződés, melly-

nél fogva valaki magát arra kötelezi , hogy egy harmadik ál

tal kibocsátolt vallót kifizet. Az elfogadás vagy egyszerű elfo

gadás , midőn az intézvényezelt vagy szükségbe!! uralványo-

zoll a kibocsátó' megbízása következtében fogadja el a váltót,

vagy névbecsülés, midőn a váltót az intézvenyezelt vagy szük-

ségbeli utalványozott, vagy akárki más a váltó' megovalása

után s nem a kibocsátó' megbizása következtében fogadja el.

Az átruházási szerződés azon Írásbeli szerződés , melly-

nc'jl fogva a váltó másnak olly joggal adatik által, hogy akár

u fizetést felvehesse, akár ezen váltót ismét másra átruházhassa.

Az, a ki váltót kibocsát, forgat vagy azért kezeskedik, ha

csak valamelly megszorítást határozottan ki nem köt, az égés/

váltóöszvegre nézve kötelezve van még akkor is, ha ezt má

sokkal közösen cselekedte. Ha pedig kétséges, minő tulajdon

ságban írta valaki nevét a váltóra , ezen tulajdonságot a. bíró

ság határozza el , de amannak köteleztetése minden esetben az

egész sommára kiterjed. Ha tehát az, ki nevét a váltóra írja,

nem kötelezést vállalni , hanem például megbízottnak vagy ta

núnak kivan tekintetni, azt a váltón világosan jegyezze meg.
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Váltóátruházás.

A váltóra vagy mására vezetett azon kijelentés , hogy a

váltó másra ruháztajik át, hátiratnak neveztetik azért, mert

rendesen a váltó' hálára szokott irat ni, s ezen hálirat három

féle: forgalmiiny (giro), meghatalmazás (procura) és enged

mény (cessio).

A forgatmánynál következők kívántainak meg:

1) A forgatmányosnak (Giratar) azaz annak neve, kiró a

váltó átruháztatok.

2) Az átruházás' kelte.

3) A forgató' (Giratil) nevének aláírása, mire nézve ugyan

azon szabályok követendők, mellyek a kibocsátó' aláírásánál

fentebb emiittettek.

A forgatmánynak foganata az, hogy a forgatmányos a

forgatónak minden jogaiba s váltókiváltságaiba lép , sőt ellene

olly kifogással, melly a panaszloltnak egy ha madik személy-

lyeli viszonyaiból eredt, élni nem lehet; ozonkivül pedig maga

a forgaló ellen is váltójogi keresettel bír, ha csak a forgat

mányban az iránt világos kivétel nem tétetett. Hogy azonban

a forgatmánynak illy foganata legyen , a váltónak rendelmé-

nyezve lennie, azaz, az intézvényés' neve mellett ezen szavaknak:

„vagy rendeletére", .,rendelményesének".(oder Ordre) állniok

szükséges ; ellenkező esetre , ha a váltó a fentebbi kellékekkel

ellátott forgatmány mellett ruháztatik is át, a hátirat csak köz

törvényi foganatú leend. A váltó a forgatmányos által is csak

ügy forgaílalhalik , azaz, ruháztathatik forgatmány erejével

biró hálirat mellett másra által, ha a forgatmány rendelmé-

uyezve van.

Olly hátirat , mellyben a forgatmányos' neve és az átru

házás' kelte kitéve nincs, vagy is midőn a hátiratban egyedül

a forgató' aláírása foglaltalik, üres forgatmánynak (giro ín bi-

anco) mondatik s meghatalmazásnak tekintetik, mellynél fogva

a valló' birlokosa a váltót tovább átírhatja, bírói vagy barát

ságos úton beszedheti és ezen' eljárásában hitletételt kívánhat a

ajánlhat vagy visszautasíthat; továbbá egyezhet vagy bírákat

választhal. Ha ezen üres forgalmány későbben kitöltetik , azon

kifogásnak , hogy eredetileg üresen volt kiadva , törvényes

ereje nincsen.

• Ha a hátiratban egyenesen meghatalmazás van kifejezve,

ennek kiterjedése a hátirat' tartalmaiul függ. Ha a váltónak

meghalalmazásbeli birtokosa ezen vallót tovább forgatja, a



444 Ny olczadik osztály.

forgatmánybán nyilván kitegye, hogy ezt meghatalmazásból

cselekedte, mert különben a váltóöszvegre nézve minden utána

következő tulajdonosnak kötelezve vagyon.

Az, ki a váltót közengedmény mellett ruházza másra,

engedményesének és az engedményes után következőknek vál-

lójogilag lekötelezve nincs, hanem az engedmény mind formá

jára 5 mind következményeire nézve köztörvény alá tartozik.

Az engedményes azonban a váltót tovább forgathatja és mind

ő , mind forgatmányosai az elfogadó ellen szintúgy , mint ma

gok között és az átengedőt megelőző forgatók és bocsátó ellen

a forgatmányból származó váltójogokkal élhetnek.

A hátiratokat illetőleg következőket szükséges még meg

jegyezni :

1. A hátiratoknak jogszerű erejök akkor is megvagyon ,

ha a valló egészen hamis ; ha pedig valamelly magában igaz

valló hamisittatnék meg, a joyszerű hatás olly hátirók ellen,

kik a hátirást a hamisítás előtt tették, a kötelezésnek csak azon

mértékéig terjed, melly a váltóban meghamisítás előtt. foglal

tatolt , a hamisítás utáni hátirókat pedig a hamisított váltóban

lévő kötelezésnek teljes mértékéig terheli.

2. A váltó' hamisítása' esetében a hátiratok hamisítás előt

tieknek tekintendők, ha csak ellenkező nem bizonyittatik.

3. Azon forgatók, kik valamelly hamisított hátirat előtt

.-'illának, az utána következő Váltótulajdonosok iránt is váltó-

jogilag vannak lekötelezve.

4. Az, kinek hátirata meghamisittatot, az illy hátirat ál

tal annak csak eredeti tartalma szerint van lekötelezve.

5. Ha a valló' kibocsátója váltóképességgel nem bír is, ez

által a hátiratok' váltójogi ereje nem gyengittetik. Szintúgy

nem sérti a többi hátiratok' erejét, ha valamellyik hatiró vál

tóképességgel nincs felruházva.

6. Ha a hátiratok' sorában hézag *) létez, ez által a hézag

előtt álló forgatók a hézag után következő háliratosok iránti

váltójogi kötelezéstől nem mentesek.

7. Ha a váltó a hátiratok' folytatása miatt megtoldatik, a

toldat (alonge) a váltó' kiegészítő részének csak akkor tekinte

tik, ha a történt toldás az eredeti váltón megjegyezve, a tol

daton a váltó egész kiterjedésében lemásolva és maga a toldat

a váltóhoz pecsételve van.

•) Hézagnak mondatik az, midőn a következő hátirat nem az előbbi

váltóbirtokos vagy meghatalmazottja , hanem egy harmadik, az e>dek-

lett váltóbirtokostól jogszerűié^ különböző személy álul íratott «lí.
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Klfogadás végrefii bemutatás, elfogadás és

névbecsülés.

A vallónak elfogadás végetti bemutatása abból áll , hogy

a valló az intézvényezetlel azon kérdés mellett közöltetik, vall

jon az intézőnek megbízását elfogadja-e? A vállótulajdonos

a bemutatással akárkit megbízhat és a bemutatáskor bebiz ••-

nyítani nem szükséges, hogy a váltó a bemutatónak tulajdona

vagy hogy ő a tulajdonosnak megbízottja.

A keresztények vasárnapon és keresztény ünnepeken, az

izraeliták pedig szombaton és ünnepeiken a váltót sem bemu

tatni , sem az elfogadás iránt nyilatkozni nem tartoznak. Hu

tehát a váltó illy napon volna bemutatandó, a bemutatás vagy

elfogadás iránti nyilatkozás a következő első köznapra halász-

tátik. A szombatot vagy ünnepeit megelőző napokon az izrae

lita az elfogadás iránt nyilatkozni csak délutáni 3 óráig köteles.

Magokat a váltókat illetőleg a bemutatásra nézve követ

kező szabályok állanak:

1. Elfogadás yégelti bemutatásnak csak idegen váltóknál

vau helye.

2. Látra kelt váltókat és ollyakat , mellyek' lejárati ideje

nem a bemutatástól számittalik , elfogadás végeit bemutatni

nem szükséges ; az utóbbiakat azonban szabad e végett is lejá

ratig akármikor bemulalni a el nem fogadás' cselében óvást

tenni.

3. Azon váltókat, mellyek lil után bizonyos időre szóla-

nak és Magyarországban vagy a hozzácsatolt részekben fize

tendők, legfelebb a következő haláridők elforgása alatt, mely-

lyek mindenkor a váltó' keltétől számítandók , kell elfogadás

végeit bemutatni , nevezetesen

a) A fizetés' helyén kelteket 8 nap alatt-

b) Más helyeken pedig, de- még is Magyarországban cs

a hozzákapcsolt részekben , úgy szinte, Erdélyben vagy az au

sztriai birodalom' örökös tartományaiban kelteket két hónap

alatt.

c) Az ausztriai birodalom határán kívül az európai szá

razon vagy szigeteken kelleket hat hónap alatt.

d) Ázsiának és. Afrikának fekete és középtenger mel-

léki vidékein s szigetein kelteket 8 hónap alatt.

e) Egyéb itt. nem érdeklett tartományokban kelteket

egy C9 fél év alatt.

4. Azon vásári váltókat, mellyek egy napnál tovább nem



446 Nyolczadik oaztály.

t anó vásárra kiadvák, elfogadás vígéit bemutatni nem szük

séges; azokat ellenben, mellyek tovább egész 8 napig tartó vd-

sárokra szólanak , a vásár' első napján , 3 azokat , mellyek 8

napnál tovább tarló vásárokra szólauak, a vásár' első belében

kell elfogadás végett bemutatni, de ez berekesztőleg szomba

tig akármikor történhetik. Megjegyzendő e helyt az is, hogy

az itt felhozottak hazai vásárokra kiadott váltónál értendők.

5. Azon saját vallókat, mellyek lát után bizonyos időre

vagy felmondásra szólanak , az első forgatmánytól számítandó

ózon határidők alatl , mellyek fenlebb a 3-dik pont alalt kité

tettek, a kibocsátónál be kell mutatni; különben a forgatók

elleni törvényes jogok elenyésznek. Ezen bemutatás nem elfo

gadás, hanem aTégett szükséges, hogy a kibocsátó a váltóra

ezen szót ,,láttam" s a felmondás' napját aláírásával együtt fel

jegyezze , mit ha teljesíteni nem akarna , a bemutató óvást te

gyen ; azonban ezen óvás csak a lejárat' kiszámításá_ra , nem

pedig viszkereset*! támasztására szolgál, rnellynek saját vallók

nál csak akkor van helye, ha a váltó lejáratkor ki nem fizet

tetik.

A váltót elfogadás végeit magánál az inlézvényezeltnél

vagy az elfogadásra meghatalmazott képviselőjénél, millyennek

bejegyzett társaságoknál a czímvezető tekintetik, és pedig a

váltóban kitett lakhelyen kell bemutatni.

A bemutatásnál következőkre kell még figyelmezni :

1. Ha az elfogadásra meghatalmazott áll elő, a bemutató

köteles a meghatalmazás' igazolását kívánni-

2. Ha a váltónak bemutalásánál az elfogadás világosan ki

nem jelentetik, vagy nem úgy ajánltatik, miképen ezt a be

mutatónak elfogadni kötelessége , a bemutató óvást tétessen.

3. Ha az intézvényezé tt a váltót az intézőre bár csak név

becsülésből is elfogadta, további bemutatásnak szükségből! utal

ványozollnál , ha volnának is, helye nincsen.

4. Ha több intézvényezett ezen szócskával „és" köttetik

öszve, a váltót elfogadás végett mindeniknél be kell mutatni,

és ha közülök az elfogadást csak egyik is megtagadná , szük-

ségbeli utalványozottak pedig nem volnának^ a bemutató óvást

tétessen.

5. Ha több intézvényezett ezen szócskával „vagy" kötte

tik öszve, intézvényezettnek tulajdonkép csak az, a ki legelöl

van nevezve , a többiek pedig szükségbeli utalványozóiaknak

tekintetnek, bár erről a váltóban említés nincs.

6. Ha az intézvényezett a váltót az intézőre névbecsülésből

sem fogadná el, a bemutató azonnal óvást télessen, a váltót

pedig óvástétel után a helyben lévő szükségbeli utalványozott
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nak legfelebb következő napon elfogadás végett mutassa br.

Több szükségbeli utalványozóitok közül a vallót annál kell

előbb bemutatni , a ki korábbi kötelezettnek utalványozott] a 5

ha pedig ezen elsőbbség a váltóból ki nem tűnik, a bemutató

sort tetszése szerint tarthat s ezen esetben a bemutatást csak

az~ elfogadni nem akaró utalványozott ellen tett óvás után foly

tathatja.

7. Ha az elfogadás végelti bemutatásban , vagy az óvás

nak kivételében avagy közlés végelti megindításában (mikről

alább lesz szó) késedelem történt, annak, ki által a késedelem

történt, minden előzőire váltójogi viszkeresele teljesen elenyé

szett; sőt a forgatók ellen még közjogi kéréseié sincs. A kibo

csátó ellen azonban közönséges elévülés' ideje alatti közjogi

viszkeresete csak annyiban enyészik el, a mennyiben ez be

tudja bizonyítani , hogy a váltó' lejártakor az intézvényezett

ellen kétségtelen követelése volt s annak kielégítésére az inlcz-

vényezetl akkor még elegendő értekkel bírt; de illy esetben

ezen követelését a váltó' erejéig a váltótulajdonosnak átengedni

tartozik.

Az elfogadásban megkivántatik:

1. Hogy Írásba télessék.

2. Hogy az eredeti váltóra vagy mására jegyeztessék.

3. Hogy azon világos nyilatkozást , miszerint az elfogadó

a váltó' kifizetését igéri, vagy ezen kifejezést „elfogadom" ma

gában foglalja.

4. Hogy az elfogadó vagy meghatalmazottja által iigy

irassck alá, mint a kibocsátó aláírására nézve fenlebb mon

datott.

Az elfogndásra nézve következők megjegyzendők:

1. Ha a váltó' lejárati ideje a bemutatástól számítandó, az

elfogadás' napja is kitétessék ; különben a fizetést a rendes le

járat előtt is akármikor meg lehet kívánni. A bemutató azon

ban, ha az elfogadás' napja ki nem tétetett, a fizetés végett:

bemutalást viszkereseti jogainak sérelme nélkül mind addig

halaszthatja, míg azon idő, melly akkor járna, ha az elfoga

dás a bemutatásra kiszabott határidő' utolsó nap'ján történt vol

na, el nem telik.

2. Ha a váltó nem az elfogadónak a váltóban kitett lak

helyén , hanem egy harmadik helyen fizetendő , az elfogadás

ban ezen fizetéshely (lelep-Domicil) , valamint azon személy

nek neve is, kinél a váltó' ériéke felvehelő, kitétessék. Ellen

kező esetre a bemutaló épen úgy, minlha az elfogadás megta-

gadtatott volna , óvást télessen.

3. Ha az intézvényezett ellen az óvás megtételeit^ azu
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tán a váltót akárki, még maga az iutézvényezelt í jíemululú

is,, névbecsülésből akár az intézőre, akár valamellyik előzőre

(Vorraann) elfogadhatja, s a bemutató az illy névbecsülési el-

ibgadást nem ellenezheti.

4. Ha az inlézvényezett vagy utalványozott elleni óvás'

megtételekor közbenjárók (Intervenienten) jelentkeznének, kik

a váltót valamellyik előzó're névbecsiilésbői elfogadni készek,

a közbenjárók által megajánlott névbecsülési elfogadások kö

zött elsőbbsége annak van, melly által, ha a fizetés teljesitle-

tik , legtöbb kötelezett mentetik fel kötelezésétől. Ha pedig a

névbecsülési elfogadást ugyanazon előzőre többen ajánlanák,

elsőbbséggel az bír , ki a váltósommát biztosítani kcs'z. Ezeu

feltétel nélkül első az utalványozott; a közbenjárók között pe

dig a bemutató tetszése szerint választhat.

5. Ha sem a váltóból, sem az óvásból, sem az elfoga

dásból nem világos, a névbecsülő kire fogadta el a váltót,

úgy tekintetik, mintha ezt uyilván és világosan az intéző' ue-

vére cselekedte volna.

6. A szükségbeli utalványozott általi elfogadás törvényes

foganatára nézve a névbecsülési elfogadással egyenlő.

7. Ha a bemutatásnál késedelem történt, a váltót elfo

gadni egyedül az intézvényezetlaek van joga.

Az elfogadásnak foganata az , hogy a váltójog szerinti

fizetés' kötelességét vonja maga után, még pedig a kibocsátó

iránt is, ha a váltót saját rendelményére adta ki- Erre uézva

következő szabályok állanak.

l.'Ha többen világos megszorítás nélkül tettek elfogadást,

ezen elfogadók, ha pedig valameily bejegyzett társaság' czíme

alatt történt az elfogadás, mindnyájan, kik a bejegyzett tár

sasági szerződést aláírták , az elfogadott váltósommára nézve

egymásért egészben (in solidum) kötelezettek.

2. Ha az iutézvényezctt a váltót az intézőre névbecsülés

ből fogadja el , sem biztosításnak , sem viszkeresetnek helye

nincs; ellenben ha az elfogadást más előzó're ajánlaná, vágyba

valamellyik szükségbeli utalványozott vagy közbenjáró aján

lana névbecsülési elfogadást , biztosításnak helye van , s na a

bemutató biztosítási viszkeresetét fentartaui kivánná, ezt a név

becsülési elfogadásnál azonnal kijelenteni és az óvási oklevélbe

iktatlatni köteles , kölöuben ennek elmulasztása lemondásnak

tekintetik ; melly elmulasztás azonban , ha a névbecsülő na-

nak idjébcn nem fizet, a bemutatónak fizetés iránti viszkere-

selét el nem euyészli.

3. Ha a névbccdüJő az elfogadáskor a váltóbeli sommal

biztosította, minden viszkcrcset elenyészik.
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4. A névbecsülő, ha és a mennyiben az elfogadásra io-

fosítva volt, a megbecsültre (Honorál) és előzőire nézve a váltó'

ifizetése által mind azon viszkereseti jogokba lép, mellyek

ellenök a váltótulajdonost illetnék azon esetre , ha a váltó lei

nem fizettetett volna. Ezen jogával azonban lejárat' ideje előtt

még akkor sem élhet, ha a váltót előbb fizette ki, vagy ha ő

maga volt is a .bemutató. Ha pedig az elfogadásra joga nem

volt, sem a hátirók, sem a kibocsátó ellen viszkeresete nincs.

5. Az elfogadó feltételes elfogadás által is váltójogilag kö-

teleztétik; a bemutató azonban ilíy elfogadással megelégedni

nem köteles, és ha teszi, viszkereseti jogai elenyésznek.

5. A bemutató az intézvényezett által kisebb sommára

ajánlott elfogadásban megegyezni nem tartozik ; ha pedig meg

egyezett, a váltósommának el nem fogadott részére óvást té

tessen. Névbecsülőtől ajánlott részbeni elfogadásban a bemu

tató tetszése szerint megegyezhet vagy azt félrevetheti. Ha

megegyezett benne , csak biztosítási , ha pedig félrevetette , fi

zetési viszkeresete van előzői ellen.

7. Az elfogadónak, a névbecsülés esetét kivéve, a kibo

csátó vállójogilqg nem kötelezettje.

8. Ha valaki a nélkül, hogy joga lenne, például valamelly

közbenjáró, midőn a bemutatásban késedelem történt, a váltót

elfogadja, ő ugyan a váltó tulajdonosnak váltójogilag kötelezve

vagyon, a kibocsátóra nézve azonban megbízás nélkül eljárt

ügyviseló'nek tekintetik.

Fizetés végetti bemutatás és fizetés.

Minden váltót fizetés végett az abban kitett fizetési helyen

kell bemutatni és a fizetés' felvétele végett a fizetőhöz elmenni.

Azon váltókat, mellyeket elfogadás végett bemutatni nem

szükséges, az intézvényezettnél, az elfogadott váltókat pedig lege

lőbb az elfogadónál vagy telepvényesénél (Domicilat) kell bemu

tatni, legyen az bár tulajdonképi elfogadó vagy csak névbe

csülő. Ha a fizetés megtagadtatik , a bemutató óvást tétessen s

óvás után a váltót azonnal fizetés végett a' többi utalványozot-

taknak is, és pedig mindeniknek külön 24 óra^alatt azon sor

ban, melly az elfogadás végetti bemutatásra nézve fentebb fel

hozatott , mutassa be , s ha a fizetés megtagadtatik , mindenik. ,

ellen óvást tétessen, Fizetési viszkeresetet csak akkor támaszt

hat, ha valamennyi utalványozott a fizetést megtagadván, köz

benjárók nem jelentkeznek. — Ha az», kinek fizetni kellene,

meghalt vagy csőd alá esett, a váltót a fizetés' helyén jelenlévő

29
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azon személynek kell fizetés végett bemutatni , ki az adós ér

tékének gondját viseli.

A fizetés végetti bemutatás' határidejére nézve megjegy

zendő , hogy a látra keit váltókat fizetés végett minél előbb ,

legfelebb azonban a lát után bizonyos időre szóló váltók elfo

gadás végetti bemutatására kitűzött s fentebb felhozott határ

idők alatt kell bemutatni. Tetszésre kell váltók' bemutatása

semmi határidőhöz kötve nincs. ^Egyéb a honban fizetendő

váltók a kitűzött fizetésnapon bemütatandók.

A fizetést illetőleg következő szabályokra kell figyel-'

mezni:

1. A fizetés' napján rendszerint déli 12 óráig kell a fizetést

teljesíteni , az egy napi vásárokra szóló váltókat kivévén, mely-

lyeknek ideje délutáni 4 óráig tart. tíá pedig a fizetés' napja

valamelly ünnepre vagy vasárnapra esik, a keresztény a fize

tést sem tenni , sem kívánni nem köteles , hanem a legköze

lebbi köznapig várakozhatik. Ellenben az izraelita , ha a fize

tés' napja szombatra vagy valamelly zsidó ünnepre esik , a

szombatot vagy ünnepet megelőző köznapon délutáni 3 óráig

tartozik fizetni ; a hitelező azonban minden mulasztási követ

kezés nélkül engedhet az izraelitának időt a következő köz

napig.

2. Fizetni és fizetést felvenni, ha a felek egymás közt

megegyeztek, a lejárat' eltelte előtt is lehet ; ez azonban egye

dül a fizető' veszedelmére történhetik.

3. A váltóbeli sommát a váltóban kitett pénznemben kell

kifizetni ; ha ez iránt a váltóban említés nincs , 20 ftos conven-

tiós pénzláb értetik.

4. Ha az intézvényezelt a váltót átalában fogadta el, de

a fizetést az intézőre csak névbecsülésből ajánlja , a fizetés vé

getti további bemutatásnak helye nincs. Az intézvényezett

azonban viszkeresetét illy esetben óvás által tartja fen.

5. Ha a fizetést sem az intézvényezett , sem a szükségbeli

utalványozónak teljesíteni nem akarnák, a váltót akárki, maga

a bemutató is, akár az intézőre , akár valamelly előzőre név

becsülésből óvás után kifizetheti; az illy fizetésnél azonban

azon rendet kell megtartani, nielly az elfogadást illetőleg a

névbecsülőkre ílézve kiszabatott.

6. A névbecsülő a váltó' kifizetése által mindazon jogokba

lép, mellyekkel a váltótulajdonos élhetne az elfogadó, a meg

becsült és az előzők ellen, ha a fizetés meg nem történt volna,

feltéve, hogy az óvás körül mindent, mit a törvény megkí

ván , pontosan teljesített.



Váltójog. 451

7. A szükségbeli utalványozott által 'tett fizetés' fogana

tára nézve a névbecsülő által tett fizetés' tulajdonságával bír.

8. A váltósommának felén alól ajánlott részfizetést felvenni

a bemutató az intézvényezettől sem tartozik, a névbecsülőktől

pedig megkívánhatja, hogy az egész sommát fizessék ki. A ki

nem fizetett sommára nézve minden esetre óvást tétessen.

9. Ha a .váltónak fizetés végetti bemutatásában vagy az

óvásra nézve késedelem történt, ugyan azon következmények

nek van helyök, mellyeket az elfogadás végetti bemutatás-

Vágy óvásra nézve közbejött késedelem von maga után és melly

következmények fentebb előadattak. Az intézvényezettnek az

elfogadásból származott kötelezései azonban ez által változást

nem szenvednek. Ellenben az utalványozott vagy közbenjáró

az általa elfogadott váltót, ha a fizetés végetti bemutatásban

késedelem történt, kifizetni többé nem köteles.

10. A fizető tartozik a váltótulajdonosnak az illető kése

delmi kamatokat , mellyek száztól hatra számíttatnak , s mind

azon költségeket is megtéríteni, mellyeket a váltótulajdonos

az elfogadás' vagy fizetés' megtagadásának következtében tenni

kényteleníttetett.

11. A felvett sommáról a váltótulajdonos a fizetőnek, ha

az kívánja , a váltóra nyugtatványt írni tartozik.

12. Ha a váltó egészen kifizettetik , a fizetőnek következő

oklevelek adassanak által : a) az eredeti váltó , és ha az ere

deti elfogadás és minden hátiratok nem egy példányon volná

nak feljegyezve , a többi példányok vagy másoktok is , mely-

lyeken az elfogadás vagy eredeti hátiratok vannak; b) egyéb

oklevelek, mellyek a fizetést felvevő' jogainak igazolására ne

talán szükségesek; c) az óvási oklevelek, ha és a mennyi

ben a fizetést csak óvástétel után lehetett behajtani. Ha a be

mutató csak az a) és c) alatt említett okleveleket adná elő, a

b) alattiakat pedig előadni nem tudná, az adóstól amazoknak

átadása mellett megkívánhatja , hogy ez a váltósommát bírói

kézhez tegye le. Ha pedig a váltótulajdonosnem egészen elégít-

tetett ki, a fizetett öszvegről a váltó' mására írjon nyugtalványt

és ezen mást a fizetőnek adja ki, egyszersmind a történt fize

tést a váltónak azon eredeti példányain , mellyek a fentebbiek

szerint a fizető' számára kiadandók volnának, neve' aláírása

mellett jegyezve fel; mert ha az egész váltóöszveg kifizettetik

a nélkül, hogy a fizető az érdeklett váltópéldányokat magához

venné, vagy részfizetés tétetik a nélkül, hogy ez az előadott

módon a váltóra feljegyeztetnék, illy fizetések a váltónak har

madik törvényes és jólelkü birtokosára nézve nem történtek

nek tekintetnek. , .

29*
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13. A kölcsönös követelések' beszámításának (compensa-

tio) váltókereset ellen valtójogilag semmi esetben , .még akkor

sincs helye , ha az intéző a váltót önmagára vagy rendelmé-

nyére adta volna ki és az elfogadó ellen ugyan ő maga tá

masztana keresetet.

Váltókezesség:.

A váltókezesség egyszersmind készfizetési lekötélezésnek

(Bürge und Zahler) tekintetik, és a váltókezes a váltótörvé

nyek' szigorúsága alá tartozik. Hogy azonban a kezesség illy

következményeket vonjon maga után, szükséges, hogy ma

gára a váltóra írva és olly módon, mint ez a kibocsátóról mon

datott, aláírva legyen.

Ha világosan kitéve nincs, kiért vállaltatott a kezesség,

az illy kezesség saját váltóknál a kibocsátóért/ idegen váltóknál

pedig az elfogadóért vállaltnak tekintetik.

Ha a kezes a váltóért eleget tett, kármentesítését valtó

jogilag csak azon adós ellen, kiért megfizetett, a többi váltó

kötelezettek közül pedig csak azok ellen követelheti , kik ellen

magának az adósnak , na a váltót ő fizette volna ki , váltójogi

keresete lett volna.

Az óvás és ennek előzőkkeli közlése.

Az óvás olly közhitelességit oklevél, mellyben a váltó-

viszkeresetnek alapul szolgáló .történt dolgokról tanúbizonyság

tétetik ; minden esetben tehát , hol a váltóbirtokos viszkerese-

tét kívánja fentartani , óvást tétessen.

Az óvást váltótörvényszéki helyeken a váltójegyzők, szab.

kir. városokban és első bírósági hatósággal felruházott tanácsú

mezővárosokban a tanácsbeli jegyzők , más helyeken pedig

egyik megyei szolgabiró által kell megtétetni. Váltótörvény-

széki helyeken és a fentebb említett városokban a bemutatás'

napjainak déli 12 órájától számítandó 24 óra, egyéb megyei he

lyeken pedig szinte onnan számítandó legfelebb 8 nap alatt

kell az óvásnak megtétetnie, különben érvénytelen.

Az óvási oklevélbe a törvény következőket rendel felje

gyeztetni :

a) Nevét azon személynek, ki' részére és ki ellen az

óvás tétetett.
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b) Azon felszólítást, mellyel a törvényes személy hi

vatalosan intézett ahhoz, lei ellen óvás tétetett, 'annak válaszát,

vagy azt, hogy nem válaszolt, vagy hogy a váltóban kitett vagy

tudvalévő' szokott lakhelyén a körülményekhez képest szük

séges nyomozás után nern találtatott.

c) A helyet, napol, hónapot és évet, hol és mikor az

óvás tétetett.

d) A váltónak az elfogadások- , hátiratok- , kezessé

gek- és egyéb minden reá írott megjegyzésekkeli másolatát.

e) Az eljáró törvényes személy' nevének és hivatalának

aláírását hivatalbeli vagy illetőleg tulajdon pecsété mellett.

f) Ha a váltót valamelly névbecsülő fogadná el , ennek

névét és a történt elfogadást.

Az óvásról megjegyzendő még:

1. Ha ugyanazon egy helyen több személy ellen ugyan

azon egy váltó miatt tétetik óvás, az egymás után kivett óváso

kat ugyanazon egy oklevélbe rendeli a törvény iktattatni; azt

azonban, mi az első óvásban már foglaltatik , például a váltó-

rnásolat, a következő óvásban kitenni nem szükséges, s a tör

vényes személy' aláirása és pecsété az oklevél' végén csak egy- -

szer tétetik fel.

2- Minden óvásnak különösen , habár ugyanegy oklevél

ben több foglaltatnék is, díja 2 pft; azonkívül a netalán meg

kívánt fuvarbér is megtérítendő.

3. Az óvási oklevél az óvástéte,tó'nek azonnal adassék ki ,

kinek joga van kívánni azt is, hogy ezen oklevélben feljegyez

tessék mind azon nap, mellyen az óvás kivételére az illető sze

mély felszólítva volt, mind pedig azon nap is, mellyen az ok

levél az óváslétetőnek kézhez adatott.

1. Az óvási oklevél egyszersmind az e czélra szolgáló jegy

zőkönyvbe is beiktatandó. Illy jegyzőkönyvek találtatnak a vál

tójegyzőknél, hova az általok, a szabad kir. városok és első '

bírósága mezővárosok' tanácsánál, hová a tanácsbeli jegyző,

nem különben a megyéknél , hova a szolgabirák által kivett

óvások iktattatnak. Ezen jegyzőkönyvekből a kivett óvások'

másai későbben is bármikor , ha kívántatik , hiteles formában

kiadatnak.

Az óvásközlés vagy -postán vagy az illető hatóság' utján

eszközöltethetik. Ha a közlés posta által történik az óvási ok

levél azon idő' elforgása után , melly kivételére van rendelve ,

a helybeli , vagy ha ott postahivatal nincsen , a legközelebbi

poslával indittassék meg. Mivel azonban a postavevényen az,

hogy a feladott levélben óvás volt, feljegyeztetni nem szokott,

és így az óvásközlés tagadás' esetében a postatéritvény által
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nem igazoltathatók, sokkal biztosabb az óvást az illető hatóság',

olly helyeken tudnillik , hói váltótörvényszékek állanak fen, a

váltótörvényszékek', egyéb szab. kir. városokban és azon me-

, zővárosokban , mellyek első' bírósági hatósággal vannak felru

házva, az illető' tanács', egyebütt pedig az alispáni hivatal' utján

közleni. Ezen közlésre nézve következőket kell megjegyezni :

1. Az óvástététő közlésérti esedezését az illető helyén azon.

idő' elforgása után, melly az óvás' kivételére van törvény által

rendelve , legfelebb 48 óra alatt tartozik benyújtani-

2. Ezen esedezés, mellyben minden tudósítandó előzőnek

neve 's lakhelye világosan kitétessék , annyi , eredeti óvatpá-

rokkal ellátott példányokban adassék be , hogy minden előző

nek egy egy példány jusson , 's magának az esedezőnek is egy

példány , melly az eredeti óvással ellátandó , maradjon.

3. 'A« megkeresett hatóság, ha a tudósítandó előzők' kebe

lében laknak, a folyamodás' és óvatpár'Jcézbesítését rövid utón

eszközlendi , ha pedig más hatóság' köriében van lakásuk , ezen

kézbesítés veg£tt az illető" hatóságot átküldő-levél mellett ke

resi meg , mind a két esetben pedig a folyamodó' részére fen-

maradt példányon megjegyeztetik a kérelemnek mikor és hogy

történt teljesítése a ez az eredeti óvással együtt a folyamodó

nak kiadatik.

4. Az átküldő-levél állal felszólított hatóság a hozzá kül

dött folyamodást és óvatpárt az illető félnek haladék nélkül

kézbesitteti s a folyamodó' részére gondnokot nevez ki , ha ez

magáról e részben nem gondoskodott, és a kézbesítésnek meg

történtéről a megkereső hatóságnak bizonyítványt küld, uielly

itt a folyamodónak hiteles másolatban kiadatik.

Viszkereset.

A viszkéreset azon joga a váltótulajdonosnak, mellynél

fogva a forgatóktól és intézőtől a váltósommának és járúlékai-

nak kifizetéséi vagy biztosítását váltójogilag követelheti. Ala

pul pedig következő feltételeken:

1. Ha a valló' elfogadása vagy kifizetése egészben vagy

némelly részben megtagadtatik, vagy nem a szerint ajánltatik,

miképen azt a törvény rendeli. '

2. Ha ezen tekintetből óvás annak idejében tétetett.

, 3. Ha ezen óvás azon előzőkkel , kik ellen a váltótulajdo

nos viszkeresetet indítani kíván , kellőképen közöltetett.

A viszkeresetre nézve átalában megjegyzendő:

1. A viszkereset' megindításának -igazolására elég annak
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bebizonyítása, hogy az óvás közlés végett akár postára ada

tott, akár törvényhatóság' utján a közlés megindittatott.

2. A viszkereset az elfogadó kötelezéseit nem bontja fel.

3. A forgatók és kibocsátó egymásért és együtt véve kö-

teleztetnek. Ugyanez áll mindazokra, kik valamelly társa

sági bejegyzett kötést aláírlak , ha t. i. a váltókötelezés a társa

ság' nevében vállaltatott. Illyenkor az óvást a czímvezetövel

közleni elég.

4. A váltótulajdonos a viszkeresetre nézve előzői közt sort

tartani nem köteles, l miiem ezt akárniellyik ellen megindít

hatja, ha vele az óvást közlotte. Szabadságában áll pedig a vál

tókötelezetteket öszvesen, vagy közülök többet ugyanazon egy

kereset alá venni, vagy keresetét mindenik ellen különösen

indítani.

A viszkereset kétféle : biztosítási és készfizetési.

Biztosítási viszkeresetnek helye van

1. Ha a váltó névbecsülő által fogadtatik el. Midőn azon

ban maga az intézvényezelt a kibocsátóra névbecsülésből fo

gadta el a váltót, vagy midőn a névbecsülő már adott biztosí

tást, az előzők ellen viszkereset nem indittathatik.

2. Ha valamelly váltó a bíróságok által attól , kinek ke

zénél van, elvétetik, s az elfogadó a váltó' értékét bírói kéz

hez le nem teszi a hitelező az előzőktől biztosítást kívánhat.

Ugyanazon joga van minden forgatónak, ki biztosítást adott.

Ha a biztosítás' módja iránt a felek egymás között meg

nem egyezhetnének, a biztosítandó sommá vagy kész pénzben,

vagy ingó zálog által tökéletesen fedeztessék ; ha pedig a gond

viselés' helyére nézve lenne közöltök különbözés , az adott fe

dezet bírói kézhez leteendő, vagy ha letételre alkalmas nem

lenne, annak törvényesen gondnok rendelendő. A biztosítás

végett letett vagy törvényesen lezárt értékre a hitelezőnek vál

tói zálogjoga van, habár ez nekie nyilván kötelezve nem volna

is, és pedig a|forgató ellen a forgatmánynak, a kibocsátó ellen

a váltónak keltétől.

A biztosítási viszkeresetre nézve még következő szabá

lyok figyelembe veendők :

1. A biztosítás végett megkeresett előzőnek szabadságá

ban áll a vallót járulékaival együtt vagy kifizetni s magához

váltani, vagy a kívánt biztosításnak eleget tenni. Ha kifizette,

következői (Nachmánner) a kötelezéstől felmenteinek.

2. Az előző, ki a váltót magához váltotta, köteles azt lejá

ratkor ügy , mint a törvény rendeli , bemutatni.

3. A fizetés végelti bemutatás' törvényes kötelességétől a

váltótulajdouost az adott biztosítás sem menti fel.
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4. Ha a váltónak fizetés végetti bemutatásában késedelem

történt, mind a névbécsú'lő, ki a váltót elfogadta, mind a be

mutatónak valamennyi előzői a fizetés' terhétől feloldoztatnak

még azon esetben is, ha valamelly előző biztosítást adott. A

kibocsátóra nézve azonban az illy késedelem azon következmé

nyeket vonja maga után , mellyekről az elfogadás végetti be

mutatásnál közbejött késedelemnél tétetett említés.

Készfizetési viszkeresetnek következő esetekben van

helye:

1. Ha sem az intézvényezett , sem az utalványozott a vál

tót el nem fogadta , névbecsülő pedig nem találkozott.

2. Ha a fizetés egészen vagy valamelly részben megtagad-

tatolt. Ezen szabálv alól a biztosítási viszkereset 2-dik pontjá

ban felhozott eset kivétetik.

3. Ha a váltó csak részben fogadtatott el , de ezen eset

ben a viszkereset csak az el nem fogadolt részre terjed ki.

A viszkereset levél a magyar a váltótörvények alatt

álló kötelezettek ellen legfelebb következő idők alatt nyujtas-

sék be , különben, elenyészett :

1) 7 nap alatt, ha a viszkereset ugyan azon egy helybea

lakók közt támad 5

2) 15 nap alatt, ha az a megyének egyik helyéről ugyan

azon megyéneit másik helyére ;

3) 30 nap alatt , ha egyik megyéből a másik szomszéd

megyébe intéztetik.

4) 45 nap alatt , ha az országnak s hozzácsatolt részeknek

bármeíly távolabb megyéjéből vagy törvényhatóságából vagy

Erdélyből származik.

5) 60 nap alatt , ha Magyarország' 'határain kívül de az

ausztriai birodalom' határain belől fekvő tartományokból szár

mazik.

6) 3 hónap alatt, ha Spanyol-, Portugál-, Svéd-, Görög-,

európai Török- és Oroszországból , vagy a közép- és adriai

tenger' szigeteiből származik.

7) 2 hónap alatt, ha ezeken kivűl az ausztriai birodalom

hoz nem tartozó egyéb európai tartományokból származik. .

8) 6 hónap alatt, ha Ázsiának és Afrikának a közép- és

fekete tenger melléki vidékeiről és szigeteiről származik.

0) 1/i év alatt , ha ezeken kívül a földnek egyéb részei

ből származik.

Ezen időre nézve megjegyzendő az, hogy ha a váltótu

lajdonos, ki által vagy kinek nevében a bemutatás történt,

nem ugyanott laknék , hol az óvás tétetett, a viszkereset' bea

dására kétfős határidőt számíthat, azon helytől tudnjllik, hol
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az avas tétetett, lakhelyéig, és ismét lakhelyétől azon előző

nek lalihelyéig , ki ellen viszkeresetet támasztani kivan.

A távolság pedig következőleg számittatik: a) a váltótu-

lajdonosra nézve, ki által, vagy kinek nevében a váltó bemu

tatva volt, azon előzőnek lakhelyéig , ki ellen viszkeresetet tá

maszt; b) azon forgatókra nézve , kik a váltót előbb [váltották

be, hogysem a velők vagy képviselőikkel közlött határozat ítélt

- dologgá vált, a beváltás' helyétől azon előzőnek lakhelyéig,

ki ellen viszkeresetet támasztani kivannak ; c) azon forgatókra

nézve, kik a váltót később váltották be, az eljáró első bíróság/

helyétől azon előző' lakhelyéig , ki ellen a viszkeresetet foly

tatni kívánják.

A viszkereset' megindítására törvény által kitűzött határ-

idők kezdődnek: a) az óvástétetőre nézve, ha az óvást postán

közlötte, az óvástétel' napjától; ha pedig a hivatalos utat vá

lasztotta, 'az óvásnak valóságos kézbesittetésétől ; b) azon for

gatóra nézve , ki a váltót a viszkereseti határidő alatt a viszke-

resetlevél' vétele előtt, vagy ennek vétele után ugyan, mielőtt

azonban az ellene hozott és vele vagy képviselőjével közlött

határozat itélt dologgá vált, váltotta magához , a kifizetés után

következő első naptól; c) azon forgatóra nézve, ki & váltót

később váltotta be , azon nap után , mellyen az ellene hozott

határozat ítélt dologgá vált, következő első naptól.

A viszkeresetnél figycímezni kell még következő sza

bályokra :

1. Ha az előzők közül többen vétetnek is egy kereset alá,

a fentebbi határidők szorosan megtartandók mindenikre nézve,

a ki kereset alá vétetik.

2. Ha a kereset alá véllek közül a fizetést többen ajánla

nák, az elsőbbség azt illeti, ki által több előzők mentesülnek

a kötelezettség alól.

3. A fizetési viszkereset' utján a viszkereseü költségek

(Retour-Rechnung) és a váltófolyam (Wechsel-Cours) is megté

rítendők, ha a panaszló az elsői eredeti számvetéssel, az utób

bit pedig folyamjegyzékkel (Cours-Zeltel) igazolja.

4. A viszváító (Rück- Wechsel) azaz azon valló, melly

mellett a váltótulajdonos a viszkereseti öszveget és járulékait

a kibocsátóra vagy valamelly előzőjére intézi , törvényes foga

natára nézve a többi vallókkal egy tekintet alá esik.

5. Névbecsülők, kik a váltót kifizették, az irántok vál-

tójogilag lekötelezett személyek ellen viszkereselök' eszközlé

sében ugyanazon törvények alatt állanak, mellyeket a Váltó

nak utolsó tulajdonosa követni köteles volt volna.
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Zálog;- és megtartás! jog.

A zálog- és megtartás! jogra nézve következő szabályok

állanak :

, 1. Ha a váltótulajdonos valamelly ingó javakra zálogjogot

nyert, azon joga még akkor is megszorítás nélkül .fenmarad,

ha időközben a zálogadó ellen csőd nyittatott. Illy esetben

azonban a felesleg a csőd tömeget illeti. Ha tehát a zálog elfoga

dott váltóból áll , a zálogbirtokos lejáratkor értéltét behajthatja

és magát abból kielégítheti, a netaláni felesleget azonban az

illető tulajdonosnak vagy csődtömegnek kiadni köteles. Sőt a

váltót mint alzálogot (Afterpfand) másra is át lehet ruházni ; de

illy esetben azon sommát, mellynek bátorságára a váltó zá

logba adatott , a hátiratban ki kell tenni. A zálogbirtokos pe

dig a váltó' bemutatatása, óvástétel s ennek közlése iránt min

den lépéseket megtenni tartozik, különben a késedelem' kö

vetkezményeit ő szenvedi.

Ha a hitelező ingó zálogként statuspapirosokat bír , a zá

log' idejének elteltével szabadságában áll, ezen papirosokat

minden birói közbejárás nélkül a fizetés' napján volt bécsi fo

lyam szerint vagy eladni vagy megtartani, a felesleget azon

ban az illetőnek kiadni tartozik.

2. A váltóhitelező adósának pénzére vagy egyéb holmi-

jére, mellyek törvény által nem tiltott utón jutottak kezéhez,

csődület' esetére is megtartási joggal (Retentions-Recht) bír, s

a pénzből követelése' erejéig magát kielégítheti, egyéb holmik

pedig váltózálogkint tekintendők.

3. A zálog és megtartási joggal a kibocsátó az intézvényc-

zett ellen, ki a váltósommára fedezve volt, és még is a váltó'

kifizetését megtagadta , és viszont az intézvényezett a kibocsátó

ellen , ha a váltó' kifizetése által ennek hitelezője lelt , egyen

lően élhetnek.

4. Illyen zálogjogokat nem csak szerződés' vagy végren

delet' és ezekkel öszvekapcsolt átadás' utján lehet szerezni,

hanem a biztosítási vagy végrehajtási öszveirásból és birói le

zárásból is hasonló zálogjog származik.

A váltójog* megszűnte és az elévülés.

A vállójogok átalában megszűnnek mind azon okoknál

fogva , mellyeknél fogva a köztörvény szerint más jogok is. el

enyésznek , különösen pedig
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1. A váltó' értékének teljes kifizetése által.

2. Kölcsönös követelések' beszámításával, ha abban a vál

tóhitelező megegyezett.

3. Ha a váltóadós és váltóhitelező egy személyben egye

sült.

4. Újítás által, midőn a váltóadósság közmegegyezéssel

más nemű adósságra változtatott át.

5. Adomány vagy ajándékozás által.

6. Megsemmisítés által, midőn az elveszett vagy ellopott

váltó birói utón erejétől megfosztatott.

7. Elévülés által.

Miképen enyészik el a viszkereset részint a bemutatásnál,

részint az óvásközlésben történt késedelem- , részint a kereset'

megindításának elmulasztásánál, már fentebb előadatott. Ezen

eseteken kívül a váltójog elévülés által azon naptól számítandó

két év alatt enyészik el, melly napon eszközlésbe veendő lett

volna. Ennél fogva az elévülés' ideje következőleg számítandó:

a) A saját váltó' kibocsátójára vagy az idegen váltó' el

fogadójára nézve a fizetés' napjától.

b) A kezesre nézve azon naptól , mellyen a fizetést

áltól, kiért kezességet vállalt, törvényesen megkívánni lehetett.

c) A korábbi előzőre nézve egy magánál későbbi, de a

váltóhitelezőt megelőző forgatónak ellenében, azon naptól, mely-

lyeu a váltót ezen forgató beváltotta , vagy pedig fizetés végeit

megidéztetett.

, Az elévülésre nézve megjegyzendő még :

1. Az elévülés' ideje csak törvényes keresetindítás által

szakasztalhatik félbe , azaz , ezen keresetindítás által az előbbi

idő, mellyben a váltójog nem használtatott, elévülési idejét

elveszti.

2. Az elévülés csak azon esetben és addig akad meg , mi

dőn az igazságszolgáltatás teljesen megszűnik, például háború'

vagy pestis' idejében, de a megakadás előtti idő a megakadás

utánihoz számittatik.

3. A váltójogilag érdeklett személyek' holléte vagy sze

mélyes viszonyai a váltójogi elévülésre nézve semmi hatással

'nincsenek.

4. Az elévülés' idejét mogány-egyezkedés által rövidíteni

vagy hosszabítani nem lehet.

5) A váltójogi elévülés' ideje alatt csak a váltójogok

enyésznek el-
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A. váltótörvényszékek s ezeknek

illetősége

•

Váltótörvényszékek léteznek :

1) Pesten, melly alá Pest, Hont, Zólyom, Liptó, Turócz,

Nógrád, Esztergom, Komárom, Fejér, Somogy, Tolna, Ba

ranya ; Bács , Csongrád , Temes, Torontal, Heves, Borsod és

Gyomor vármegyék, az ezekben fekvő szab. kir. városok és

Jász-Kun kerületek,

2) Pozsonyban, melly alá Pozsony, Győr, Mosony,

Nyitra, Trencsin, Bars és Árva vármegyék s az ezekben fekvő

királyi városok,

:3) Sopronyban , melly alá Soprony, Zala, Vas és Vesz

prém vármegyék s az ezekben fekvő sz. kir. városok,

4) Károlyvárott, melly alá Posega, Verőcze és Szerem

vármegyék, Horvátország, Túrmező, a bánsági, károlyvári

és slavoniai határőrségek , minden itt fekvő sz. kir. városok és

a varasdi generalatus,

5) Aradon , melly alá Krassó , Arad , Zaránd , Békés és

Csanád vármegyék sz. kir. városaikkal és az oláh- illyr- a né

met bánsági határőrségek,

6) Debreczenben , melly alá Bihar, Szabolcs, Beregh,

Szathmár, Ungh, Ugocsa, Marmaros, Kraszna és Közép-

Szolnok vármegyék az itt fekvő szab. kir. városokkal, Kővár

vidéke és a Hajdúvárosok.

7) Eperjesen , melly alá Sáros, Zemplin, Abaúj , Torna

és Szepes vármegyék s az itt fekvő sz. kir. városok s végre

8j Fiúméban, melly alá a magyar tengermellék tartoznak.

Ezen első biróságú vállólörvényszékek' köréhez tartozik

azon helyeken , hol azok léteznek; az óvásnak előzőkkeli köz

lése s az illető váltósommák' letétele. Ugyan ehhez tartozik az

aláírási czím', társasági szerződések' és hozomány', hilbér' s

jegyajándék' bejegyzése, úgy szinte az üzleti könyvek' hitelesí

tése, nem különben minden váltóperek, továbbá a váltó tör

vényszéknél bejegyzett kereskedők' s gyárlók' egymás közti

ollyan perei, mellyek' eldöntésére a kereskedői könyvek' elő-

mutatása szükséges; végre mindén árúszerzési ügyek' (Liefe-

rugsgescháUe) elintézése.

-A fentebbvitel ezen első biróságú váltótörvényszékektől (a

fiúméinak kivételével, melly tovább is a magyar tengermel-

léki kormányhoz viszi fel ügyeit) a Pesten lútező~váltófellör
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vényszékhez, ettől pedig , de csak azon esetre, ha ez az eljáró

első bírósága törvényszéktől különbözően itélt, a hétszemélyes

táblához történik.

ELSŐ TOLDALÉK.

Az aláírási czím' és társasági szerződések*

bejegyzése.

* ,

Minden kereskedő , ki könyveinek váltótörvényszék előtt

maga mellett is próbát tévő hitelességet kíván tulajdonítani,

azon aláírási czímet (firmát), melly alatt kereskedését folytatja,

az illető váltótörvényszéknél köteles bejegyezni. A gyárosok,

gyógyszerárosok és mesteremberek aláírási czímöket s ezeken

kivul, ki a fentebbiek szerint váltójogi kötelezéseket magára

vállalhat, azon aláírási czímet, melly alatt jövendőben váltóle

veleit kiadni kívánja , a váltótörvényszéknél bejegyeztethetik.

Továbbá mindazon személyeknek, kik akár termesztés', akár

ipar vagy kereskedés' utján nyerendő közös kereset vé

gett .társasági szerződéseket kötnek , ezeket , ügy mint a társa

ság' aláírási czímet az illető váltótörvényszéknél bejegyeztetni

szabadságokban áll.

Rendes kereskedést nem nyithatnak s magokat mint

kereskedőket be nem jegyeztethetik :

a) Azok, kik 20-dik evőket el nem érték.

b) Bár melly vallás' papjai s a szerzetesek.

c) Valóságos szolgálatban lévő katonai személyek.

d) Az alkuszok (sensálok). '

e) Kik csőd és bukás alá kerülvén, a csődbíróság által

rendes kereskedés' tízesétől eltiltattak.

f) Kik csalási bűnök miatt megfenyittettek.

g) Kik elmebeli fogyatkozásuk miatt törvényes gondvise

lés alatt állanak.

h) A d) e) és f) alatt előszámlált személyek' feleségei. .
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i) A szabad kir. városokban addig , míg e részben a tör

vényhozás kimerítőleg rendelkezik , a kereskedésnek elkezd-

hetésére nézve az eddigi gyakorlatot rendeli a törvény meg

tartatni.

Mind azon személyek, kik a fentebbiek szerint kereske

dés' nyitásától eltiltva nincsenek, gyárt is állíthatnak fel s ma

gokat mint gyárosok bejegyeztethetik. Gyárok' felállítására

azonban képesek azon egyházi személyek mind egyenként

mind egyetemben, valamint azon katonai egyedek is , kik in

gatlan javakkal bírnak s azon gyárt kivannak felállítani.

Mint gyógyszeráros csak az jegyeztetheti be magát, ki

gyógyszertár nyitásra az illető utón szabadságot nyert , a mes

terember pedig azt, hogy mesterségét az illető helyen űzni

joga van , igazolni köteles.

A közkereseti társaságokra nézve megjegyzendő, hogy

tulajdonképi közkereseti társaságot mindenki állíthat fel s ab

ban részt vehet , ki szenvedő váltóképeaséggel bír , kivévén ,

azon megbukottakat , kik bírói ítélet által a kereskedés' üzé-

sétől eltiltattak , továbbá az alkuszukat , csalási bűnök miatt

megfenyített személyeket s ezen három rendbeli egyedek' fele

ségeit. Részvényt szerezni s részvénytársaságba lépni minden

kinek megszorítás nélkül szabad.

A bejegyzésért! esedezés írásban vagy szóval is történhe

tik, mire a váltótörvényszék a folyamodónak, ha a törvényszék

előtt ismeretes egyedüli, ha pedig ismeretlen, két, személyének

azonságát igazoló s a törvényszék előtt ismeretes tanú' kísére

tében leendő megjelenésre határidőt szab, s akkor, ha az ese-

dezőnek teljeskorúságáról meggyőződött, aláirási czímét általa

a váltótörvényszéknél e czélra készített czímkönyvbe bejegyez

teti. Minden, a mi e könyvbe jegyeztetett, ugyan annyi egyes

levelekre jegyeztetik fel , hogy minden váltótörvényszék' szá

mára egy példány jusson, a bejegyző törvényszéknél pedig

kettő maradjon, magában értődvén, hogy az aláirási czímét

ezen egyes levelekre is maga az esedező írja. Ha az esedező

saját számára is kivan illy czímpéldánypkat kiadatni, ebbéli

kívánságát az illető törvényszék teljesíteni tartozik.

Ha valaki czímvezetőjének aláírását kívánja bejegyeztetni,

ezt akár mindjárt akkor , midőn saját aláirási czímének beje

gyeztetését eszközölteti, akár pedig később külön esedezés mel

lett is teheti ; ezen utóbbi esetben azonban a czímvezetó'vel a

törvényszék előtt megjelenni köteles.

Társasági szerződések' bejegyzésénél minden egyes tag s

különösen azon tagok , Jsik a törvényszék előtt ismeretlenek ,

két, fentebb érdeklett minőségű tanú' kíséretében személyesen
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jelennek meg a törvényszéknél s a társasági szerződést magok

kal hozzák. Részvénytársaságoknál azonban csak a társasági

gyűlésből kiadott bejegyeztetési felhatalmazással ellátott vá

lasztmány köteles megjelenni-

Meggyőződvén a váltőtörvényszék az illető szerződők' tel-

jeskorúságáról, az elöltök felolvasott szerződést általok egyén-

lsén* aláiratandja , vagy ha az aláírás már előbb megtörtént

volna , kézvonásaik' valóságát aláírásával és pecsétével megerő

sítendő Ha azonban valamelly szerződő tag betegsége vagy la

kásának távolsága miatt személyesen meg nem jelenthetne, a

váltótörvényszék vagy két tagot küld ki kebeléből, vagy a meg

nem jelenő tagnak halóságát szólítja fel a végett, hogy a szer

ződés és aláírás a meg nem jelenővel hivatalosan közöltessék s

azoknak Valósága hitelesen elismertessék. Ez megtörténvén , az

egész eljárás az aláírási czímmel együtt a fentebb érdeklett

czím-könyvbe bejegyeztetik, s a szerződés' egy példánya a be

jegyző váltőtörvényszék' levéltárában marad.

Ha a társaság egy vagy több személynek jogot akarna

adni) aláírásaik által a társaságot köz- vagy váltójog szerint

lekötelezni, ezt a szerződésben különösen említeni szükséges.

Illy esetben a társasági czímvezetők kivétel nélkül mindig sze

mélyesen a társaság' tagjaival együtt a váltótörvényszék előtt

megjelenni tartoznak, hol a társaság' aláírási czíme a fenteb

biek szerint, de mindig a társasági szerződés' bejegyzése után,

a czímkönyvbe iktattatik.

A váltótörvényszéknéli bejegyzés' következményei egyes

személyekre nézve következők:

1. A nőszemélyek, ha magokat mint kereskedők jegyez

tetik be , illy bejegyzés által idegen váltókra nézve szenvedő

váltóképességgel ruháztatnak fel.

2. A bejegyzett kereskedők, gyárosok, gyógyszeresek és

kézművesek saját váltókat minden megszorítás nélkül adhat

nak ki.

3. Ugyanezek' üzleti könyvei , ha azokat az illető váltó

törvényszéknél hitelesítették, s úgy vezetik, mint a törvény

rendeli , nem csak a váltótörvényszékek, hanem minden egyéb

más bíróságok előtt magok mellett is bizonyító erővel bírnak.

4. A váltótörvényszéknél bejegyzett kereskedők és gyár

tók egymásközti ollyan perei, meUyek eldöntésére az üzleti

könyvek' előmutatása szükséges , a váltótörvényszékek' illető

ségéhez tartoznak.

5. Váltótörvényszéknéli bejegyzés a bejegyzettekre nézve

Váltókereseteknél a sommás eljárást vonja maga után, minthogy

ez által az aláírás' valósága minden kétségen felül emeltetik.
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A társaságokra nézve megjegyzendő, hogy ezek csak á

váltótörvényszéknéli bejegyzés által nyernek szenvedő váltó

képességet. Egyébiránt üzleti könyveikről ugyanaz áll , mi az

egyes személyek' könyveiről mondatott, s ezen bejegyzés vál-

tókcreseteknél reájok nézve is a sommás eljárást vonja maga

után/ Mind azon keresetek pedig, miket az egyes tagok a tár

saság ellen vagy az egyes tagok ellen indítanak, ha azok a

társasági szövetkezésből eredt viszonyokat tárgyaznak, azon

váltótörvényszék előtt folynak , mellynél magát a társaság be

jegyeztette.

Azon kereskedőkre nézve, kik magokat az illető váltótör

vényszéknél be nem jegyeztetik, azt rendeli a törvény, hogy

magokat az illető hatóságnál és pedig szab. kir. városokban és

rendezett tanácsú mezővárosokban a tanácsnál, egyebütt pedig

a vármegyénél jegyezi essék be.

Ezen hatóságoknál a bejegyzés következőleg történik :

1. A magát bejegyeztetni kívánó folyamodást nyújt be az

illető tanácshoz vagy megyei gyűléshez, mellyben egyszer

smind megnevezi a kereskedés' azon ágát, mellyel rendesen

űzni kivan , és azon czímet, melly alatt kereskedését folytatni

akarja.

2. A közgyűlés vagy tanács, ha a folyamodó ellen olly

kifogás nincs , melly őt a fentebbiek szerint a bejegyeztetéstől

elzárná , őt, mint rendes kereskedőt bejegyzi s erről neki hite

les bizonyítványt ad. A törvény ezen bizonyítvány' mását a m.

kir. helytartó-tanácsnak országszerte leendő kihirdetés végett

felküldetni rendeli.

A gyárnokok , gyógyszerárosok és kézművesek magokat

az illető hatóságnál szinte bejegyeztethetik s az illy bejegyzésnek

mind reájok, mind a kereskedőkre nézve következménye az ,

hogy könyveik, ha szinte az illető hatóságnál hitelesíttettek, a

közbiróságok előtt magokmellett is bizonyító erővel bírnak, azon

asszonyokat és hajdanokat pedig, kik magokat mint kereskedők

jegyeztetik be , az illy bejegyzés is az idegen váltókra nézve

szenvedő váltóképességgel ruházza fel *). Egyébként ezen be

jegyzés a váltóképességre semmi befolyással nincs. A társaság

nak közhatóságSnáli bejegyzése semmi törvényes következ

niényiíyel nem bír.

,*) Némellyek azt hiszik , hogy a közhatóságnál kereskedőkép bejegyzett

asszonyok és hajadonok idegen' váltókra nézve sem birnak szenvedő

váltóképességgel. Ha azonban tekintetbe vétetik az, hogy az 1840

• évi XV tcz. I. r. 9 §-sa olly asszonyokat és hajadouokat említ » kik.
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MÁSODIK TOLDALÉK.

Váltóminták.

Látra kelt váltó.

Pest, jan. 4. 1843 500 pft. 16 pxr.

Látra fizessen ön ezen első váltónál fogva saját rendeletemre

öt szűz, pforintot , 3 húszast számítva l forintra.

Magvasi Imre urnák Csepey János.

Pozsonyban.

Tetszésre kelt váltó.

Pest, aug. 3. 1842. 600 pfl. 30 pxr.

Tetszésre fizessen ön ezen első váltónál fogva Komafy János

úrnak vagy rendeletére hatszáz pftot 30 pxrt. , 3 húszast szá

mítva egy forintra.

Ládafi Benjámin úrnak Idányi Móricz.

Komáromban.

magokat mint kereskedők törvény' értelmében bejegyeztették, az 1840

évi XVI. tcz. 3 §a szerint pedig a kereskedési czím' bejegyeztetése köz

törvényhatóságnál is történhetik, kétséget nem szenved, hogy a közha

tóságnál kereskedókép bejegyzett nők szintúgy bírnak idegen váltókra

nézve szenvedő váltóképességgel , mint azok , kik magokat mint ily-

lyenek váltótörvényszéknél jegyeztették be.

30
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Kelet utánra kiadott váltó telepv ényuy el.

Kassa, novemb* 10. 1842. 340 pft. 12 pxr.

Hat hónapra kelet után fizessen ön ezen első váltóra Hamory

Imre úr' rendelményére háromszáz negyven pftot 12 pxrt, 3

Jiuszast számítva egy forintra.

Lengéi Bálint úrnak Kamay és társa

Székes-Fehérvárott.

Elfogadom

Lengéi Bálint

fiz. Pesten Eszey és Náty uraknál.

. r • - • - ""'ív

Kelet utánra kiadott váltó szükségbeli üt.al-

ványnyal, kezességgel és névbecsú'lési

elfogadással.

N. Becskerek, octob. 5. 1842. 600 pft.

Mától három hónapra fizessen ön ezen első váltóra Békefi Já

nos' rendelményére halszáz forintot ezüst húszasokban.

Finlay S. úrnak Pesten. Veder István

Szükzég' esetében Játy Károly

úrnál ugyanott Jánosi Ádám

mint kezes Veder István úrért

Elfogadom Veder István

úr' nevének becsüléséből

Agárdy József. .

s

Kelet utánra kiadott váltó, mellyien az érték

ről a beszámítása' módjáról is tétetik említés.

Buda , -sept. 16. 1842 . 1000 eft.

Öt hónapra kelet után fizessen ön ezen első váltónál fogva

Iker és t. urak' rendelményére ezer forintot ezüst húszasok

ban. Értéke árúkban, s tegye számvitelbe tudósílvány szerint.

Adásy Sándor úrnak Németh István.

Pesten
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Kelet utánra kiadott idegen váltó' eredeti má

sodpéldánya, mellynek első példánya elfogadás'

eszközlése végett elküld-et ett.

Pest, aug. 13. 1842. 520 pft.

Mától három hónapra fizessen ön e másodváltóra Kátay Jó

zsef úrnak vagy rendelményesének ötszáz húsz forintot ezüst

húszasokban

Igaz János úrnak Pápán Duna Menyhért.

Az első' elfogadás' eszközlése végett

Fontos Ignácz úrnál Pápán.

Lát utánra kelt váltó elfogadással.

Pest, jan. 4. 1843. ' 200 pft.

Három napra lát utánra fizessen ön ezen első váltóra Abay

Péter úrnak vagy rendelményére kétszáz forintot ezüst húsza

sokban.

Rágyi Gáspár úrnak Ákos Imre.

Eperjesen.

Elfogadom jan. 8-án 1843. .

Ragyi Gáspár.

Szokásra saját rendeletre kelt'váltó.

Pozsony, decemb. 13. 1842. 212 eft.

Szokásra fizessen ön ezen első váltónál fogva saját rendeletemre

kétszáz tizenkét forintot ezüst húszasokban

Molnár István úrnak Antalfy József.

s . Budán.

30*
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Ezen váltóra vezetett különbféle hátiratok.

Forgatmányok,

Helyettem Madár Jánoá úr' rendeletére; <Ha az értékről

is említés tétetik, p. o.) értékét felvettem. Pozsony , jlecemb.

14' 1842' Antalfy József.

Helyettem Imrésy Gáspár iír' rendeletére. Pozsony, dec.

842. . Madár János..

Köteleztetés nélküli forgatmány.

Helyettem Ostor Benjámin úr* rendeletére további kö-

leleztetésem nélkül. Pozsony, dec. 16. 1842.

Imrésy Gáspár.

A fentebbi és a következő forgatmány

közt hézag tan.

Helyettem Sinór Boldizsár úr' rendelményére. Pesten ,

dec. 24. 1842 ,
Jámbory Mátyás.

Engedmény.

Átengedem minden jogaimmal Fáby György úrnak. Pes

ten, dec. 26. 1843.

Smor Boldizsár.

Forgatmány.

Helyettem Agár György úr' rendeletére. Pesten, decemb.

27-kén 1843.

Fáby György.
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Vásárra kelt váltó.

Pesten, mart. 16. 1842. 250 pft.

Folyó évi jánosfövételi pesti vásárra fizessen ön ezen első vál

tónál fogva Lágy Dániel úr' rendeletére kétszáz ötven pengő

forintot •

l

Zsigér György urnák índásy Ödön.

Pesten.

Saját váltó.

Pesten, január' 3. 1843. 1000 eft.

Folyó évi május' 4-kén fizetek ezen magány-váltónál fogva

Homokos András úrnak vagy rendeletére ezer ezüst forintot,

3 húszast számítva l forintra.

Enmagamra Gyöngy Alajos.

Pesten.

Lát utánra szóló saját váltó.

Pesten, oct. 15. 1842. 1000 eft.

Nyolcz napra lát után fizetek ezen magányváltóra Csörgő János

úrnak vagy rendelményesének ezer pengő forintot, 3 húszast

számítva egy forintra.

Enmagamra fioray Márton.

Pesten.

Láttam jan. 15. 1843.

Boray Márton*
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Felmondásra szóló saját váltó.

Pozsony, július' 15. 1842 5000 eft.

Három hónapra felmondás után fizetek ezen magányváltóra

Csendes Péter úrnak ötezer forintot ezüst húszasokban.

Enmagamra Asztalfy Dénes.

Budán.

Láttam felmondás végett jan. 15. 1843.

vagy

Felmondatott jan. 15. 1843.

Asztalfy Dénes-

-



KILENCZEDIK OSZTÁLY.

KÖNYVVITEL.

Az üzleti könyvekre nézve következő rendszabályok ái-

lanak fen :

1. Az üzleti könyvek" azon hatóságnál, mellynél magát az

üzér (Gescháftsmann) bejegyeztette, hitelesítessenek.

2. Minden, a mi az üzlethez tartozik, időrend és folyó

szám szerint egy hitelesített első feljegyzési könyvbe (Strazza,

Journal, Primanola) jegyeztessék fel.

3. Ezen első feljegyzési könyv mellett egy számviteli

könyv (Contobuch) sziutolly hiteles formában vezettessék, hol

minden egyes személynek, mellyel a könyvviselő öszvekötte-

tésben áll, „tartozik" és „tövetel" (Debet, Credit) rovatokkal

ellátott számviteli lap adassék. Ezen számvitelen az illető rova

tokba minden ezen személyt illető tétel az első feljegyzési

könyvből annak lap- és sorszámával vitessék át.

4. Mind a két könyvben az üzletnek minemüsége , pél

dául adás, vevés, csere sat. az évnek, hónapnak és napnak

megjegyzése mellett jegyeztessék fel.

5. Közbenjárók által eszközlött fontosabb üzleti ügyeknél

ezen közbenjárók' neve is az első feljegyzési könyvbe iktat-

t^ssék.

6. Mind a két könyv vagy maga az üzér vagy egy arra

rendelt segéde által vitessék, s ugyanazon időben többek által

felváltva nem iralhatik.

7- Egyes levelek' kivágása vagy beragasztása, minden va

karás , egyes tételek' vagy lényeges szavak' későbbi beiktatása

és szokatlan hézag' hagyása a könyvek' hitelességét elenyészti.

8. Zsidó nyelven vezetett könyvek bizonyító erővel nem

bírnak.

Az üzleti könyvek, ha rendesen vezettetnek, a könyvvi

vők ellen .teljesen bizonyítanak, más személyek ellen pedig

fél próbául szolgálnak, melly a könyv' tulajdonosának vagy
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könyvvezetőjének hozzájáruló pótló esküje által teljes bizonyí

ték' erejére emeltetik. A kereskedői könyvek ezen bizonyító

erejöfcet megtámadásra egy évig és hat hónapig tartják meg ,

védelemre nézve pedig mindig törvényes erejűek. Ha a szám

viteli kivonat az adós által aláiratik, vagy váltótörvényszék

előtt s szab. kir. városokban és rendes tanácsosai ellátott mező

városokban két törvényszéki tag, megyékben pedig szolgabiró

és esküdt által hitelesíttetik , vagy a keresetlevél a fentebb ki

tett idő alatt törvényszékhez beadalik, a könyvek bizonyító

erejöket a megtámadásra tovább is megtartják.

Kereskedők, gyárosok, gyógyszeresek és mesterembe

rek , kik aláírási czímöket az illető váltótörvényszéknél vagy

illető hatóságoknál bejegyeztették, vannak illy bizonyító erő

vel biró könyvek' vezetésére jogosítva. A kereskedési s egyéb

közkereseti társaságok azonban, ha .azt kívánják, hogy köny

veik szinte bizonyító erővel birjanak , kötelesek társasági czí

möket az illető váltótörvényszéknél bejegyeztetni. Megjegy

zendő még, hogy a váltótöryényszékeknél bejegyzett üzérek

törvényesen vezetett könyveikkel mind ezeknél, mind mia-

den egyéb hatóságoknál bizonyíthatnak , de a közhatóságok

nál bejegyzett üzérek' könyvei váltótörvényszékek előtt bizo

nyító erővel nem bírnak. A csak vásárokon, sátorokban vagy

házalva kereskedést űzők, valamint azon üzérek, kik bukás,

fizetésszünet és a hitelezők' követeléseinek lealkudása vagy csa

lási vétkek miatt bizodalmat nem érdemelnek, bizonyító erejű

könyveket nem vezethetnek.

Külföldiek magyar törvényszékeknél csak akkor bizo

nyíthatnak könyveikkel, ha hitelesen megmutathatják, hogy

hazájok' törvényei szerint bizonyító erejű könyveket vihetnek,

hogy ezek az ottani rendeletek' értelmében szerkesztvék , s

végre hogy hazájokbau e részben a magyarországi üzérek iránt

viszonyosság divatoz, mire kétséges esetben a külországi illető

törvényszékek' s váltótörvényszékek előtti keresetekre nézve

különösen a külországi váltófeltörvéuyszékek' elismerései szük

ségesek. Minthogy a többi austriai örökös tartományokban

ezen viszpnyosság törvényesen megalapittatott , ezekre nézve

az illy elismerések szükségtelenek.



Könyvvitel. 473,

1.

Példák.

Első feljegyzési könyv.

1843

Jan- 1- 1 Jánosy Péter Losonczon tartozik

2 láda pamutárú 8. 9 sz. a. árujegyzék

szerint . pfl

99

300

2 Czakó István Kassán követel

Váltó Erős Lajosra mart. 31-ére pft. 1000
99

» 2 3 Dárday Menyhért Eperjesen követel

2000 ife czukor pft. 900
ti

4 Jánosy Péter Losonczon követel

Váltó Gyöngyös Istvánra Pesten August.

16-kára . pft.

V

150
-

5 Jánosy Péter Losoncion tartozik

Szállitásbér 10 köteg bőrért . . pft. 70
99

A 3
tí Dárday Menyhért Eperjesen tartozik

Fogadmányom ön' rendeletére 3 hóra ke

let után* ......... nft. 90
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TIZEDIK OSZTÁLY.

AUSTRIAI STÁTUSPAPIROSOK.

Státuspapirosoknak neveztetnek általdban minden, a kor

mánytól kibocsátott s státusügyekre vonatkozó .irományok. —

Szoros értelemben a státuspapirosok alatt olly nyilvános adós

ságlevelek értetnek, mellyek által a kormány magát valamelly

tőke- vagy kamat-adósság' fizetésére kötelezi a nélkül , hogy

ezen adósságleveleket sajátságos papirospénz gyanánt forgásba

bocsátana. Máskép nyilvános szereknek vagy pénzalapnak

(Fond) neveztetnek.

Azon ár , mellyen a stáluspapirosok adatnak és vétetnek,

nyilvános szerek' folyamának (Cours) neveztetik. Aránylagos

folyamok azok, mellyekérl a kész kiadások évenkénti egyenlő

kamatra adatnak ki. A folyamlapokon (Cours-Zeltel) azon

folyamok , mellyekért státuspapirosok kerestetnek : A- , vagy

G-vel, ') azok pedig, mellyekért státuspapirosok kínáltainak :

P-vel 2) jegyeztetnek meg. Jegyzék nélküli folyamok a státus

papirosoknak egymásrai árát mutatják.

A státuspapirosok' adásvevésében következőkre kell fi

gyelni :

1) Egészen ismeretlen egyénekkel üzlet ne kezdessék.

2) Illyféle üzletekre szánt tőkék különösen belföldi stá

tuspapirosokra fordittassanak.

3) Az üzletről , valamint a szokásos és törvényszerű sza

bályokról, a választott státuspapirosokra nézve szereztessék va

lódi tudomás.

A kamatos státusadósságok' lassankénti törlesztésére ala

kított pénzalap neveztetik törlesztő pénzalapnak (Tilgungfond).

') ArgentV Geld.

3) Papier.
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Az austriai státuspapirosok kétfélék : a) A régiebb kama

tos státusadósságokróli státuspapirosok 1815 év előtt; —? b)

az ujabb slátusadósságokróli státuspapirosok 1815 év óta.

Az. ehö rendűéihez tartoznak:

1) a banco-ltötélezvények.

2) A közönséges udvari kamra' kötelezvényei.

3) A magyar udvari kamra' kötelezvényei.

4) Lombardiában létező státusadóssági kötelezvények.

5) Florenczben, Genuábau, Németországban és Schweiz-

ban vett kölcsönökrűli kötelezvények.

6) Gallitiábani kötelezvények.

7) Az alsó-austriai kormány' 1809rőli adósságlevelei.

8) Frankfurtban és Hollandiában szerzett kötelezvények.

9) A karok' (Standé) kiacstár-kötelezvényei.

10) A bécsi főkamra-hivatal' kincstár-kötelezvényei.

11) A karok' házi kötelezvényei.

12) A bécsi főkamrahivatal' házi kötelezvényei.

Az ujabb státusadósságokhoz következő státuspapirosok

számíttatnál :

1) Az 5, 4, 3, 2%, és 1% (percentes) státusadósságlevelek.

2) Az elsorsolt kötelezvények. . ,

3) A lombard-velenczei Monté' jövedelem*-oklevelei (Rent-

urkunden).

4) Kölcsönadásokróli kötelezvények sorshúzással , 1821 ,

1834 és 1839. évekről. Ide számittatnak- még :

. 5) Az anstriai nemzeti bank' részvényei.

. Mind a régibb státusadósságokróli kötelezvények, mind

az ujabbakról szóló adósságlevelek átirathatnak. Az ide vonat

kozó szabályokról alább leszen említés.

Mind a két rendű státuspapirosók valnmelly hatóság' élő-

figyelmeztetésére zár alá tétethetnek. A státuspapirosok iránti

illy előfigyelmeztetés zár alá veiéinek neveztetik, a mi azokat

mindaddig korlátozza forgásukban , míg a letiltás' megszünte

tése ugyanazon hatóságtól kieszközöltetik s nyilvánossá téte

tik. Ha a megszüntetés valamelly megnevezett egyén' rendel

kezésére szól : tartozik a megemlített egyén azon nyilvánítást

a birtokos' szabad rendelkezésére aláírásával igazolni. —

A régibb státusadósságlevelek.

Ezen régibb , 6 , 5 , 4 és 3)4 % státusadósságlevelek bizo

nyos névre vannak kibocsátva; közülök kevés szól a bemuta

tóra , s szelvényekkel (Coupons) vannak ellátva.

Ezen kötelezvények' kamatjai 1818 február' 20kai pátens
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által felényire szállittattak ]e ; de ugyanaz évben , mart.' 21én,

költ pátens' következtében , sorshúzás által az eredetileg bizto

sított kamatlábra, ezüst pénzben, visszatétettek.

A régiebb státusadósságok' elsorsolása a meglevő stálús-

papirosok' követi?ező categoriái szerint történik :

I. Azon tökepénzek , mellyek a cs. kir. egyetemes stá

tusadóssági-, és az ezzel összekapcsolt kamrai pénztárban vari

nak, és pedig:

1) Az udvari kamrai kötelezvények' nevezete alatt létező

adósságlevelek.

2). Szállítmányi kötelezvények Gallitiából.

3) Hadkölcsöni kötelezvények.

4) Azon szállítmányi kötelezvények, mellyek az alsó-au-

striai karok- és a bécsi tisztkar (magistratus) által közösen

adattak ki.

5) Az alsó-austriai kormány' adósságlevele 1809-ről.

6) A magyar adó/ási (Contribution) és kamrai adósságok.

7) Az erdélyországi kamrai adósságok.

II. A banco-tőkepénz nevezet alatt ismeretes adósságle

velek, azokat is idefoglalva, mellyek még az 1797 évben

megnyitott barico-lotteria' létesülése előtt kun voltak,

1 III. Cseh- s Morvaország', Silesia', Ensen alul és fölüli

Austria', Stiria', Karinthia', Karniolia' és Görtz' rendéinek

kincstári adósságlevelei, valamint *a bécsi főkamrahivalal' kiucs-

tári kötelezvényei.

IV- Külföldön felvett s udvari kamrai kötelezvények

kel , vagy -legfelsőbbi saját adósságlevelekkel fedezett tőke-

pénzek.

V. A lombardiai régibb adósságok , a mennyiben ezek

udvari kamrai kötelezvények által biztosítvák.

VI. A silesiai kamat-elismervények (Recognitionen).

Az 1818. martius' 21-kén költ pátens' sorshuzásrendelete

szerint a régi kamatos státusadósság összesen 488 seriesbe ak-

kép osztatott fel, hogy minden series a régi státusadósságok

ból körülbelül 1,000,000 ftnyi 5 percentes tökéi foglal magá

ban. — Az 1-től 488-ig számított seriesekről egy átnézet kö

zöltetelt, mellyben minden series-szám mellett a seriesben lévő

kötelezvények előadvák ; a 488 lapkák téhelybe (Kapsel) gön-

gyölgetve nyilvánságosan a szerencsekerékbe tétettek , melly-

ből rendszerint évenként öt húzás történik: január', martius',

június', augustus' és november' elején. A sorskerékből kivett

series-szám mutatja a húzott seriest.

A kihúzott kötelezvények első napjától azon hónapnak ,

mellyben a húzás történt, visszalépnek az eredeti kamatlábra,
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ezüst pénzben , s rendesen ugyanott , hol eddig is kamatoztak,

új adósságlevél iránt átváltatnak. Azonban e végett az egyete

mes státus- és banco-adóssági pénztárhoz is járulhatni. Az át

váltásnak, a húzás' napjától számítva, egy év alalt meg kell

törlénni , máskülönben ezen idő' lejárta után ehhez a köz-ud

vari kamra' megegyezésének kieszközlése szükséges. A régibb

kötelezvényekre, a húzás' napjáig járó kamatok az átváltáskor,

kifizettetnek. A régiebbekért kihúzott s kiadott kötelezvények

elsorsolt kötelezvényeknek neveztetnek.

A bemutatóra szóló s szelvényekkel (Coupons) ellátott ré

gibb kötelezvényekhez a beváltáskor minden hozzájók tar

tozó s még le nem járt kamatszelvények (Ziirsen-Goopons) oda

melléklendők-

Ötven ftnál kevesebb tőkéről szóló régibb kötelezvénye

ket be nem válthatni , hanem érettök más, nyomtatott .utal

vány' adatik, s a beváltás csak akkor történhetik meg, ha két

vagy több illy utalvány 50 ftra vagy többre rúg. AZ eredeti

kamatok a húzás' napjától kezdve ugyan folynak az utalvá

nyokon; de csak ezeknek valamelly elsorsolt kötelezvény iránti

beváltásakor vétethetnek fel. Illy utalványokat tulajdonosa el

adhat; folyamuk hasonló sors- kötelezvényekéhez tartja magát.

Ha a kihúzott régibb kötelezvényeket zár, letiltás vagy

a kamatfizetést hátráltató bejegyzés terheli: akkor a kötelez

vény' beváltására és a kamatfelvételére ugyanazon hatóságtól,

melly által a' bejegyzés történt, a sorshúzás' napjáig előlegesen

engedelmet kell kieszközleni.

A törlesztő-pénzalap által hasonló tőkemennyiség ahhoz,

melly az eredeti kamatlábra visszatéríttetett, nyilvános köte-.

lezvények' bevétele által évenként bevállalik és törlesztetik. S

mivel ezen törlesztett kötelezvények a seriesbe iktatva benma-

radnak: gyakran a már törlesztett kötelezvények is sorshú

zásra jutnak. Ezen esetben , ha a kihúzott törlesztett kötelez

vények egy seriesnek mennyiségét, azaz 1.000,000 flol meg

ütik, a húzás folytattatik, és ez kiegészítő sorsozásnak (Ergán-

zungs-Verlosung) neveztetik.

Egy ujabb körrendelvény által fentartá magának a pénz

ügyigazgatóság : a régibb adósságkötelezvények' sorshúzás alá

jutásánál vagy a fentemlített átváltásnál megállapodni, .vagy

pedig a tőkét megnevezett értéke szerint a hitelezőnek kifizetni.

Utolsó esetben a cs. kir. egyetemes státus- és banco-adós

sági pénztár teljesíti a fizetéseket , hol a tőke mellett egyszer

smind a sorshuzási hónap' Í-jéig lejárt kamatok váltóban — ,

s ettől fogva pedig a visszafizetés' napjáig az eredeti kamatok

conventiós pénzben elégíttetnek ki. Ha a kötelezvényt zár,
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tiltalom vagy egyéb bejegyzés terheli: akkor, mielőtt a tőke

kifizettetnék j az akadály' elhárítása ugyanazon hatóságtól,

melly azt rendelé , kieszközlendő.

•Ollyan tőkékről! kötelezvények' kifizetésénél, mellyek

pénzalapok-, templomok-, kolostorok-, alapítványok-, nyilvá

nos intézetek- és más testületekre szólanak, azon rendszabások

alkalmaztatnak, mellyeket efféle kötelezvények' átírásakor

kell követrfi.

Olly kötelezvények' 'tulajdonosainak, mellyek valamelly

fiókhitelintézetnél kamatoznak , szabadságukban áll a töke' ki

fizetését a cs. kir. egyetemes státus- és banco-adóssági-, vagy

azon hitel- pénztárnál, hol eddig kamatjaikat felvették, foga

natosíttatni.

Bizonyos névre szóló régibb kötelezvények átirathatók.

Ha illy kötelezvényt egy más , hason értékűre akarunk átírat

ni, az új kötelezvény ugyanazon series- és sorshuzási számmal

jegyeztetik meg, melly az előbbi kötelezvényen volt. Ha va

lamelly kötelezvény több, kisebb értékű kötelezvénybe iratik

át, akkor az új kötelezvényekre három szám jegyeztetik: a

senies- sors- és átírási szám.

Különféle seriesekben benyújtott kötelezvények összeí

rása nem lelhet helyet.

Austriai ujabb státusadósságok.

Az austriai^jabb státusadósságok conventios pénzben ka

matoznak , s a kamatok' felvétele nyugtatványok vagy szel

vények (Coupons) által történik.

Ezen adósságlevelek' kamatjai, valamint az udvari kamra-

és banco-kötelezvényekéi is, rendszerint Bécsben fizettetnek;

de az alsó-austriai kormányszék által 1824. május' 11-kén — ,

és 1833. october' 21-kéu kibocsátott körlevelek' következésé

ben a tartományi hitelpénztáraknál is felvehetők következő

rendszabályok szerint :

1) A bemutalóra szóló, 5, 4, 3, 2% és l percentes stá

tusadósságlevelek, valamint a sorshúzás által eredett kötelez

vények' tulajdonosa kamatjait a tartományi hitelpénztárak

ban is felveheti.

2) Tartományi hitelpénztárak Brünn, Görtz, Nagy-Szeben,

Innsbruck, Laibach , Lemberg, Linz , Majland, Buda, Prága,

Salzburg és Yelenczében léteznek.

3) Hogy a fenAnlített nemű kötelezvények' birtokosai a

kamatfizetésnek a tartományi hitelpénztárhozi áttételét lehető

könnyebbséggel megnyerhessék , a és. kir. egyetemes státus
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és banco-adóssdgi pénztárhoz kell az eredeti kötelezvények' elő-

mutatásával folyamodni s a tartományi hitelpénztárt, a melly-

nél — , és az időt , mellytől fogva a kamatok "felveendők ,

megnevezni.

Az egyetemes státus- és banco-adóssági pénztár enneku-

tána, ha semmi akadály sincs közben, a kötelezvény' hátára

írja kedvező megjegyzését, s a kamatátvitelrőlszóló bizonyít

vány' teljesítése végett megteszi- a szükséges intézkedést.

4) Említett nemű kötelezvényeknek a tartományokban

lévő tulajdonosai hasonlóképen járuljanak az ott létező hitel

osztályzathoz , melly azután a kamatfizetések' áttétele végett a

cs. kir. egyetemes státus- és banco-adóssági pénztári értesítve,

a szükséges hátjegyzéket kieszközlendi.

5) Ha a tulajdonos kamatozás végett más tartományi

hitéipénztárhoz utasított kötelezvénye' fizetését egy más tarto

mányi hitelpénztárnál, "vagy ismét az egyetemes státus- és

banco-adóssági pénztárnál akarja megnyerni : akkor a szüksé

ges rendelések' elintézése és a kötelezvény' hátjegyzéke végeit

egyedül ezen folyamodás' idejekor a fizetéssel megbízott hitel

pénztárhoz kell járulni.

ff) A kamatfizetések' áttétele végetti bejelentés azonban a

legközelebbi fizetés' határideje előtt hat héttel tétessék ; ellen

kező esetben annak csak az erre későbben következő fizetési

határidőkor leend _foganata.

7) Ha az átiratható és tartományi pénztárban kamatozó

kötelezvény' tulajdonosa óhajtja az átiratástí akkor minden

halogatás' elhárítása végett a kamatosítással megbízott pénztár

hoz kell járulni a kamatjárandóságról szóló bizonyítványért,

a melly — előmutattatván az eredeti kötelezvény — minden

késedelem nélkül kiadatik , s az a következése van , hogy a

kamatozás a tartományban, az egyetemes státus- és banco-

adóssági pénztár' részérőli ujabb értekeződés nélkül, többé he

lyet nem lel, az átíratás azonban a fenálló rendszabályok sze

rint történhetik.

8) Miután továbbá a sorsozásból eredéit conventiós pénz

beli státusadósságlevelek minden olly hilelpénztárnál kamato-

sílhatók, -hol a sorsoll kötelezvények ujabbak' nyerése vé

gett betétettek: azoknak kamatoztatása' vagy átírása' tekinteté

ből az épen említett rendszabályok szerint az egyetemes stá

tus- és banco-adóssági pénztárhoz kell fordulni.

0) A kamatfizetéséit' áttélele a hilelpénztárak' egyetértése

által csak azon kötelezvényekre nézve engedtetik meg , mely-

lyek tárgyai tőkék és kamatok feletti korlátlan rendelkezésnek

és semmiféle tiltakozással nincsenek terhelve. — Mindazáltal a
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kezeskedés' (cantio) , hitrebizottságok', alapítványok', testüle

tek "átb e félék* részéről , az illető öszves 'hatóság' beleegyezi-

sével, a kamatfizetések áttétethetők.

•"A lombard-velenczei Monté' státus-adósságlevelei' kamat

jaira ttézve a közudvari kamra' 1831. december5 15-kérí költ

rendelvénye következő :

1. §. A lombard-velenczei Monté' négy és öt peréentés

státasadósságlevelei' tulajdonosainak megengedtetik: 1832. já-

nnar' 1-től kezdve kamatjaikat vagy az egydtemes slálusadós-

sági pénztárnál Bécsben -— , vagy a hitelpénztáraknál Linzben,

Salzburgban, Grátzben, Prágában, Brünnben, Lembergben,

Budán, Nagy-Szebenben, Laibachban, Görzben, Innsbruckban

és Zárában felvehetni.

2. $. E végett az eredeti kötelezvények -előmuíatásával, a

lombard-velenczei Moute' előjáróságához folyamodhatni, bé-

jetenlvén a hitelpénztárt , a hol — , és a határidőt , hréllytől

kezdve óhaj tatnak a kamatok felvétetni.

Ha semmi akadály sincs közben , akkor a kötelezvény'

hátára iratik a kedvező jegyzés, s a kamatfizetés iránt a fel

jegyzett hitélpénztárnál intézkedés létetik.

3. §. A kamat-áltétél iránti bejelentés tírhiaazáltal köz-

vetlefcül azon hitélpénztárnál is történhejtífc, li<A jövőben a ka

matok felvétetni ohajtatnafc. Ezen hitelpénztár azután értesiti

a loftvbard-veíénczei Monté' élőjáróságát , s !azon esetre, ha

semmi akadály sincs jelen., intézkedés tétetik a kamatfizetés

iránt, s a kötelezvényre a megkivántató hátjegyzék elkészít

tetik.

4. §. Ha a lombard-velenczei Monté' azon adósságlevelei

nek kamatját — mellyek a lombard-velenczei királyságon kí

vül kamatozás végett más tartományi hitelpénztárba vannak át

tét* -^- tulajdonosa ismét a Montfe' pénztáránál Majlandban,

vagy más hitelpéníílárban akarja felvenni: akkor a szükséges

rendelkezés' elintézése s a kötelezvényrei hátirat végett azon hi-

tsripénütárhoz kell járulni , mellyhél a kamatok fel fognak vé

tetni.

5. §. A kamatfizetések' áttételéről szükséges a fizetési ha

táridő' bekörfetkezése előtt legalább hat héttel a jelentést meg

tenni ; máskülönben az íltétel csak a reá következő fizetési

határidőkor kezdődik.

6. §. Azon esetíjenj ha a lombard-telenczei Monté' oly-

lyfett adósságlevele kerülne átíratás alá, mellynek kamatjai a

lombard-velenczei királyságon kívül létező hilelpénztárnál Vé

tetnek M, akkor azon pénztárhoz kell fordulni, melly a ka

31
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matosítással ineg vagyon bízva, s az átirás végett a fenálló

rendszabályok szerint a szükségesek ki fognak eszközöltetni.

Az ujabb, conventiós pénzben kamatosílható státusadós

sági kötelezvények' átírása és átváltása következő módon tör

ténik: A névre szóló hasonnemü adósságlevelek, mellyek sor-

sózásból erednek, más névre és több kisebb öszvegű kötelez

vényre átirathatnak. Az illy adósságlevelek' összeiratása szinte

lel helyet. — A bemutatóra kibocsátott hasonnemü adósságle

velek csupán csak más, a fenálló tőkemenhyiséghezi hasonló

státusadósságlevelekre válthatók át. Az átirás és váltás rendesen

azon hitelpénzláraknál történik meg , hol eddig a kamatok fi

zettettek. A névre szóló adósságlevelek a megkivántató enged-

yény- és jegyzeménycyel (consignatio) valamint a bemulató'

aláírásával láttassanak el.

A lombard-velenczei Monté' több mint 4 percenttel , con

ventiós pénzben, összekapcsolt adósságlevelei-. és jövedelem-

okirataira (Rent-Urkunden) nézve, az 1830. martius' 31-kén

kibocsátott körlevél szerint felmondás rendeltetett, s egyszer

smind a felmondott adósságlevelek' négy percentesekrei átala

kítása a tulajdonosoknak megengedtetett.

Az ide vonatkozó 1830. april' 10 és 30- , május' 28- és

július' 30-kán költ körrendeletek így szólanak:

l- §. A felmondott tőkepénzek, ha azoknak 4 percentes

adósságlevelekre! átalakítása meg nem történt, névértékök sze

rint és conventiós pénzben határozott napon kifizettetnek, s

e naplói kezdve kamatozások megszűnik.

2. §. A felmondott tőkepénz' kifizetése rendszerint azon

hitelpénztár által történik, mellynét eddig a kamatok felvé

tettek. ' .

3. §. Ha a tulajdonosok tőkepénzöket más hitelpénztárnál

óhajtják felvenni : előmulatván az eredeti adósságleveleket já

ruljanak annak idejében azon pénztárhoz , melly eddig a ka

matok' fizetésével meg volt bízva, s jelentsék be annak azon

hitelpénztárt , mellynél a tőkét visszafizettetni akarják ; a ki-

vánt hátirat a kötelezvényre fog jegyeztetni.

4. §. Az egyetemes státusadóssági bécsi pénztáron kivú'l

léteznek még hitelpénztárak Linzben , Grálzben , Prágában ,

Brünnben, Lembergben, Budán, Nagy-Szebenben, Laibachban,

Klagenfurtban, Görzön, Salzburgban, Innsbruckban , Maj-

landban, Velenczében és Zárában, hol a tőkepénzek kifizet

tetnek. _

A lombard-velenczei Monté' felmondott jövedeleinadóa-

sága' (Rentenschuld) visszafizetésével a Majlandban létező Monté'

pénztára van megbízva.
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5. §. A tőkepénz' kifizetéséhez az eredeti adósságlevelek

s a hitelezők' különös viszonyaikhoz képest még az ezekhez

netalán megkívántaié oklevelek , vétlevél iránt , a hitelpénztár

nál átnyuj tandók.

6. §. A bemutatóra szóló , szelvényekkel (Coupons) ellá

tott adósságlevelekhez tartozó s még le nem járt minden ka

matszelvényeket (Zinsen - Coupons) , úgy a sarkszelvényeket

(Talon) is, ha a kötelezvényeK illyénekkel ellátvák, a hitel-

pénztárnál be kell adni.

Azon esetben, ha az illy kötelezvényhez tartozó kamat

szelvények épen nem , vagy csak egy részben mutathatók elő,

akkor a hiányzó szelvények' értéke conventiós pénzben kifize

tendő.

; Ha további kamatszelvényekre az utalvány hiányzik: ak

kor megsemmisítését kell kieszközleni. i

7. §. -Ha a felmondott kötelezvényt elő nem mutathatni:

a tőkepénz' visszafizetése csak a hiányzó adósságlevél' megsem

misítése után történhetik meg.

8. §. Azon kötelezvényekre nézve, mellyeket zár, lila

lom vagy előjegyzés terhel, a tőkepénz' kifizetése iránt azon

hatóságlól, melly a zárt, tilalmat vagy az előjegyzést ren-

delé , az akadály' elhárítását kell kieszközleni.

9. §. Olly felmondott slálusadósságleveleknél , mellyek

lamplomok-, kolostorok-, alapítványok-, nyilvános intézelek-,

községek- vagy egyéb teslületekre szólnak, azon rendszabályo

kat kell megtarlani , mellyeket illy kötelezvények' átírásánál

szokás követni.

10. §. A lőkepénz' visszafizelése az adósságlevél' lisztába-

hozdsa után ugyanazon hitelpénztár által törlénik, xnellynél

ez bcnyujtatoll; hol egyszersmind a meghatározott visszafize

tési napig járandó kamatok is kiegyenlíttelnek.

11. §. Ha a 6 és 7 §§ szerint semmílési esetek adódnak

elő : akkor fizettetik ki a tökepénz, ha a megsemmítési határ-

zat megtörtént, és a mellett a kamatok' kielégítése a vissza

fizetés' napjáig megtörtént, ha a megsemmítési határidő' elte-

lése előtl az adósságira l elő nem hozatott.

12. §. A felmondott tőkepénz' tulajdonosainak tőkepén

zeiket négy percentes kötelezvényekre átalakítani akképen en

gedtetik meg : miszerint ők 100 ftért a felmondott státusadós-

ságlevelökben folyvást 100 és 4 forintot négy percentes adós

ságlevelekben kaphatnak. :

13. §. A felmondóit kötelezvények rendszerint azon hi

telpénztárnál nyujtatnak be átváltás végett, a hol eddig karaa-

tosítva voltak. Azonban szabadságokra van hagyva illy adóa

31*
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ságlevelek' birtokosainak, azokat az l §-ban kijelelt hitelpénz-

tároknál is beadni. A felmondott jövedelemokiraték , mellyek

a lombard-velenczei Monté' körébe tartoznak , Majlandban a

Monté* pénztárához nyújtandók be.

14. §. Az átváltás végett benyújtott adósságlevelekért a

hitelpénztár' részéről véllevél adatik , mellybe az átadott adós-

Báglevelek jegyeikkel együttbe vannak írva, és az idő bejegyezve,

mikor vétethetnek át a négypercentes státusadósságlevélek.

15. §. A benyújtóra szóló kamatszelvényekkel ellátóit stá

tusadósságlevelekhez a még le nem járt valamennyi szelvények

oda melléklendők. Ezek hiányozván, a -6. §-j határozat szerint

kell intézkedni.

Ha a kamatozók (Talon) nem nyujtathatik be, annak

megsemmítését kell kieszközleni.

16. .§. Ha valameily felmondott státuaadósságlevél iránt a

megsemmítés folyamatban van , a a megsemmítést követelő az

eltévelyedett adóssági okiratot a meghatározott idő alatt , négy

percentes státusadósságlevélrei áttétel végett valamelly hitél-

pénzlárnál bejelenti: akkor az történik, hogy a 'benyújtott

megaemmítési határozat után , a 12. »§' értelme szerint a négy

percentes kötelezvényt megkapja, a kamatkielégítés pedig^ a

25. §' értelme szerint történik , ha a megsemmítési idő' lejá

rása alatt az adósságlevél elő nem került.

17. §. Olly kötelezvények , mellyeket lefoglalás , tilalom

vagy bármiföle előjegyzés terhel, akképen alakiitatnak át négy

percentes státusadósságlevelekre : hogy a lefoglalás , tilalom

vagy előjegyzés egyszersmind az új kötelezvényekre átmenjen;

ehhez azonban azon hatóság' beegyezése is megkivántatik ,

mefly a lefoglalást , tilalmat vagy előjegyzést kieszközölte.

18. §. Azon négy pereentes etátusadósságlwelek, mellyek

a felmondott kötelezvényekért adatnak ki, a bemutatóra szól

nak, 1000 ft, 500 ft, és 100 ftnyi tőkékről kibocsátvák s ka

matszelvényekkel (Coupons) tizenhat évre — , s további ka-

matczókokrai -biztosítással (Talons) ellátvák.

19. §. Ezek' kamatjai félévi időszakonként a lejáró kamat- .

utalványok' bemutatójának az egyetemes slátusadóssági pénz

tár által fizettetnek ki; a hitelezők' kivonatára azonban más, a

4. §-ban említett hiteípénztáraknál is kivehetők , melly alka

lommal az 1824. május' 11-kén költ körrendelvény tartandó

meg.-

29. §. Száz ftnyi tőkepénzen alóli öszvegről nem adatnak

ki adósságlevelek, hanem csak ideiglenes utalványok, mellyek-

ért azután , ha együttvéve száz , ötszáz vagy ezer forintra rúg

nak, kötelezvény bocsáttetik ki. '*•
' '

'
--'l .'.'l
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21i Ezen utalványok' négy percentes kamatjai csak a négy

percentes státusadósságlevelekrei kicseréléskor fizettetnek ki.

22. §. A felmondott négy percentes státusadósságlevelek-

rei átalakítás végeit beadott, s a lomba rd-vclenczei Monte-t

illető jövedelmi okiratok (Rent-Urkunden),, mellyek a bemu

tatóra szólanak, olasz nyelven adatnak ki, úgy a száz forinton

alóli tőkemennyiségről szóló utalványok is olasz nyelven bo

csáttatnak ki.' Az ezékröli példányok a majlandi guberuium ál

tal tétetnek közzé.

23. §. Azon hitelpénztár, mellyhez átváltás végett az-

adósságlevelek benyujtattak, a kiadott vétlevelefc átvételekor

átadja az új , négy percentes státusadósságleveleket, valamint

illy adósságlevelekre az utalványokat is.

24. §. Egy 100 forintnyi tőkéről szóló felmondott köte

lezvényért és egy öt forintos jövedelmi okiratért (Rent-Ur-

kunde) száz forintról szóló adósságlevél négy percenttel, és egy

négy forintnyi tőkéről szóló utalvány bocsáttatik ki a hitelező

nek. Illy arány tartatik a nagyobb tőkemennyiség' átalakításá

nál is , és minden sommáról, melly száz forintot meg nem üt,

utalvány adatik egy négy percentes státusadósságlevél' meg

nyerésére.

25. §. Az új adósságlevelek' kiadásánál az átváltásra ju

tott öt percentes kötelezvényék' kamatjai a meghatározóit fize

tési napig kifizettetnek, és a négy percentes státusadósságleve

lek' kamatjai, valamint nz utalványokéi is, a meghatározott

visszafizetési naptól kezdődnek.

26. §. Az egyetemes statusadósság-törlesztő és megsem-

mítö pénztár által Majíandban a négy percentes státusadósság-

levelekrőli utalványok, valamint magok az adósságlevelek is,

a tőzsde-folyam (Börse-Cours) szerint váltatnak be. —

Az új kamatszeletek (Interessen-Coupons) és kamat-

czókok (Talons).

Ezelőtt a cs. kir. egyetemes státusadósság- és banco-pénz-

tár által kibocsátott és a kamatok' felvétele végett kamatszere

tekkel ellátott kötelezvényeket és státusadósságleveleket , ha a

kamatszeletek elfogytak, eredetiben kellett előmutatni új ka

matszelet-ív' nyerése végett. Az 1824. január' 9., és 1838. au-

gustus' l-jén kibocsátott körlevelek szerint rendeltetett: hogy

az új kamatszeletívek kamatozókkal (Zinsen-Talon) láttassanak

el. E kamatczókok: utalványok a kibocsátandó kamatszele

tekre , mellyek ezen utalványokra az eredeti kötelezvény' elő-
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mutatása nélkül is kiadatnak. Illy kamatczókok által nem csak

a cs. ktr. egyetemes státus- és banco-adóssági pénztáraknál ,

hanem egyéb hitelpénztáraknál is felvehetők a szükséges ka

matszeletívek. Az előbbinél az új kamatszeletíveket váltani

óhajtó felek azon hónapban, mellyen az utolsó kamatszelvény

lejár — , a hitelpénztáraknál pedig egy hónappal előbb jelent

sék magokat. Azok, kik ezen időt elmulasztják s nj kamat

szeletért későbben jelentkeznek, az új kamatszeleteket és ka

matozóitokat csak későbben kaphatják ki. Ha valaki magát ka

matszeletek végett valamelly bizonyos hitelpénztárnál jelen

tette: azt sem a cs. kir. egyetemes státusadósság- és banco-adós

sági pénztárnál, sem pedig más hitelpénztárnál nem kaphatja

meg. —

^

Az austriai státuspapirosok' megsemmitése.

Valamelly okirat' megsemmitése alatt értetik azon birói

határozat, miszerint az eltévelyedett okirat foganat nélkülivé

tétetik. Az austriai státusadósságok' megsemmítéséről 1803.

martius' 28-, 1817. augustus' 16-, 1829. július' 23-kán költ

pátensek, úgy az 1824. január' 9-kén kibocsátott körrendelet

szerint következők a rendszabályok :

1. Minden belföldi státuspapirosokra nézve, mellyek nem

bizonyos névre vannak kibocsátva , hanem csak bemutatóra ,

meghatározott fizetési határnapra szólnak: a nyilvános státus

pénztáraknál a lejárat' idejére a fizetést gátló megsemmítésnek

vagy birói tilalomnak helye nincsen ; mivel ezen státusadóssá

gok' tulajdonsága azt hozza magával, hogy az átadó azok' va

lódi tulajdonosának tekintessék.

2. Hogy mindazáltal olly esetekben, midőn illy státus

papirosok, közbejött esemény miatt, a lejárat' idejekor elő

nem mutathatók, a tulajdonosnak mód adassék az őt illető fi

zetéshez juthatni : e tekintetben vagy meg van engedve , hogy

„ a benyújtóra szóló illy nyilvános státuspapirosokra nézve meg-

semmílési hirdetmény bocsáttathassék ki , de csak ollyképen ,

hogy a törvényszerű mpgsemmílés — a kötelezvény', sors'

vagy a kamatszelet' (Coupon) meghatározott fizetési napján túl

egy év', hat hét' és három nap' eitelése után — , vagy pedig,

ha a hirdetmény' kibocsáltalása a fizetési nap után eszközölte

tett volna ki, a kibocsátás' napjától számítva lehet csak foga

natossá.

3. Ha azonban az első pontban felállított elv szerint —

habár megsemmítési hirdetmény bocsáttatott is ki — az elve
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szetteknek vélt státuspapirosok a második pontban meghatáro

zott idő' lefolyása eló'tt bemutattatnának : a pénztár azokat a

bemutatónak minden tartózkodás nélkül kifizeti.

4. Illy megsemmítési hirdetmény'kibocsátása végett most-

tól kezdve az alsó-austriai törvényszéken kivül semmi más tör

vényhalósághoz nem járulhatni; s valamint illy esetekben a

megsemmítési határozat' kibocsátása , ügy annak a határidő

után visszavonása csak ahhoz tartozik.

És a más törvényhatóságok által eddig már köz^é telt s

kibocsátott megsemmítési hirdetmények, vagy már kán lévő

megsemmítési határozatok csak annyiban' bírjanak erővel,

mennyiben a bennök hirdetett megsemmítési határidő a jelen

pátensben meghatározott egy év, hat hét és három napnyi idő

múlva — az oklevélnek bekövetkezett fizetési napjától kezdve

— lejárand.

5. A bemutatóra szóló olly kötelezvényekre nézve, mely-

lyeken a tőke' visszafizetési ideje nincs feljegyezve, vagy pedig

a visszafizetési határidő bizonytalan időre halasztatott : a meg

semmisítési hirdetmény' törvényszerű ereje három év után kez

dődik, azon naptól számítva , mellyen a kötelezvényre kiadott

utolsó kamatszelet a fizetésre nézve lejárt, s e szerint új szelet'

kiadása vált szükségessé; — vagy pedig ha a hirdetmény' ki

bocsátása e lejárati idő után kéretett s a kötelezvény új szele

tek' kiadása végett a pénztárhoz be nem adatolt volna: akkor

a kibocsátási naptól számítva három év múlva kezdődik.

6. Csak ezen idő múlva és az ezután következett megsem

mítési határozat után van helye egy ujabb kötelezvény' kibo-'

csalásának kamatszeletekkel együtt, rnellyek az utoljára lejár

tak után sorban következnek. Az ötödik pontban meghatáro

zott idő eltelvén , a kötelezvény' bemutatója tulajdonosnak te

kintetik.

. - 7. Az 1815. martius' 29-kén költ pátenssel megnyitott

ötven millió ftnyi kölcsönről szóló kötelezvények — , valamint

az 1816. június' l-jén és october' 29-kén hitelezett státusköte-

lezvény-categoriák feletti megsemmítési hirdetmény* kibocsá

tása, ügy szinte az ez ésetekbeni megsemmítési határozat a

törvényes határidő' eltölte után kizárólag alsó-austriai cs- kir.

köztörvényszékhez tartozik.

8. A státus-kölcsönökrei betétekről kibocsátott s a be

nyújtóra szóló ideiglenes levelekre nézve hasonlóképen helye

van a megsemmílési bocsátványnak, és pedig ollyképen, hogy

a törvényes megsemmítés — azon naptól számítva, mellyen az

ideiglenes leveleknek kötelezvényekérti beváltásira határozott

ideje kezdődik — csak egy év, hat hét és három nap múlva—,
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vagyha ezen idő már elmúlt: a megsemmítési rendelet' kiadási

napjától kezdve foganatossittassék. Azon esetben mindazáltal,

ha az eltévelyedettnek vélt ideiglenes levél, a megsemmisítési

határidő* lefolyása alatt előkerülne : a kötelezvények —s dler

nére a kibocsátott megsemmítési rendeletnek is — a bemuta

tónak, az ideigleui levél' visszaadása icánjt tartózkodás nélkül

kiadatnak. x

9. A tartományi hatóságok' rendéi által, kibocsátott s kü

lön tartományokat vagy tartományrészeket tlleJLő kötelezvé

nyekről — ha ezek bizonyos névre szólanak —Vmegsemmí

tési határozatok tulajdonságok' különbsége nélkül mint kincs

tári és házi kötelezvények azon tartomány' törvényszékéhez, a

hol illy kötelezvények, kibocsáttattak és|kamatosittatnak , vagy

pedig hol ez hiányzik, a tartomány' főhelységébenihjtező első

bírósághoz tartoznak.

10. A fenálló határozatok szerint különösen a megsemim'-

tési tárgyalások a Bécs városi főkamrahivatali kötelezvények

felett a cs. kir. alsó-austriai törvényszékhez tartoznak.

11. A státuskötelezvényeknek minden egyéb, bizonyos

névre szóló nemeire : mint banco-, udvari kamrai, külkölesön-

kötelezvényékre nézve a megsemmíiési észrevételek kizárólagj

a és. kir. alsó-austriai köztörvényszéknél tárgyáltatnak.

12. A, kamatszeletek vagy- az uján kibocsátandó kamat-

czókokrai utalványokra nézve fensőbb. helyeken halároztatott :

• miszerint megsemmítés végett kizárólag csak a cs. kir. alsó-au

striai köztörvéhyszékhez folyamodhatni, Azon esetre , ha a

megsemmítésért folyamodó ez eredeti kötelezvény' birtokában

van, s ezt a törvényszélcnek bemutatja,: a megsemmítési har

- táridő egy év, hat hét és három nap,r,a.—-, ezen eseten kiyül

pedig három évre határoztatik , annak kezdetét mind kétszer

az eltévelyedjctt kaniatszelettel egyszerre kibocsátott utolsó ka-

malczók' lejárati idejétől számatva.

Ha a megsemmítés az. . utolsó kamatozók' lejárati,, napja

után kéretnék, a a kamatszelet új kamatozók' nyerése végett

a pénztárhoz még be nem hozatott volna : akkor a megsem

mítési határidő a fenemjített különbÖztetések szerint a kirdel-

méiiy* kibocsátási napjától kezdődik.

A többi pontaliban , a szeletek' megsemmítésére nézve is,

a fentebbi szabályok követendők,

13. Az átadóra szóló olly slátusadósságlevelek, mellyek

bizonyos névre kölvék , a megsemmílésnél alíorlálozó felje

zés' kellő elhárításáig mint névre szóló szerek tekinthetők.

-•
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A kamatok' elidősüléséről.

Az 1815i évben költ rendelet* következtében a polgári

törvéayköayv' 1480. §^nak rendeletétől, miszerint a katna-

tokra oézye hároin évigi elidasúlési határidő hagyatik , kivétel

képen a slátuspapirosok' kamatjai' elidősúlésére harmiaez- évig

határidő határoztatik.

austriai státuspapirosok' leírása és megr-

magyárazása különösen.

"-

1. Az 5%; státusadósságlevelek.

Ezen adósságlevelek az 1816; évben megkezdett önkénytes

kölcsönökből eredtek. lOjOOO, 5,000, 1,000, 500 és 100 ftnyi

őszietekként ktbocsátvák s a bemutatóra szóknak. Kamatjaik a

hozzdjok mellékelt szeletek iránt félévenként félveendők , s e

szeletek tizenkét évig tartanak , melly idő' elteltével a kamat-

czéfc előnmtattatváa , birtokosának új szelet-ív adatik.

A lejárt kamatok rendszerint a bécsi egyetemes stálusa-

dóssági pénztárnál fizettetnek ; de a Bécsben nem lakók szele

teiket a fenemlítelt hitelpénztáraknál is berálthatják. Ha ka

matját valaki fel akarja venni: akkor a lejárt szelet lemetsze-

tib, s ha azok? száma nem több tíznél , írja rá nevét és adja

be tulajdonosa a licjuidaturánál. Hatiznél több a szelét: akkor

számlat előterjesztést készítvén , azt az aláirt szeletekkel együtt

keU< benyujtanú Hogy pedig magát átadó igazolhassa, tartsa

emlékezetében a szeletek' szántát1 s a fölveendő kamatok' ösz-

yegél, vagy pedig tartsa meg másolatban a benyújtott előter

jesztést.

Ezen adósságlevelek' átvételénél, mellyek mint másra szó

lók minden engedély nélkül eladhatók, arra kell figyelni,

hogy az adósságlevél ne a tőkepcnz' visszafizetésére húzott, s

hogy minden megkivántató szelet-ív oda mellékelt legyen- Ez

utóbbira megjdvántatik : a) hogy a szeletekre az dósságleyél'

száma rá legyen! jegyezve és 10,000 ftos adósságleveleknél 250

ftfőirr 5,000 ftosnál 125 ftrol-, 1,000 ftosnál 25 ftról-, 500

ftosnál 12 ft 30 krról- és 100 ftosnál 2 ft 30 krról szóljanak; —

b) hogy a szeletív a kibocsátási időnek megfelelő szelettel kéz
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dődjék s ez a következő hat hónap' egyik elsőjén lejárjon ; —

c) hogy a szeletlapok a szükséges kamatozóitokkal ellátva le

gyenek.

Átvételkor térítse meg vevő eladónak az átvitel' napjáig

eső kamatot, melly. alkalomkor egy hónapra 30 nap számít-

talik. Ha ellenben az első szelet hiányzanék : akkor eladó kö

teles megvevőnek az átvétel' napjától a lejárt ideig eső kamatot

a hiányzó szelet után megfizetni. Nincs is lekötve vevő , hogy

a már lejárt szeletet beszámíttatni engedje, hanem azt eladó

messe le.

Az 1823- évi 5% státusadósságlevelek az előbbiektől abban

különböznek , hogy a számon kívül a ibnebbi év is rajok van

jegyezve, s nem a holnap' elsejétől, hanem június' hetedikétől

vannak kibocsátva. — Az 1826 évi adósságlevelek ugyan azon

évi november' elsőjéről szólanak.

2. A 4% statusadósságlevelek

Az 1829-ki legfensőbb határozaton és a rákövetkezett év

ben költ rendeleten alapszanak. Előbbiek a benyújtóra szóla

nak, 1,000, 500 és 100 ftos őszietekről, december' elsején ki-

bocsátvák és kilencz évig tartó szeletekkel ellátvák.

Az utóbbi í% státusadósságlevelek a feneralített legfensőbb

rendelet' következésében erednek, miszerint a 4%-nél maga

sabb kamattal öszvekötött státusadósság részletesen felmonda

tik, a felmondott tőkepénzek' öukénytes átalakítása által. Ezek

1830. április' elsőjén bocsáltattak ki , 16 évig tartó kamatszele

tekkel ellátva , egyébiránt az előbbiekhez hasonlítanak.

A kamatok* felvétele a szerint történik, mint az 5% státus-

adósságleveleknél.

Ezen státusadósságlevelek' átvételekor arra is kell figyel-

mezni, hogy a szeletlap a szükséges szeletet és kamatczókot

magában foglalja. A hátralévő kamatokra nézve az áll » mi az

5% státusadósságleveleknél mondva van.

3. A 3% státusadósságlevelek,

E státusadosságlevelek 1,000, 500 és 100 fiókról szóla

nak, 1835. delember' l-jén a bemutatóra kibocsátvák s 15 évre

szeletekkel, kamatozókkal egyetemben ellálvák. A- félévenként

járó kamatok akképen vétetnek fel mint az előbbieknél, s e szó

ban lévő státusadóssdglevclek átvételekor szinte kell a szeletek'

valódiságára ügyelni.
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4. A 2% % stálusadósságlevelek

az 1815. évi martius' 29-kén költ legfensőbb pátensen alapul

nak, 5,000, 1,000, 500 és 100 forinlnyi őszietekről kibo-

csálvák, kamatjaik félévenként fizetendők, a bemutatóra szó-

lanak és szeletekkel, bezárólag 1840. augustus' Írjéig tartók

kal ellátvák, kamatozókkal egyetemben. Kamatjaik' felvéte

léről akkép rendelkezhetni, miként az 5% slátusadóaságleve-

leknél.

5. Az 1% státusadósságlevelek

erednek az 1816. június' l-jén kibocsátott legfelsőbb pátens'

következtében. A bemutatóra szólanak, 5,000, 1,000, 500 és

100 ftnyi őszietekről kibocsátvák s szeletekkel bezárólag .1841.

július* 1-jéig tartókkal , mellyek kamatozókkal záratnak be ,

ellátvák. Kamatjaik' feíevételénél arra kell figyelni , mi erre

nézve az 5% státusadósságlevelekről mondatott, valamint át-

vételökkor is a szeletlapok' valódiságára szükség , hogy ügyei

tessék.
•\ . •

6. Elsorsolt kötelezvények.

E .kötelezvények az 1818. martius' 21-kei pátensen ala

pulnak, 50 ftnyi ősziéinél kevesebbről formális kötelezvény

nincs, hanem utalvány, s csak több illy utalványnak formális

kötelezvényérti beváltása után fizettetnek ki a kamatok. E kö

telezvények és utalványok nagyobb részint bizonyos névre

szólanak s 5, 4%, 4 és 3/4 %-sek. A kötelezvények félévenként

kamatoeíttatnak.

- -c • Tulajdonosuk hát jegyezze föl mindig a fölvett kamato

kat- Ha a feljegyzést elfeledné, azt a liquidaturában megtud

hatja. Ha a kötelezvények nincsenek lefoglalva, azokat tetszés-

szerint bár mi névre és ősziéire átirathatni. •

• Bizonyos névre szóló kötelezvények' átvételénél arra kell

figyelni , hogy azok kellőleg átengedvék s minden , az enged

ményt hátráltató feltételektől mentesek legyenek, és az érintett

kötelezvény ne tartozzék a visszafizetés végett kihúzott tőke

pénzekről szólókhoz. Átvevő köteles átadójának a hátralévő

kamatokat megtérítni , de ezen kamatok rendszerint féléven

felüliek ne legyenek. Minden vevőnek tanácsolhatni : hogy bi

zonyos névre szó-ló kötelezvényeket ismeretlen személyektől
5S*p»! -M..;, ;í » I . :•-• • .• ' . i .u- • . : ' , • •••(.'•

.
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addig át ne vegyen , míg arról meg nem győződik , ha vall

jon azok nincsenek-e lefoglalva vagy megsemmisítve ; illy kö

telezvényeket biztosság végett legjobb minélelőbb átíratni.

E kötelezvények hilrebizottságok-, kezességek-, korlátolt

adomány- és hagyományokra s alapításokra alkalmatosbak

egyéb státusadósságleveleknél s ha elvesznek is, megsemmítés'

útján könnyebben és gyorsabban szerezhetni új kötelezvényeket.

7. Az 1821, 1834 és 1839-diki kölcsönökrőí.

a) f./4ÉP 1821-& kölcsönök elsorsolással.

Ezen kölcsönök azon szerződésen alapulnak, mellyet az

austriai kormány 1820 júniusban Parüh Dáviddal s Rotfacihld

Ml A. és fiaival 37,500,000 p. ft iránt kötott. Az adósságíeVfr-

lek (közönségesen részletes kötelezvényeknek hivatnak?) a'bé*

mutatóra szólanak, 250 ftnyí ősziéiről 1821. januarius' l"jih<

kibocsátvák, s a húzásig evenként fizetendő 10 í'tnyi kamat'

felvételére szeletekkel efiátvák, és a fizetés a szerint történik,

mint az 5% státusadósságleveleknél.

A folyam 100 ftos adósságlevélre értetik.

Az elsorsolás húsz év alatt történik meg-, az adósságle

vélben kinyomott terv szerint. A nyeremények vagy Bécsben

vagy Majna-Frankfurtban — az elsorsolt adósságleveleknek az

elsorsolás' idejéig még: le nem járt szeletekkel együtt vissza

térítése után — fizettetnek ki. Az 1841. húzás következő nye

reményekből áll: egy nyeremény 150*000; 1: 75,000;

1: 35000; 1: 18,000; 2: 12,000; 3: 6,000; 6: 3,000;

9: 2,000$ 12: 1,500? 18-' 1,000; 26: 700; 50: 500; 75: 420;

152: 405, 300: 890; 543: 375; 4000: 350; 10,000: 370.

Vevőnek arra kell vigyázni , ha az itt feljegyzett számok

kihuzatlak-e, s hogy a szeletlap valódi-e ? Egyébiránt eladó

a folyó évi januarius 1-tól kezdve az átvitel' napjáig járó ka-

maIQJ. térítse meg 4%-jével.

b) 1834-&? kölcsön elsotvoldttaal

1834 évben drnstein és Eskeles, G-eymüüer és társai,

Rothnchild és fiai és Sina S. Gy. váltóházak 25,000,OQO p. ftot

vállaltak kölcsönadni ; a cs. kir. austriai kormány magát kö

telezi ezen kölcsönt 2J év alatt kamatjaival együtt lefizetni.

Oszvesen 50,000 adósságlevél bocsáttalott ki, mellyek'

mindegyike öt osztályban 100 ftnyi öszletet tartalmaz. Hú«z
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adósságlevél képez egy seriest, s e szerint öszvesen 2,500 series

van. 1836 évtől beeárólag 1860. február' 1-jéig a tervben fel

jegyzett seriesek' számának elsorsolása évenként megtörténik ;

május' l-jén pedig az elsorsolt első seriesekbe felosztott adós

ságlevelek' számai — rajok eső nyereményeikkel együtt —

fognak huzatni; ezután augustusban a tervszerinti nyeremé

nyek' kifizetése következik.

A nyereményeket a cs. 'kir. egyetemes státusadósság'

pénztára Bécsben az elsorsolt adósságlevelek' bemutatójának fi-

zetendi le. Egyesek az elsorsolás' és nyeremény' feljegyzésével

s névaláírással .nyújthatnak be , de ha ötnél több .darab van

felveendő , számolati előterjesztés adandó be.

A folyam értetik 500 í'tért.

Ezen adósságlevelek mint bemutatóra -szólók minden en

gedély nélkül szinte eladhatók, csakhogy azon esetre, ha til-

takozíís techeli , annak megszüntetése kellőleg jTed jegyen je

gyezve. Egész adósságlevelek' átvételénél arra kell figyelni ,

nqgy mind az öt osztály egyenlő számokkal bírjon. Meg kell

azt is vizsgálni, valljon azon adósságlevelek közt, mellyeket

bírunk, veszünk vagy eladunk, n,incseűek-,e ollyanok iá, mely-

Ivqk már ejsorsolvák ; mej-t ennek nem tudósa végett néta baj

következhetik. Végezetül ismeretlen személyektől, anélkül

hogy a liquidaturánál előbb kitudakoztassék , adósságleveleket,

egy év és 6 hónapnál régebben elsorsoltakat , senki át ne ve

gyen.

j-t .• • • . . c) W30«& tófctpn .eüoreoláteal.

Eaen kölcsön ő cs. Icir. felségének 1*33. április' l-jén költ

legfejsőbb határozatán alapul, meŰynek következtében jj.rn-

stéin "ís Esíeles, G-eymüller és társai, RoíhscTulel M. A. és

fai, és Sina S. Gy. váltóházak 30,000,000 p. ftnyi kölcsönt

adni vállalkoztak ; a cs. kir. austriai kormány kötelezi magát

azon őszvégnek k-aro aljaival «gy»K 4i8 éVen iát történendő visz-

szafizeté^sére., 1810. decpmber' J-tőJ kezdve 1879. július' Ijéjg.

$,z öszves kölcsöíirpl 120,000 adóas^gl^yél bocsáttatott ki,

mindegyik 200 ftról szól és 50 flos öt osztályTjál jáll- JÉzep

adósságlevelek 6000 seriesre osztatnak , mellyek' mindegyike

20 adósságlevelet foglal magában.

Húzások kövelkező evekben történnek : 1840-tól bezáró

lag 1 845rig .évenként k^\tuaé«, janiue' és díeembír l-jén; —

1846-tól bezárólng 1851-ig évenként egy húzás, december'

l-jén; r~ és itiiá. június' l-jétől 1878. december' 1-féig min-

den 18 hónap múlva egy húzás. Június' és december' l-jén a



494 Tizedik osztály.

. . \

seriesek huzatnak, s három hónapra alánok az elsorsolt serie-

sekbcn foglaltaló adósságlevelek' számai rajok eső nyeremé

nyeikkel együtt huzatnak ki , és így a további három hónap

alatt a nyeremények akként, mint az előbbi adósságleveleknél,

fizettetnek ki.

Az átvételre nézve arra kell ügyelni , mi erre nézve már

az előbbi adósságlevelekről mondatott.

8. A 'régi kamatos státusadóssági kötelezvények.

o) j4 bécsi városi banco-iötelezvényei*

E kötelezvények az 1705. december' 24-dikén kelt pá

tens által keletkeztek, s a még létezők háromféle kamatnak;

t. i. V/i, 1% és 2%-tesek, mellyek bélyegzetlen nyugtatványok

iránt negyed- vagy félévenként Bécsben és más hitelpénztárak

ban kifizettetnek.

Ezen kötelezvényekhez tartoznak még az 1798. januarius'

l-jén 500 és 250 ftnyi ősziéiről kibocsátott banco-lotteria-kö-

telezvéhyek is. 2% kamatjaik váltóban a lejárt szeletek iránt

Bécsben fizettetnek ki.
.... • '. . : - •-•"•. '•'• .. .'-.- •. '. <! •''* • • .'. •

•*.'- ' '

b) Ijgyetemes éa magyar udvari kamrai "kötelezvények.

3, 2vi, 2JÍ és lüí 9o-re kamatosíttatnak. A közönséges

udvari kamrai kötelezvények' kamatjai Bécsben bélyegzett

nyugtatványok iránt félévenkint — , a magyar udvari kamrai

kötelezvényekéi Budán bélyegzetlen nyugtatványok iránt vé

tetnek fel.

i , . , •,-.../. . ' :'•:!• ' « -'• '

, .'. c) A lombard régibb adósságtötelezvényet. <.! \ :

2!-2, 2 és 1% Vre kibocsátvák, kamatjaik Bécsben, az

egyetemes státusadóssági pénztárban bélyegzetlen nyugtatvá

nyok iránt fizettetnek ki.
f ..< ,.•: l-t ' ••

i V . >' :•

d) Florenczben , Genuííban, Németország- és Schweizban

^ felvett 2^j, 2?i és 2% tölcsönöi' kötelezvényei.

'.-... i. • c* i . i

Kamatjaik Bécsben, az egyetemes státusadóssági pénz

tárban bélyegzetlen nyugtatványok iránt veendők fel. t .; .-.
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_'. " e) GaUüúu.Wi, 2 és IX % kötelezvények

Kamatjaik Lembergben fizettetnek ki.

f) Az alsó-austriai kormány' 1809. évi 3% adósságlevelei.

> ' Kamatjaikat Bécsben bélyegzetlen nyugtatványok iránt

az egyetemes státusadóssági pénztár fizeti-

g) Frankfurtban és Hollandiában felveit 5 , 414 és 4% új

kölcsön' kötelezvényei.

Ezen kötelezvények kamatszeletekkel elldtvák, az átadóra

szóknak s 1802 és 1803- években Majna-Frankfurtban Beth-

mann és Hollandiában Osy és Goll házak által adott köl

csönből keletkeztek. Az eredeti kamatok 1818. július' l-jétől

1829. october' 1-jéig 5% adósságlevelek által fizettettek le. Em

lített nap óta azonban a kamatok , valamint az ezen napig'fel

nem vett interesek készpénzül ezüstben fizettetnek.

h) Az austriai, csefiországi , morvái, stíriai és bécsi fő-

kamra-hivatali aerarialis kötelezvények.

Az aerarialis kötelezvények a státus' rendkívüli szükségei

ben a karok és rendek által a kormány' beegyezésével kelet

keztek és hasonlókép elsorslotatnak. Illy kötelezvények 3 ,

2&, 214, 2 és 1% %-sek. Kamatjaik bélyegzett nyugtatványok

iránt az utalt pénztárakban fizettetnek. Miután némelly aera

rialis kötelezvények a házi kötelezvényekhez hasonlítanak: arra

kell figyelni a-/, első rendűek' átvételekor, valljon, ezen kifeje

zés: aerarialis — „Aerarial" — vagy az aerarium' szüksé

geire — „zum Bedürfnisse des Aerariums" — rajok fel van-e

jegyezve.

i) Ensen alul és fölüli austriai, csehországi, morvái, sle~

itiai , stíriai , carinthiai, carnioliai és görzi rendek' házi

kötelezvényei.

.:.,,, JÉ kötelezvények alatt azon adósságlevelek értetnek, mely-

lyeket valamelly ország' rendéi a kormány' megegyezésével

kiadnak s azoknak kamatjaikért kezeskednek. Kamatláb 2/2,

2/4 és 1^ %. Kamatjaik a tartományi fővárosokban lévő rendek'

pénztárában bélyegzett nyugtatványok iránt váltóban fizettet
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nek ki. A carinthiai és carnioliai nyugtatványok ezen jegyzék

kel „iHiriai" (illyrisch) kivétetnek, mellyek az eredeti kamat

láb' felével eaüstpénzben kamatoaittatnak. 'E kötelezvények

nem sorsoltatnak el.

k) A bécsi fükamralávataj: 2 és 2^, % házi kötelezvényei

névre szólauak s kamatjaik a bécsi főkamra-hivatal' tisztkara

által vilitóban fizettetnek.

\.

9. Az austriai ^bankrészvényéit.

A bankrészvények 1816. június' l-jén költ két pátensen

alapulnak, melly alkalommal egyszersmind egy szabadalsaaa

austriai nemzeti bank' létesítése elrendeltetett. A részvények'

száma eredetileg 50,000re tétetett, minden részvényre 1000 vál

tó — , és 200 ezüst ftnyi betétlel. Későbben a betét felényire

szálittatolt le, nú által a részvények' öszves száma 100,000 nö

vekedett.

A bankrészvények bizonyos névre szólanak. OUy részvé

nyeit, mellyek' .névaláírása be van jegyezve, a banktól csak

akkor fogadtatnak él átíratás végett, ha a bejegyzett névaláírás

engedélylyel van -étltttva.

A részvények' kamatjai, mellyek osztalékoknak nevez

tetnek, vagy rendesek vagy rendkivüliek. Égy részvény'

rendé* osztaléka évenként 30 ezüsl forintra megy , méUy !ja-

nuarius* és július1* l-jén 15 ftjával ^fizettetik ki. A rendMvuli

osztalék a bariküzlet aiyereségéből ered. A kamatok éléíntln

nyugtatványok iránt vétettek fel; azonban 1821. április' l-Xcft

a részvények többnyire gzeletlapokkal — 1810 év* végéig tar

tókkal— vannak ellátva. Ezen részévények egyszersmind vorós

bélyeggel jegyzettek, melly a szeletlapéival megegyező számot

tartalmaz.

A lejárt szeletek' leszedése történik , ha azok levágat

ván hátukra az osztalék s felvevő neve feli egyeztetik. Ha hatnál

több szelét Van beveendő, számolati előterjesztésük nyn-jta-

, tik be.

A részvények' átvételekor arra kell figyelni , hogy azok

szabad átruházását semmi se akadályozza, s hogy a -vörös

bélyegű részvények a kellő szeletlapokkal ellátva legyenek.

Megkiváötatik : hogy a kellő szcletlapok az első félévi (setoé-*

stris) időközben a folyó év' első felére szóló szelettel -*• , ***

második felét* ideje alatt — űrig á részvények* folyam* a
/ . .. • r ÁT n,.CiR-iiir. . -,.
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rendkívüli osztalékkal együtt el nem idősül — a folyó év' má

sodik felére szóló szelettel kezdődjék , s a következő többi

szeleteket is magában foglalja. Átvevő a folyamon kívül a ren

des osztalék' öszletét is köteles eladónak megtéríteni.

A nemzeti bank' jelen rendes üzletjövedelmei: l) a gyü

mölcsöző tors-érték' kamatjai ; 2) a beszámított szerek' ka

matjai ; 3) zálogokrai kiadások' kamatjai és illetékei ; 4) a

tartalék-pénzalap' jövedelmei ; 5) státusvagyon' elöpénzi mara

dékának üzérdíja (Provision von den Staatsgüter-Kaufschilling-

Resten) ; 6) a tartományi pénztár-utalványok' üzérdíjai.

32
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KÜLÖNBFÉLÉK.

Azon keresztnevek' jegyzéke, mellyek a ma

gyar, német és franczia nyelven máskép ej-

tétnek ki. *)

Adolf; Adolph; Adolphe. Angelika; Angelika; Ange-

Adorján, Adrián, T. Odor; lique.

Adrián; Adrién. Anna; Anna; Anne, Annelle,

Adriána; Adriane; Adriane. Nanette, Nanon.

Akhilles; Achilles; Achille. Antal; Antori; Antoine.

Alajos, Alojz; Aloys ; Aloi's, Antónia; Antonie; Antoinetle,

Aloyse. . Toinette, Toinon.

Albert, Béla; Albrecht; Ál- Antonin;. Antonin; Antonine.

bért. Anze.ltű ; Auselm ; Anselme.

Albin; Albin; Aubin , Albin. Apalin; Apollónia; Apolline.

Albrik; Alberich ; Aubri. Apollinár; Apollinar; Apolli-

Amadé ; Amadeug ; Amadéé. naire.

Amália; Amália; Amélie. Apolló; Apollónia; Apolline.

Amand ; Amand; Amand. Aranka, L Auréllá.

Ambrus; Ambrosius; Ám- Arisztárk; Aristarch; Ari-

broise. starque.

Anasztáz; Anastasius; Anastase. Alnold, Arnót; Arnold; Arnaud.

Andor, András, Endre; An- Arnult, Arnolf; Arnulf; Ar-

dreas ; André. nőül , Arnoud. .

*) A nerekközti pontvesszö (;) az említett nyelveken! különbséget jelenti.
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Arszlán ; Leó; León. Bertrám; Berlram; Bertrand.

Atanáz; Athanasius; Atha- Bódog; Félix; Félice.

nase. . Bolda , L Beatrix.

Auguszt; August; Augnste. Boldizsár; Balthasar; Baltha-

Auguszla; Augaste; Augustc. sár.

Aurél; Aurél; Aurélé. Bonifácz; Bonifaz ; Boniface.

Aurélja; Aurelia; Aurélie. Borbála, Barbara; Barbe.

Aurélián; Aurelian; Aurélien. Brigitta; Brigitta; Brigidé,

r Brigitte.

Ábel; Ábel; Ábel.

Ábrahám; Ábrahám; Abrah- Czeczilia, Cziczele, Czili; Ca-

me. cilia; Cecilé.

Ágnes; Agnea; Ágnese. Cziprián; Cyprian; Cyprien.

Ágoston; Augustin; Augustin. Czirjék; Cyriak; Ciriaque.

Ágota; Ágatha; Agathe.

Ákos ; Achaz ; Achaze. Dániel, Dani; Dániel; Daniéle.

Dávid; Dávid; Dávid.

Balázs; Blasius ; Balaise. Demjén; Damian; Damien.

Balbin ; Balbin ; Balbine. Dénes , I. Gyénes.

Báld; Balduin, Baldus; Bau- Dezső; Desideria; Didiére,

douin. Dezső; Desiderius; Didier.

Baldor; Balderich; Baudri- Dionisia; Dionysia; Denise. -

Bálint; Valentin; Valentin. Dilrik; Dietrich; Thierri.

Barnabás; Barnabás; Barnabé. Domonkos, Domokos; Do-

Batild; Bathild; Baudour. minik; Dominique.

Bazil, Vazul; Basil; Basile. Dorottya; Dorothea; Doro-

Beatrix, Bolda; Beatrix; Be- thée.

atrice. Döme, Dömötör; Demetrius;

Béla , 1. Albert. Demetre.

Benedek, Bencze; Benedikt;

Benőit. _ Ebcrhárd; Eberhard; Ever-

Behedikta^ Benedikta; Be- hard.

noite. Edmund; Edmund ; Edine,

Benignus; Benignus; Bénigne. Edmond, Eme, Emon.

Benjámin, Bencsi; Benjámin; Eduárd; Ebért, Eduárd; E-

Benjamin. douard.

Beraárdin; Bemhardin; Bér- Egyed; Egidius; Gilles.

nardin. Elek; Alexius; Alexe.

Bernát; Bernhard; Bemard. Eleonóra; Eleonore, Lenore;

Bernáta; Bernhardina; Bér- Léonore.

nardine. Emánuel ; Emmanuel^ Em-

Berta ; Bertha ; Berte. manuel.

Bertalan; Bartholomaus ; Bar- Emil; Eemilius; Emilé.

thélcrai. Emília ; Emília ; Emilie.

32*.
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Endre, Andor, András; An- Fülbert, Fülberta; Philibert,

dreas; André. Pbiliberta ; Philibert, Phi-

Erneszt, Ernst; Erneste. liberte.

Ernesztina; Ernestine; Érne- Fülöp; Philipp; Philippe.

stine. Fülöpke ; Pfailippchen ; Phi-

Ernő, 1. -Ionos, lippote-

Erzsébet, Örzsébet; Elisabelh;

Elisabeth, Lisette. Gábor; Gábriel; Gábriel.

Etelgunda; Adelgunda; Adél- Gáspár; Caspar; Gaspard.

gondé. Gellért ; Gernard ; Gérard. *

Etelka ; Adelhaid ; Adelaide. Genovéva ; Genovefa ; Gene-

Eufrozina; Euphrosine; Eu- viéve.

phrosine. Gergely; Gregor; Grégoire.

Eukár; Eucharius; Euchaire. Gerold ; Gerold; Gerault.;;A

Eulália ; Eulalia ; Eulalie. Gertrúd ; Gertrud ; Gertrude.

Eulog; Eulogus; Euloge. Géza, Géjza, Gyéza- Caesar;

Euszták; Eustach; Eustache. Césaire.

Giti; Margarethchen; Margót,

Éva; Éva; Eve. Margoton. ^ •,

Ézsaiás; Esaias; Isaíe. Gottárd; Golthard, Gödard.

Goltfrid; Gottfried; Géoffroi,

.Farkas; Wolfgang; Volfgain. Godéfroi.

Fausztin; Faustin; Fauslin. Goülob; Gottlob; Gollob.

Fábián-, Fábián; Fabien. Guido; Guido; Guldon. u.fí-

Fábrik; Fabrizius; Fabrice. Gusztáv; Gustav; Gustave.

Felicitás, Bolda; Felicitas; Güntér; Günther; Goulhier.

Félicité.

Ferdinánd; Ferdinánd; F«r- Gyárfás; Gervas; Gervaia.

nand. Gyénes, Dénes ; Dionys ; De-

Ferencz; Franz; Francois. nis.

,Feri; Xavér; Xavier. Gyérmán; Germán; Germain.

Ferkó, Feri; Fránzchen ; Gyilbért; Gilbert; Gilbert. A-

Franchon, Fanchon. György; Georg; George.

Filippina; Philippine; Philip- Gyúczi ; Judith; Judith-.yi^S

pine. : Gyula, Július; Jules. m^j^ÉiÉ-

Flóri; Florentin; Florentin. Gyuri; Georgchen, Görgel;

Flórián; Flórian; Florien. Georget, Georgelte. ^ufeá.

Francziska ; Francisca ; Fran- . .

goise. Henrik ; Heinrich ;

Fridrik; Friederich; Frédéric, Henrika, Rika; Henrika,

Fedéric. Henriettében ; Henriette.

Fridrika; Friederike; Frédé- Hermán; Hermann; Germain.

rique. Hieronitnus, Jeromos ; Hiero-

Frigyes, 1. Fridrik.; ' nymus; Jéróme. Jüi
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Hildebránd; Hildebrand; Hil-

debrand.

Hippolit ; Hippolyt ; Hyppo-

lyte.

Hónor; Honorius ; Honoré.

Honorál ; Honoratus ; Hono-

rat.

i Hubert; Hubert; Hubert.

Hugó; Hugó; Hugues.

Ida ; Ida ; Ide.

Ignácz ; Ignatz ; Ignace.

Ilona ; Heléna ; Héléne.

Illés; Éliás; Elie.

Imre; Emrich, Emerich; Em-

meri.

Incze , Innozenz ; Innoccnt.

Irma ; Mariechen ; Marion.

Irmos ; Inenáus ; Irénée.

Irén; Iréné; Iréné.

István, (Pista, Istók); Sle-

phan ; Etienne , Tiennol.

. Iván ; Baptista ; Baptiste.

tvó; Yvo; Yves.

Izabella ; Isabella ; Isabeau ,

Isabelle.

Izidor ; Isidor ; Isidore.

Izsák; Isaak; Isac.

Izsép ; Eusebius ; Eusébe.

Jancsa ; Hanne ; Jeanne.

Jancsi ; Hánschen ; Jeannot.

Jancsika; Harmchen; Jeannelle,

Jeanneton.

Jani; Hans; Jean.

Janka, 1. Jancsika.

Jakab ; Jákob; Jaques, Jacob.

Jakabina ; Jackobea, Jacobine,

Jakobinchen ; Jacobée , Ja-

quette.

János; Johann; Jean.

Jenő ; Eugenius ; Eugéne-

Jeremjás ; Jeremiás ; Jérémie.

Jéner ; Jaruianusj JanVier.

Joakim ; Joachim ; Joachim.

Johanna; Johanna; Jeanne.

Jozefa ; Josepha ; Josephine.

Jób ; Hiob ; Job.

Jódok ; Jóst , Jodok ; Josse ,

Jodelet -

Jónás; Jónás; Jónás.

Jonatán ; Jonalhan ; Jouathan.

Józua ; Josua ; Josué.

József; Joseph; Josephe.

Julcsa; Julié; Julié.

Julcsi ; Julianchen , Julchen ;

Juliáné.

Julián ; Julián ; Julién.

Juliana; Juliáné; Julienne.

Justin; Juslin; Justin.

Jusztina ; Justine ; Justine.

Jusztinián; Jusliniaii; Justi-

nien.

Jusztus; Justus; Jusle.

Kaliszt , Kaliszla ; Kalistus ,

Kalista; Calisle, Calixte.

Kaszándra ; Cassandra ; Cas-

sandre.

Katalin, Kata, Katinka; Ká-

the, Káthchen; Caton, Ca-

lin, Gataut.

Kálmán ; Kolomann; Colmen.

Károly; Cári; Charles.

Kázmér; Casimir; Casimir.

Kelemen; Clemens; Clément.

Keresztély; Christan; Chré-

thién.

Kiljén; Kilián; Kilien.

Kiucz; Kurz, Kürt; Conrade.

Kinda; Kumgunde; Cuné-

gonde.

Klára; Clara; Claire.

Klolilda; Clolilde; Clotilde.

Klóda ; Claudia ; " Claudine.

Klódus, Kolos; Claudius;

Claude.
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Konkordia ; Konkordia ; Con- Marczallin ; Marzellin ; Mar-

corde. cellin.

Konrád, Konrád; Conrade. Marczel; Marzell; Marcel.

Konstáncz ; Constauz ; Gon- Margita; Margarethe; Mar-

stance. • . .guerite.

Konstantin; Constantin; Con- Maturin; Mathurin; Mathu-

slanlin. rin.

Kornél; Kornél; Corneille. Maturina; Mathurine; Ma-

Kozma ; Cosmus ; Cóme. thurine.

Kóbi ; Jacköbchen ; Jacot. Mária ; Mária , Marié ; Ma-

Krisztina; Ghrisline; Créthien- rion, Manón.

ne, Christine. Márk, Márkus; Márkus;

Krisztóf: Christloph; Chri- Maró,

stofle. Mártha; Martha; Marthe.

Krizost; Chrysoslomus; Chry- Márton ; Martin ; Martin.

sóstómé. Máté ; Mattháus ; Malthieu.

Krizsán ; Crispin i Crépin: Mátyás, Matyi ; Mathias, Ma-

theis, Malhis ; Matthias.

I^ajos; Ludwig ; Louis. Medárd; Medardus ; Medárdé.

Lampert; Lamprecht; Lám- Menhilda; Manngild, Mann-

bert. sildis ; Ménéhoult-

Laura; Laura; Laure. Merővé; Merováus; Merovée.

László; Ladislaus ; Ladislau. Mihály, Miska; Michael, Mi-

Lázár „ Lázár ; Lázáré. . chel ; Michel , Michon.

Lénárd ; Leonhard ; Léonard. Mikás ; Michas ; Michée.

Libor; Liborius; LÍboire- Miklós; Klaus, Nildas, Ni-

Longin ; Longin ; Longin. kel ; Nicolas , Colas.

Lotár ; Lothar ; Lothaire- Miksa ; Maximilian ; Maxiini-

Lörincz ; Lorenz ; Laurent. lien.

Lubin; Lubin ; Lubin. Miksencz; -Maxeutius, Ma-

Lucza ; Luzia; Lucie. xentia; Maxence-

Luczián ; Luzian; Lucien- Mónika; Mónika; Monique.

Ludi; Ludchen; Louison. Mór; Maurus; Maure.

Ludovica ; Ludovika ; Louisc. Móricz ; Moritz ; Mauricc.

Ludolf; Ludolph; Lotidolphe. Mózes; Moses; Moise.

Lukács; Lukas; Luc.

Lukán ; Lukan; Lucáin. Mikesz; Nikasius; Nicaise.

Lukréczia; Lukrezia; Lucréce. Nicodém; Nicódem; Nicodémc.

Noé; Noah; Noé.

Magdolna ; Magdalena ; Ma- i

deleine. Odilla; Odilia; Odiie.

Makár ; Makar ; Macaire. Orbán ; Úrban ; Urbain.

Manó , 1. Emanuel. Orsolya ; Ursula ; Ursule

Marczal ; Marlial ; Martial. •
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Ödön ; Edmund ; Edraund.

Örzsi; Elisabethchen, Elschen;

Alison.

Örzaike; Lreschen; Lisette.

Paczenczia ; Palicnlia ; Pati-

ence.

' Pakomius ; Pachomius ; Pa

comé.

Pali ; Paulchen ; Páülot.

Palernus; Paternus; Paterne.

Paulin ; Paulinus; Paulin.

Paulina; Pauliaa; Paule, Pau-

linc.

Pál; Paul, Paulus; Paul.

Péter; Peler; Pierre-

Peti; Peterchen; Pierrot.

Prokóp; Prokop; Procope.

Ráhel; Rachel; Rachel.

Rebeka; Rebeka; Rebeque.

Remek, Remigius; Remigius;

Rémi.

Rénát ; Renatus ; René.

Renáta-; Renáta ; Hence.

Renárd ; Rcinhard ; Regnard.

Rénolt ; Rciahold ; Regnaud ,

Renaut.

Rézmán; Erasmus; Erasme,

Rikárd ; Reichard ; Richárd.

Rodrik ; Roderich ; Rodrique.

Román; Rdman; Romáin.

Rozamunda; Rosamunde; Ro-

samonde.

Rozina , Rozi ; Rosina ; Ro-

sine , Rose.

Róbert; Róbert; Róbert.

Rókus; Rochus; Roch.

Roland ; Roland ; Roland.

Rózsa ; llosalia ; Rosalie.

Rudolf; Rudolf; Rudolphe,

Raoul.

Ruppert ; Ruprecht ; Róbert.

Rú'dgér; Rüdiger; Roger.

Salamon; Salomon; Salomon.

Samu; Sámuel; Sámuel.

Sarolta ; Caroline ; Caroline.

Saul; Saul; Saul.

Sámson ; Simson ; Sámson-

Sándor ; Alexander ; Alexan-

T- dre.

Sára, Sári; Sara; Sara.

Sebestyén ; Sebastian ; Séba-

, sí ion.

Serestély ; Sylvester ; Silve-

slre.

Sibilla; Sibylla ; Sibylle.

Sigfrid ; Siegfried ; Sigéfroi.

Simon ; Simeon ; Simeon.

Stefi; Stephanie; Tienette.

Szabina; Sabina; Sabine.

Szanisaló ; Stanislaua , Stani-

slas.

Szálome ; Salomea ; Salomé. .

Szerge ; Sergius ; Serge.

Szidónia , Szidi ; Sydonia ;

Sidonie.

Sziksztus j Sixtus; Sixte.

Szilárd, Konstantin; Kon

stantin ; Constantiu.

Szilván ; Silvan ; Sylvain.

Szörény ; Severin ; Séverin.

Szulpicz; Sulpiz; Sulpice.

Tamás; Thomas; Thomase.

Teréz, Trézsi, Terka; The-

resia; Thérése.

Tiborcz; Tiburz; Tiburce.

Tiljén ; Thilo , Thielmann ;

Theau.

Timoté ; Thimotheus ; Thi-

motée.

Titus; Titua; Tite.

Tivador; Theodor; Théodore.

Tóbiás ; Tóbiás ; Tobie.

Tódolf; Theodolph; Thiou.

Tódos; Theodos; Théodose.
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Tófor; Theophorus; Théo- Viktor; Viktor; Victoir.

pho^e. Vilibáld; Wüibald; Guüli-

baud.

Clrik; Ulrich; Ulric, Udal- Vilma; Wilhelmine; Guille-

ric. mette.

Ulrika ; Ulrika ; Ulrique , Vilmos ; Wilhelm ; Guillaume.

Udalritjue. Vincze; Vinzenz; Vincent.

Urszin; Ursin; Ursin. Vit; Veit; Gruy,Voit.

VMyos; Vitai; Vitai.

Valér ; Valerius ; Valéré.

Valter; Walther; Gauthier. Záchárj ás ; Zaeharias ; Za-

Venczel; Wenzeslaus; Vencel. charie.

Verner; Werner; Guernard. Zakeus; Zacháus ; Zachée.

Veronka; Veronika; Verő- Zsuzsanna , Zsuzsi ; Sasanna;

nique. Susanne.

Vida; Vitus; Vite. Zsigmond, Zsiga; Sigmund;

Vidor; Hilarius; Hilaire. Sigismond.
Viki, Viktória; Viktória; • Zsófia; Sophia; Sophie.

Victoire.

n.

Némelly magyar- és erdélyországi városok*

és faluk' nevei magyar és német nyelven.

Abda, Brückel Aranyos-Maróth , Guldenma-

Abdalócz , Edlitz roth

Abrahámfalva , Abrahamsdorf Arnoldfalva, Emaus, Hab-

Abrudbánya , Abrudnya , chen

Grosschlatten Asszony-Bánjra , Frauendorf

Agostonfalva , Augustin Bácsfalva, Backsdorf

Alhó, Alhau Badafalva, Weplbaum

Almás, Apfelstach Bajnócz, Weinitz

Alsó-Bajom, Bundsdorf Baka, Brandorf

Alsó-Sebes, Schewisch Baka-Bánya, Pukanz

Apácza , Geist Balászfalva , Blasendorf

Apálfalva, Apesdorf Balf, Wolfs

Aranyos-Gyéres, Ferisch- Bánfalva, Apeüan

markt Bánya, Burgersdorf
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Báranykút, Bekolten

Barátmajor , Mühichmarhof

Barom , Warischdorf

Bars , Bersenburg

Bártfa, Bartfeld

Báth , Frauenmarkt

Batiszfalva, Botsdorf

Bazingi Pösing

Béka fa, Krottendorf

Béla-Bánya, Dilin

Bélied, Pildein

Bene, Wehrburg

Berethalom, Birlhelm

Besenyő, Heydendorf

Bestercze, Bistritz

Bestercze-Bánya, Neusohl

Bezenye, Pellersdorf

BeznákfaJva, Besnakdorf

Bogács, Bögensdorf

Bója, Bell

Boldogasszony, Frauenkirchen

Bolfó, Wolfau

Bongárd, Baumgarten

Borbála, Walpersdorf

Borband, Weindorf

'Borberek, Weinberg

Borostyánkő, Ballenstein ,

Bernstein

Bősök, Posend

Boz, Holing

Bőd, Böjding

Börzsöny, Leichbilsen

Börcs , fiundenthurni

Brassó', Kronstadt

Brassó vidéke, Burzenland

Breznó-Bánya , Briea

Búcsú, Butschiug ,

Buda, Ofen

Busócz, Bauschendorf

Bűzd, Buss

Bük , Bichs

Büks, Piling

Csajta, Schatlendorf

Csákány, Zackersdorf.

Csáktornya , Tschakathurm

Csala , Zeiling

Császáríalva , Kaisersdorf

Csaíár , Schildnitz

Cséke , Schevvike

Cseklész , Lausilz

Cseleszlő, Kledern

Csellé, Waltersdorf

Csemes, Schanschendorf

Csépányfalva , Steífensdorf

Csepreg, Schopring

Cseszte , Schottmannsdorf

Csicsóholdvilág , 'Appesdorf

Cső, Tschobing

Csorba , Tschieben

Csörötnek , Schritling

Csún, Sandorf

Czak, Zackenbach

Czenk, Zikkendorf

Czinfalva, Siegesberg

JDanisócz, Dienstdorf

Dános, Dunersdorf

Dernő, Dernau

Derecske , Dressenmarkt

Detrekő , Blasenstein

. Detrekő-Csötörtök, Zanken-

dorf

Déva, Schlos;berg, Dimrich

Dévén, Theben

'Diénesdi, Schiltern

Dipse, Durrbach .

Diós , Nussdorf

Dobrafalva , Lobersdorí

Dobsina , Dobschau

Dórnál, Maldorf ,

Dománfalva , Domansdorf

Dosmáth , GrossTMucken

Döbör, Teyber

Dravecz , Autz

Drumoly, Drumling

Ebedecz, Opitz

Ebegörcz , Lörgetz

Ebesfalva , Elisabethstadt

Eczelj Hetzeldorf

,
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Edelény, Edéim Hátszeg, Hotzing

Eger, Erlau Havardos, Hatnilz

Egerbegy, Erlcnmarkt , Hegen, Henndorf

Ekemező, Propstdorf . . Hegyeshalom, Strasssomereia

Érd, Hanselbek Hegykő, Heiligslein

Ercsény , Hendorf . Heréd , Hierig

Eszék ,' Esseg Héthárs , Siebenlinden

Esztergám, Gran Hézcr, Hieserwitz

Farkasdifalva , Neumarkl Hidegkút, Kallbrunn

Fejéregyháza, Dundclskirclien Hidegvíz, Kaltvvasser

Fejértemplom, Weisskirchen Holdvilág, Hallvvagen

Feiértó, Weisssee Hollókő, Rabenstein

Féketekül, Schönbrunn Hortobágyfalva, Harnsdorf

Fél, Hallendorf Horválh-Sidány , Siegersdorf

Felső-Bajonr, Baassen Igló, Neudorf

Féltorony, Halbthurm Illésfalu, Siegersdorf

Fenyőfalu , Girelsau Hlyen , Elienmarkt

Földvár, Marienburg Janafalva, Jámmersdorf

Főrév, Oberufer Jászó, Joss-

Frakuó, Forchtenstein Jekelfalva, Jekelsdorf

Franknóalja, Forchtenau Jobbágyi, íebling

Frankó , Frankenau Jókő , Guttenstein ,

Füles , Nikitsch Jolsva , Eltsch , Jelschau

Füzes, Fidisch. Kabold, Kabelsdorf

Gajar, Gayring. Kakasfalva., Hannabach

Galgóuz, Freystadt Káinok, Kaling *

Gálos, Gols Kalocsa, Kalotscha

Galócz, Johannisdorf Káposztafalva, KappsdorF

Garad, Steiu Kapi, Ranitzdorf

Gebelfalva, Bríickendorf ' Kaproncza , Deutschlila

Gelénfalva, Jalanau Karacsfa, Hagensdorf

Glimboka , Hannerbach Karasztos , Packselten

Gocznód, Gotlesgnad Karpona, Karpfen

Gödör, Galzendorf, Jelzen- Kassa, Kaschau

dorf Kedhely, Mannersdorf

Gui-ab , Weissgrab • Kelenye , Kleinen

Gyakos, Jakobsdorf Keresztes, Grasdorf

Gyalu > Jalmarkt •- Kersd, Kréisch

Gyerthán, Birlholm Kertes, Gaass

Győr, Raab Kélhely, Neumarkt

Gyula-Fejérvár, Karlsburg Kis-Disznód, Michelsberg

Harikócz, Ballsdorf Kisfalu, Kleindörfel

Háromszék, Dreystühler- Kis-Iblya, Giesshiibel

Stuhl Kis-Márton, Eisenatadt
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Kis-Szeben, Zeben

Kis-Sz. Mihály , Klein Peters-

dorf *

Kis-Torouy , Steppenclorf

Kis-Újfalu, Wappendorf

Kis-Zalatna , Kleinschlatten

Klimpa, Klingenbach

Kolcsva , Kolz

Kolloá , Kliesch

Kollosvár, Klosing

Kolosvár, Klausenburg

Komárom , Komorn

Korpona, Karpfen

Köpcsény, Kilsee

Körmöcz-Bánya , Kremuicz

Kőrös-Bánya , Altenburg

Körlvélyes, Birndorf; Elen-

tendorf; Pama

Kőszeg, Gűns

. Kövesd , Giesing ; Kábisch

Küköllővár , Kokelburg

Küllő, Kirn

Iiajosfalva, Potzneusiedel

Lamacs , PÍamenau

Lanzsér, Landsee

Lebeny, Leiben

Ledény, Lasau

Lekencze, Lechnitz

Lesses, Schönberg

Leszna, Walldorf

Levél , Kaltenstein

Libeth-Bánya , Libetheu

Libitz, Leibitz

Lipócz, Steinhart

Lőcs, Lutschmannsdorf

Locsa, Losing

Lóg, Frauenhéit

Lovaszád, Luissing

Lödös, Lutzeldorf

Lőcse , Leulschau

Lublyó, Lublau

Lucsony, Lutzen

Ludvég, Ludesdorf

Magyar, Mazeudorf

<rr>

,.;»/'

Magyarfalva , Ungarden

Maholány, Masulnitz

Malomháza, Münichhof

Margitfalva, Margelzen

Markos , Mackersdorf

Markusfalva , Marksdorf

Maros -Vásárhely , Neumarkt

Mártonfalva , Marlinsdorf

Matéfalva, Mathesdorf

Mathejótz, Malzdorf

Mátyásfaln, Matzau

Megyés, Moldvrisch, Mediasch

Menkusfalva , Menksdorf

Merem , Mirlingsdorf

Mikeszák , Fegendorf

Mikiósdi, Nikelsdorf

Miklóstelke, Klasdorf- . V'-'1'

Modor, Modern ,-<%'

Moha , Miickendorf ,< *•

Monora, Donnersmarkt

Monyerókerck , Eberau

Morgenda, Mérgein

Mosony, Wieselburg

Murány-Hosszúrét, Langen-

wiesen

Mura-Szombat, Olsnitz

Muzsni , Manschein

Mádkút, Rohrbrunn

Nagy-Bánya, Neusladt'

Nagy-Disznós , Heltau

Nagy-Enyed, Slrassburg

Nagyfáin ,' Magcrsdorf

Nagy-Lévard, Grossschülzen

Nagy-Márton ,

Nagy-Mihály ,

dorf

Nagy-Szeben,

Nagy-Szombat, Tyrnau

Nagy-Szőlős, Gross-Alitsch

Nagy-Várad , Grosswardein

Nedecz, Nelzdorf

Német-Próna, Deulschenborn

Német-Sároslak, Moschendorf

Nesidér, Neusiedel

Matlersdorf

Gross-Peters-

Hermansladl

;•
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Nyék, Nekenmarkt

Nyílra, Neutra

Ó-Buda, Altofen ,

Ófalu, Altdorf

Oláh Ivánfalva, Ebesdorf

Olaszfalu, Wallendorf

Otnpital, Oltenthal

Qvár, Burg, Altenburg

Qr, Wart

Öttevény, Hochstrass

Padfalva, Petersdorf

Palocsa, Plautsch

Pécs , Fünfkirchen

Pelsőcz, Pleissnitz

Peresnye, Pröáing

Pergelin, Pilgersdorf

Pergh , Diegelsberg

Perőcsény, Pilscn

Pila, Politch

Pojnik, Hochofen

Pinkócz, Eidenbach

Polanicz, Pahler

Poprád, Deulschendorf

Pozsony, Pressburg

Prásraár, Tarrfau

Privigye, Privitz

Pöstény, Pischtjan

Pusztasomorja, Wú'stsomerein

Püspöki, Bischdorf

Rábaköz, Raabau

Rados , Rcdlen

Rajka, Rackendorf

Rákos, Kroisbach

Ramócz, Rabnitz

Récse , Ratschdorf

Remete, Einsiedel

Rendeg, Libing

Rimaszombat, Grosssleffelsdorf

Riomfalva, Reichesdorf

Rohoncz , Rechnitz

Rókus, Reiding

Róth, Rotlersdorf

Rozsnyó-Bánya, Rosenau

Ró'cze, Rauschenbach

Rödön, Riedlingsdorf

Ruduly, Rennthal

Rusz, Neussen

Ruszkanócz, Rissdorf

Sajó, Salz

Sál, Schabing

Sámfáivá, Hammersdorf

Sasvár , Schaschin

Segesd , Schaass

Segesvár, Schássburg

Selmecz-Bánya , Schemnilz

Sempte, Schintau

Sepsi , Moldau

Siklós, Scheglitz

Solma, Sendorf

Solna , Síiéin

Somló, Schomlau

Somorja , Somerein

Soprony , Oedenburg

Stedra, Stetten

Strázsa, Steuern

Stubnya, Stuben

Supyogdi, Mückendorf *

Szabadka, Mária Theresiano-

pel

Szakolcza , Skalitz

Szakonyfalva , Eckersdorf

Szalók , Schlagendorf

Szamand , Rannersdorf

Szárazvám , Mühlendorf

S^ász-Almás, Almen

Szász-Buda , Bodendorf

Szász-Keresztűr, Kreuz

Szász-Sebes , Mühlenbach

Szász-Város, Bros

Százvásár , Hundertmarkt

Szecsel, Salzwasser

Szécsény, Sitschea

Szeged , Szegedin

Székes-Fejérvár , Stuhhveis-

senburg

Szencz , Wartberg

Szent-Ágota, Agnetlen
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Szent-Benedekfalva , Bendes-

dorf

Szent-Elek , Stegerbach

Szent-Endre , Sankt-Andrée

Szent-Grót, Gretschdorf

Szent-György, Sankl-Georgen

Szent-Lőrincz , Olbendorf

Szepes-Váralja , Kirchdorf

Szepnyér, Zippendorí

Szokony, Zackendorf

Szolnok , Zaning

Szombatfalva , Georgenberg

Szomolnok , Schmölnitz

Szőlős, Weinern

Szunyogszeg , Schnackendorf

Táp Szent-Miklós , Neudörfl

Tarcs , Tatzmannsdorf

Tata, Totis

Tejed, Milchdorf '

Thorda, Thorenburg

Tiszolcz , Theissholz

Tolna, Tolnau

Torcs , Daschendorf

Tóth-Próna, Windisch-Proben

Udvard, Grossmutschen

Udvarhely, Oderheg

Új-Bánya, Königsberg

Újfalu, Neudorf

Újhely, Neuberg

Ujtó, Old

Újszalonk, Neustift

Újvár, Érsek, Neuhásel; —

Németh, Giessingen

Újvidék, Neusatz

Uzsor, Austern

Űröm , Weindorf

Vácz, Waitzen

Vajda-Hunyad , Eisenmarkt

Várad , Wardein

Vasvár, Eisenburg

Vép, VVetkendorf

Veperd, Wepersdorf

Veresmart, Rothberg *

Vernád , Verensdorf

Vilák, Wallenberg

Vitorna, Birngrund

Visegrád , Plintenburg

Viskócz, Kingendorf

Vízakna, Salzburg

Vurpod, Burgberg

Zagár, Roth

Zágráb, Agram

Zalakna, Goldmarkt

Zilah, Zillenmarkt

Znio-Váralja , Kloster-Küh-

horn

Zólyom, Altsohl

Zombor , Sommerburg

Zsira, Töning.

III.

Nevezetesebb honi és külföldi vásárok.

Agosia Bajorországban, húsvét után vasárnap; Szent-Ulrik;

Szent-Mihály.

Oltana holsteini herczegs. 14 nap húsvét előtt; Nagy Boldog

Asszony után hétfőn ; Miklós után hétfőn.

-
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Amsterdam Hollandiában , Latare.

Arad, Judica vasárnap' hetében; Péter' és Pál' hetében ó sze

rint; Demeter' hetében ó szerint

B,

Baden Austriábun, Cantate után; kisasszony.

Bamberg Bajorországbán, Cantate után hétfőn J 15. octob.

Bártfa, 22. febr.; 24. jan.; 1. sept.; 21. dec.

Basel Helvcliál)an , Simon Judás.

Bantuén (Budissin) Szászország, Péter' megtérése előtt szom-

.bat; virágvasárnap előtt szombat; Péter Pál után

szombat; Orsolya után szombat.

Bergamo auslr. Olaszország. 20. aug. tart 15 napig

Berlin Poroszország' fővárosa , Latare ; Fülöp Jakab ; 8 nap

, múlva űrnap után ; Lőrincz ; Mindszent.

Bern Helvetiában , Gyertya Sz. B. A. ; virágvasárnap ; Bertalan

és Márton után vasárnap.

Besztercze-Bánya , 25. jan. ; 7. máj.; 30. nov.

Bécs, Jubilale 7. máj., tart 4 hétig; 2. nov. tart szinte- 4 hé

tig; a Leopold-városban 13. jul. tart 14 nap

Botzen Tirolisban, 19. mart. tart 15 napig; 18. jun. tart 15

napig; kisassz., tart 15 napig; András, tart szinte

15 napig.

Brassó Erdélyországban , úrnap ; Mindszent. ,

Braunschweig , Gyertya Sz. B. A. után csölörlök. tart 10 na

pig; Lőrincz után csötörlök. 13. aug. tart 10 napig.

Bréma, Lukács.

Breslau Sileziában; böjt' közepén; Latare; Qasimodo; pún-

köst előtt hétfőn; Keresztelő János; N. Bőid. Asz-

szony előtt hétfőn; Szent-Mihály; Erzsébet.

Brünn Morvában , hamvazó után hétfőn , tart 8 nap ; pünköst

után 4. hétfőn, "2. jul. tart szinte 8 napig; kisasz-

szony ulán hétfőn ; B. Asszony fog. hétfőn , mind a

kettő 8 napig tart.

Buda, 6. jan. ; 23. apr. ; 13. jul.; 29. sept.

Budiceis Csehországban , vízkereszt után hétfőn ; úrnap után

hétfőn; kisasszony után hétfőn; Márton; de ha ezen

nap vasárnap esik , a vásár egy qappal később van.

C.

Chrudim Csehországban, 2-dik vasárnap böjlbeit; Jí. Boldog

Asszony; Borbála.

Citty Steyerországban, Ágoston; András. - \
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D.

Danzig Poroszországi). , 10. mart.; 5. aug. : 11. nov.

Debreczen, 17. jan. ; 24. apr. ; 15. aug.; 9. oct. .

Dessau az anhalti herczegség* fővárosa , Reminiscere után ked

den ; Sf. Háromság utáni 2-dik vasárnap után ked

den; Egyed után kedden; Márton után kedden.

Drezda Szászországban, Invocavit után hétfőn; Keresztelő

Szent-János.

Eger, 10. jan. ; 12. máj.; 29. jun.; 7. jul; 29. sept.

Eger Csehországban , Máté ; űrnap ; Móricz ; András előtt va

sárnap.

terjes^ 28. jan. Sz. Hároms. vasárnap; 10. aug.; 30. nov.

fürt Szászországban, úrnap után szombaton; Bertalan;

Márton.

Esztergom, 12. mart.; 25. máj.; 10. aug.; 1. nov. .

Flórian (Szent) Steyerországban , első Kántor , virágvasárnap

után Flórián után ; Sz- Háromság után.

Frankfurt a Menüs mellett , husvétkcdden, tart 3 hétig ; Kis

asszony után , tart 3 hétig.

Frankfurt az Odera mellett, Reminiscere 11. mart. tart 14

napig; Margit, tart 14 napig; Márton, tart szinte

14 napig.

Freyberg Szászországban, Margit, Egyed, Márton.

fürstefifeíd Steyerországban, karácson után második hétfon;

a keresztjáró hétben hétfőn; Keresztelő Sz. János;

Ágoston; Mindszent előtt hétfőn; Miklós után va

sárnap.

G-

GörlitK Poroszországban, űrnap után hétfőn; N. Boldog Asz-

szony.

Grácx Steyerországban , harmadik vasárnap böjtben ; 19-dik

mart. tart 3 hétig ; íigyed ; 1. septemb. tart szinte 3

hétig.

Győr, nagyszerdán; űrnap előtt szerdán; 22. jul. ; 8. gept.

25. nov-

r
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H.

Hamburg, Vitus; 15. jun.; Jakab 2. jul<; Felicianus 20. oct.

J.

Jena, Reminiscere után kedden ; Rogateután kedden; Simon

Judás előtt és után kedden. '

Tps Austriában, Reminiscere ; Cantate után; Lőrincz után

hétfőn.

Judenburg Sleyérországban, Mennybemenetel után pénteken;

11. oct.

Kassa, 20. jan.; 1. máj.; László; N. Boldog Asszony; Er

zsébet.

Klagenfurt Illyriában, Fülöp Jakab; 11. sept. tart 3 hétig.

Kolosvár, 12. mart; 13. jun. ; 10. aug.; 1. nov.

Komárom, Fülöp Jakab; Péter Pál; Rókus; Seraf- Eerencz;

András

Kraló , 24. máj. , 9. sept. ; mindenik 15 napig tart.

Krems Austriában, Jakab; Simon Júdás.

LaibacJi Illyriában, 1. máj.; 15. jun.; Erzsébet.

Lemberg Gallitiában , 8. jan. tart 4 hétig.

Linz Austriában, húsvét után 'első hétfőn 3 hétig; 16. august

tart 3 hétig.

Lipcse Szászországban, új esztendő után hétfőn tart 14. napig;

Jubilate után hétfőn 7. máj. , tart szinte 14 napig.

Mihály, melly ha vasárnap esik , 8 nap múlva ha

sonlóképen 14 napig tartatifc a vásár.

Magáeburg Poroszországb. , Septaagesima után hétfőn ; Qua-

simodo után hétfőn; pú'nköst után 14 nap múlva

hétfőn; Márton.

München Bajorországban , vízkereszt ; Jakab.

*• - i

NagySszotnbat , 22. jan.; Invoc.; 24. apr.; 15. jun.; 25. juL; '

kisasszony után vasárnap ; 28. octob. ; 6. decemb.
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Nagy-fárad, vízkereszt; lirnap után szerdán; 2. jul.j 1.

sept. ; 4. oct.

Naumburg Poroszországb. , 24. jun. tart 14 uapig ; 1. dec. tart

szinte 14 napig.

Nikelsburg Morvában, gyertyaszentelő után hétfőn , 2. mart. ;

Látare ulan hétfőn; pünkösl után kedden; Margit

után hétfőn; N. Bőid. Asszony után hétfőn.

Nürnberg Bajorországban , vízkereszt ; húsvét után szerdán ;

Egyed.

O.

Ollrnülz Morvában , vízkereszt után hétfőn ; György előtt hét

főn; Kérészi, Szent-János után hétfőn; Sz. Mihály

után hétfőu.

P.

Pápa, 2. febr. ; 25. mart.; Sz. Háromság 2. jul. ; 15. aug. ; <?.

sept. ; 8. dec.

Pest , József; Medárd ; János' fővétele ; Leopold.

Pécs, 2. febr.; púnköst utánvaló hétben; 20. aug.; 25. nov.

Pettau. iSteyerországban, 7. jan. ; 23. apr. ; 5. aug.; 25. nov.

Pihen Csehországban, első hétfőn böjtben; Péter Pál után

hétfőu; Bertalan után hétfőn; Márton után hétfőn.

Pozsony, 20. jan-; Latoré; áldozó; 2. jul.; 10. aug.; 29. sept.;

13. dec.

Prága Csehországban, böjt' közepén és Venczel, tart 3 hétig.

R.

Rumburg Csehországban , 1. febr. ; Bertalan előtt hétfőu ; Si

mon Judás előtt hétfőn.

S.

Selmecz-Bánya , Invoc. után kántorhétben ; püukost ulúu kán

torhétben ; Lucza után kánlorhélbeu.

SinigagUa Olaszországban , 14. jul. tart 18 napig.

Soprony , Invoc. után kedden; 1. máj.; 6. aug.; 1F. nov.

Steyer Austriában , 14 nappal áldozó elolt; Szeiil-Mihály ulán

hétfőn.

Strassburg Francziaországban, újév; SzeiiL-Jííucs.

Stuttgard Würtenbergben, Orbán előtt hétfőn; Egyed előli

kedden; 3-dik adveritvasárri után kedden.

33
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Szeged , Sz. György ó szerint ; Ignácz ; Sz. Mihály ó szerint ;

Sz. András.

Székes-Fejérvár, Invoc. ; 24. april. ; 24. jnn. ; 24. aug. ; 26.

oclob.

Sz. Pőltény AiisLriában, Reminiscere után kedden ; kisasszony.

T.

Tarnopol, a nevezetesebb vásárok a martius- vagy aprilisben

és Anna' napján tartatni szokottak és a júliusi ba

romvásár.

Temesvár , Reminiscere ;. Sz. Mihály után vasárnap.

TescJiert Sileziában, gyertyaszentelő után való nap; pünköst-

keddcii : Magdolna után hétfőn; kisasszony; An

drás; a gyapjúvásárok pedig 28. máj. és 2. octob.

Thorn Poroszországban, vízkereszt; Szent Háromság; Simon

Judás.

Tokaj, 25. mart.; Kereszt Sz. János; Anna; Máté; Tamás;

Demeter.

Troppau Sileziában, 1. febr. tart 8 napig; 1. máj. tart 8 na

pig; 1. aug. tart 8 napig; 1. nov. tart 14 napig.

Ulma, Bajorországban, Vitus; Miklós.

f^ácz, Palm. előtt való szerdán; 2. jul. J 16. octob.; karácson

előtt egy hétlel.

Villach Illyriában, vízkereszt; 20. sept.

W.

tVaimar- , Invoc. ; 3. nappal pünköst után.

Warsó Lengyelországb., Miserere Domine 10. apr.; Johanna;

Hedwig. /•

2,

Znaim Morvában , Oculi után; Keresztelő Sz. János.

Zürich Helvetiában , 14 nappal pünköst előtt; 12. sept.

Zucimantel Sileziában, Bálint; Exaudi 7. máj.

Morvában , gyertyaszentelő után hétfon ; Gy. ó. Bol

dog Asszony; Egyed előtt hétfőn; Márton után hétf-
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IV.

Emlékkönyv! versek.

ü'd malaszttal a távol' ködéből

Sugárzik át a. szép emlékezet.

Kisfaludy Károly.

— A szárnyos idő hirtelen elrepül,

S minden mivé tűnő szárnya körül lebeg ;

Minden «sak jelenés, minden az ég alatt,

Mint egy kis nefelejts cnyész.

Berzsenyi.

Szedjük éltünk' virágait

Szedjük, — míg illatoznak,

Míg a víg tavasz' szellői

Fürtjeinkben játszodoznak

Bactdnyí.

Titkon nyílnak az életnek

Legszebb rózsái, '

Mély titokban csergedeznek

Legszebb órái.

Berzsenyi.

Rózsa, a vígságnafc, liliom légy a szerelemnek

És a rokon szívnek légy örök clncfelejts.

Rablánczok a földi szenvedések ,

Mellyeket csak a halál szakaszt^

Rózsaszálak a gyönyörűségek,

Mellyeket egy őszi szél hervaszt,

Boldog, ki a reá mért lánczokat

Itt nemesen tűrve viseli ,

S a hervadó gyenge virágokat

Az erkölcsnek s észnek szenteli.

Berzsenyi,

.•

33*
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A virtus útját szörnyetegek lesik.

'

Gyermek az ember , a míg él,

Csak a jatéknemben cserél.

Szent/obi.

A virágok seregében'

A rózsa legjelesebb ,

A csillagok' seregében

A nap legfelségesebb :

Hlyen rózsa a szerelem

Az életnek kertjében ,

Illyen nap, illy fejedelem.

Az örömek' egében.

.Boldog, kinek e nap fényük,

Kinek ez a rózsa nyílik ;

E nélkül a kert csak gaz ,

Ama nélkül nincs tavasz.

Kisfaludy Sándor-

Boldogság nélkül a virtus háború ;

Gyászos a legzöldebb borostyánkoszorú ,

Ha nincs közte myrtus.

— — — Repül az élet,

Mint egy sebes sóhajtás

Tűnik tavasza s hervad ,

Mint egy gyenge rózsabimbó.

Holnappal ne törődj', messze ne álmodozz',

Légy víg, légy te okos, míg lehet, élj s örülj.

Míg szóltunk, az idő hirtelen elrepül,

Mint a nyíl s zuhogó patak.

t

Minden órádnak leszakaszd virágát,

A jövendőnek sivatag homályit

Bízd az Istenség' vezető kezére

í> élj az idővel.
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Használd a napokat , s a mi jelen vagyon

Forró szívvel öleld, a szerelem' szelíd

Érzését ki ne zárd , még fiatal korod'

Boldog csillaga tündököl.

Berzunyi,

Kéklő lepelbe messze jár

Előtted a remény,

Magához int, de meg nem vár

Tovább , tovább lengvén ,

S míg lepkeszániyát kergeted ,

Lezúg híjában életed,

S állasz pályád' szélén.

'Kölcsey-

Egymás mellett be szépen áll

Egymást általölelve,

A gyengeded két rózsaszál,

Bimbóból most feselve;

De a kertész eljövendő

S inas karóhoz lesz kötendő ,

Szegény rózsák, titeket!

Mint a sors aok szíveket.

Kisfaludy Károly.

A szerelem — — ollyan mint reggel az árnyék ,

Mindig kisebb lesz. s végre kitűnni szokott.

Ám de barátságunk ollyan mint estveli árnyék,

Nőttön nő , éltünk míg le nem alkonyodik.

Vitkovio*.

Légyen a végzés útain szerelmünk'

Angyala társad

Berzsenyi.

Csali repülő álomkép s csalódás

A halandó ember' élete.

Berzsenyi.



518 - Tizenegyedik osztály.

Egy történet repülése,

Csak egy sóhajtás lengése ,

Pára minden pompa s ék T

Egy ezred egy bukorék.

Kölcsey.

— Gyakran a szívnek édes ösztöneit

S tárgyaihoz vonzó rózsakötelei*

Egy tündérkép elvágja,

A szilaj vágyások gigászi harczaít r
A bujdosó esillagr ezer orkánjait

Bevont szemünk nem látja.

Hív szívünk csendesebb intésrt nem halljuk r

Az előttünk nyíló rózsát letapodjuk ,

Messzebb járnak szemeink.

Bámulva kergetjük álmunk' tarka képét,

Örökre Elvesztjük gyakran ellünk' szépét'

S későn hullnak könyeink.

Berzsenyi.

A virág a völgy ölében

Nő virít , s már nincs jelen :

Úgy a rózsakor'Igyönyőrjé

Elvirágzik hirtelen,

A szerel'm is az időnek

Enged és elszenderűl ;

Ah de míg szerelmünk éled.

Mindenütt tavasz derül.

Francaidból H. L után'

A jövendő' reményein

Csügg a kényes ifjúság ;

A jelenlét' örömein

Száguldva esak általvág.

Kisfaludy Sándor.

A jelenlévő egyedül saj tatánk ;

A jövendővel baleset parancsol.

Verseghy.
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\

Rosszat ne félj , s ne kivan) jót

Múlt és jövő körül,

Öleld meg a jelenValót,

Melly játszik és örülj

S bár ködbe néha burkozik ;

De színe gyorsan változik,

S ajkán mosolygás ül. x

Kölcsey.

— — — Halandó!

A jó hamar múlandó!

Kisfaludy Sándor.

Gyertyaláng egész világunk ;

Egy fuvallat a halál.

Kölcsey.

V.

t Európai főbb bankoR.

jíngol bank , Európa' egyik legnagyobbszerű bankinté

zete, alapíHatott 1694, 24 milliónál több font sterlingje van

forgásban. Minden nevezelesb városában az országnak fiók-

bankjai vannak.

Austriai nemzeti bank Bécsben. Ezen forgató és discont-

(leszámítólásij bank szitjte nagyszerű jntézel s 1817 alapíttatott

50 millió pengő forintnyi tőkével 100,000 részvényben. Ezen

bank a státus' papirospénzét váltja be, s 5, 10, 50, 100 és

1000 forintról kiadott jegyei a convenliós pénzzel ál pari ál

lanak.

Bajorországi nemzeti bank Münchenben. Ezen intézet

zálog- és váltóbank s lőkéje mintegy 20 millió forint.

Belgiumnak 3 bankja van: 1) A régi (előbb brüsseli)

bank, alapittatott 1821 évben s kölcsön-, discont-, váltó-, és

zálogüzletekre terjed ki. 2) Az új vagy belgiumi bank, alapít-

tatott 1825 s tőkéje 20 millió frankra megy. 3) Az anteverpeni

bank alapittatott két évvel későbben.

Dánországi nemzeti bank KopenJuígban , forgató- , árú



520 Tizenegyedik osztály.

váltó- és zálogbank, kizáró joga van Dánországban papiros

pénzt kibocsátani.

Francziaorszclgi bank alapittatott 1830, egyike a legvi-

rágzóbb és szilárdabb bankintézeteknek.

Hamburgi bank ,' forgató- és kölcsönbank, alapitlatotl

1629. A francziák által 1813 évben letl megfosztás után 1814

ismét helyreáll/Itatott.

Nápoly- és tét siciliai bankok, l) Zálog- és iparbank Ná

polyban, alapittatott 1827 évben 60,000,000 ducatnvi tőkével.

2) A két siciliai nomzeti bank, leteli, discont- és kölcsönbank.

- Németalföldibank Amsterdamban mint discontbank 1814

alapittatott, s tőkéje .5 millió hollandi forintra megy.

Oroszországi bántok. Öszvesen három létezik mind Sz.

Pétervárott. 1) Assignatbank, alapittatott 1708. 2) Országos köl

csönbank, alap. 1786. 3) Kereskedelmi bank, letéti, forgató-

és kereskedési bank, alapittatott 1818.

Poroszországi bankok: l) Berlini bank, váltó-, discont-

kölcsön- és zálogbank, alapittafolt 1765. 2) Tengerkereskedési

intézet, alapittatott 1772 évben.

Portugali bank Lissabonban , kölcsön-, zálog-, váltó- és

'discontbank, alapittatott 1822 évben mintegy 20 millió pengő

forintnyi tőkével.

Romai bank 1834 nyittatott meg, tőkéje 2,000,000 scudi,

s a banküzlet' minden nemeire kiterjed.

Svéd- ás norvégországi bankok. 1) Svéd bank Stock

holmban forgatmányi, kölcsön- éa czédulabank, alapittatott

1656 évben 300,000 speciesnyi tőkével. 2) Norvégi országos

bank Drontheimbon , 1816 évben állapíttatott, czélja a státus'

papirospénzének beváltása s kölcsönadás.

Würtembergi udvari bank , váltó- , discont- , kölcsön-

és árúbank, alapi Halott 1802.

Zürchi bank alapittatott 1836, czélja az iparnak elő

mozdítása.
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VL

kereskedelmi bank.

ALAP-SZABÁLYOK.

I. Fejezet.

A bank' alaptőkéjéről s a társaságról átalában.

1. §. Ezen bank' járulmányi alaptőkéje két millió pengő

forintban, forintját, milly énből húsz teszen egy kölni jóféle

ezüst girát, három ezüst húszassal számítva, állapittatik meg,

e a foglalkodás' szükségeihez mérséklendő arányban ötszáz pen

gő forintos négy ezer bank-részvényekben bocsáttalik ki.

2. §. A bank minden fizetést az előbbi §-ban meghatáro

zott pengő pénzben fogad és teljesít, s számviteleit is ugyan

azon pénznemben folytatja.

3. §. A részvényesekből öszvesen áll a banktársaság ; kész

pénzbeli járulmány mellett mindenki szerezhet magának rész

vényeket, mellyek azonban nem szólhatnak minden eltirmita-

lóra (au porteur), hanem tulajdon meghatározott nevekre kell

kiadva lenniök.

4. § Részvény-illetőségén , azaz részvényei' számán s ér

iékén túl, egy részvényes sem köteleztetik ; tehát további rá

fizetésnek vagy pótléknak helye semmi: esetben sem leszen.

5. §• Minden részvényest egyenlő rész ijlet ugyan birto

kában levő egyegy részvényeért a bank' alaptőkéjéből s ebből

eredő jövedelmekből: a bank' fenálltá rá meghatározott idő le

folyta előtt azonban részvényeiket vagy járulmányaikat vissza

venni semmi szín és ók alatt nem szabad.

6. §• Bankügyekben csak azon részvényeseknek van sza-

vok, kik magokat a banknál egy vagy több részvény birtoko

sául kellőleg igazolják, a bank' jegyzékeiben mint részvénye

sek elöjőnek s az e részben megállapítandó alakszerűségeknek

eleget tesznek.

7. §. Ha a részvény társaságra vagy több részesre szol,

jogszerű birtokosnak csak az tekintetik , ki magát a társaság

vagy többi részek' hitelesített meghatalmazványával kellőleg

igazolja.
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8. §. Arra, hogy valamelly részvény átirathassék , meg-

kivántatik, miszerint az az előbb kiadott részvény' utolsó bir

tokosának hátiratával együtt, a banknak visszaadassék.

9. §. Ha a részvények peres úton vagy azonkívül hiva

talos eljárás' következtében jutnak más' birtokába , ez az illető

hatóságtól, de az egész elpszthatlan mennyiségre nézve, bizo

nyítványt tartozik szerezni a részvényeknek hivatalosan történt

átruháztatásáról s átadásáról, hogy így aztán az átírás szokott

kép eszközöltethessék.

10. §. A bank minden részvényre évenként száztól ötös

kamatot ad , a ezt félévenként 12 fór. 30 kr. ezüst pénzre ha

tározva kifizeti. Ha ezen száztól ötös évenkénti kamat' fizetése

utón a nyereségből még valamelly öszveg marad fel a bank'

szabad rendelkezésére, ez következőkép fog kezeltetni : egy ré

sze szinte a részvényesek közölt felosztatni s évenként kifizet

tetni, más része pedig, mellynek a nyereség' felénél kevesbnek

lenni nem szabadj előre nem látható esetekre tartalék-alaptőke'

alakítására fordittatni.

11. §. Az iménti 10- §-ban meghatározott tartalék-alap

tőkét a bank , külön lapon , kamatozólag kezelendi , az innen

folyó kamatokat pedig minden évben a tartalék-tőkéhez csa

tolja.

II. Fejezet.

A bank' foglalkodásairól s intézkedéseifői.

12. §. A bank' foglalkodásai következő osztályokra sza

kadnak :

a) leszámítolási-

b) forgatási-

c) letéti-ügyre.

d) Előlegezések' és kölcsönözések' szolgáltatására.

13. §. Leszámítolási intézeténél a bank csupán váltójogi

erejű váltót fogad el, semmi másneműt nem ; azért is leszámí

tolás végett rendszerint csak idegen, azaz valóságos , tukmált,

intézett s intézvény' névvel is nevezett váltókat vészen el, az

idegen váltók mellett pedig saját, vagy is nem valóságos vagy

száraz váltókat is egyedül nagykorúságukat már elért s ma

gokat a vállótörvénykönyv' II. része', 3-dik fejezete szerint a

váltótörvényszéknél bejegyeztető kereskedőktől, gyárosoktól

és kézművesektől. Egyébiránt a váltóknak mind ezüstpénzre

kell szólaniok.

14. §. Mint forgató-bank letétül pénzt pengőben bárkitől
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is átveszen, miről az e végett nyitott lapra intézendő utasítvány

és lejegyzés által szabadon rendelkezhetni.

15. §. Letéti intézeténél a bank őrzésül bizonyos díj mel

lett arany és ezüst folyó pénzt , arany és ezüst eszközöket s

honi ezüst pénzvereteket, pengő pénzhez mért belbecsük sze

rint, úgy státuspapirosokat és magánypénz-okleveleket is át

veszen.

16- §. Kölcsönözési intézete' osztályában a bank arany-

s ezüstre , pengő pénz kamatú státuspapirosokra, továbbá honi

termékekre, portékákra, gyár- és kézmüvekre, mellyek nem

romlékonyak , előlegezhet ugyan pénzt , de 300 pengő forint

nál soha nem kevesbet, ha azonban pénzvagyoni állapotja vál

lalatainak szélesb terjedéket enged ,' árvabiztosítás mellett,

fekvő jószágokra is adhat kamatozó kölcsönt.

17. §. Státuspapirosokra s egyéb ingóságokra kapóit köl

csönért az elzálogító magát aláírásával megerősített följegyzé

sén kívül valóságos váltó által tartozik lekötelezni , mellynek

lejárati napja a zá'.ogidő' lefolytát fogja jelenteni, és ha az illy

kölcsön a kitűzött idő alatt vissza nem fizettetik, halalmában

áll a banknak a vállótörvénykönyv' I. része' zálogról és meg

tartást jogról szóló ll-dik fejezetének 193—200. §sai' értelme

ben, a letett zálogot tüstént bírói foglalás alá vétetni.

Teljes kielégittetése után a bank a megmaradt feleslegek

a magokat jelentő hitelezőknek , vagy csődület' esetében a tö

megnek készpénzben köteles kifizetni , addig pedig minden

órán készen álló letétménykép kamat nélkül gendviselése alatt

tartani.

18. §. A bank csak olly ingó javakat fogad el gondvise

lése alá, mellyek nem romlékonyak, az azokérli köteleztetése'

és fáradsága' fejében pedig illendő díjt és helybért vészen. U-

gyanazon javakra száztól hatos kamat mellett pénzt is előle

gez , s a kamatot az igazgatóság száztól hatnál leebb is szállít

hatja.

19. §. Szabadságában áll a banknak , kénye szerinti idő

re, de világosan méghatározott kamatra, saját 'czíme alatt bi

zonyos névre s határidőre kelt és másra csak forgatmány által

ruházható kötelezvények mellett, illető szükségeihez, mért

arányban > pénzt felvenni is,
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III. Fejezet.

A banktársaság' képviseltetéséről s a bank' alaptőkéje

kezeléséről.

20. §. A bank' szabályszerű munkálkodásaira a következd

48. §.' értelmében a királyi helytartó-tanács ügyel fel.

21. §. A banktársaságot a választmány s az iga'zgatóság

képviselendi ; melly két testület a bank' minden dolgairól tar

tozik gondoskodni.

22. §. A választmány a részvényesek közül egy elnököt s

egy helyettest választ, kik a választmány' gyűléseiben úgy,

mint az igazgatóságnál is elnöklendeuek. A választás minden

harmad évben megujittatik.

23. §. Képviseletében és együtt munkálódásában a bank

társaságnak, csupán azon részvényesek részesülhetnek} kik va

gyonuk' szabad kormányzásával s megkivántató számú rész

vénynyel birnak; különösen kizáratvák pedig innen azok, kik

ellen vagyonbukás vagy csődület jelenlétikbe, avagy kiket »

törvény bíróság előtti érvényes tanuságtételre képteleneknek

nyilvánít.

24. §. A bankválasztmány eleinte ötven , ezer részvény*

kiosztása után pedig száz részvénytársasági tagból fog állaiii.

25. §. Azon részvényesek tagjai 'a választmánynak, kik

a részvénykönyv" taniísága szerint az öszvehtváskor s hat hó

nappal előbb legtöbb részvényt birnak. Egyenlő számnyi rész

vényesek' esetében a részvénykönyv' korábbi lapszáma dönti

el a kérdést.

26. §. Ha a választmánytagok közül némellyek közbe

jött akadályok.miatt a kitűzött gyül-időre itt Pesten meg nem

jelenhetnének , a jelenlévő választmánytagoknak hatalmok van

az'ik' helyére az itt Pesten találtató részvényesek közül az

iménti 25. §.' értelmében helyetteseket nevezni. A határozat'

teljes erejűségére megkivántalik, miszerint a választmányta

goknak legalább három ötödrésze egybegy ült legyen.

27. §. Egy egész évig a választmány változhatatlan s éven

ként rendszerint egyszer gyűl öszve Pesten júniusban. Ha pe
dig egybegyülekezése a szabályok' rendeleténél fogva az évr

leforgása alatt is szükségesnek találtatnék, az igazgatóság ál

tal rendkivülileg hivatik öszve.

28. §. Minden választmánytag csak személyesen jelenhet

meg a gyűlésben, meghatalmazottja által nem; tanácskozá

soknál és elhatározásoknál pedig minden tekintet nélkül a bír
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tokában lévő részvények' nagyobb vagy kisebb számára , min

deniknek csak egy szava van. Kivétel történik az igazgatóság'

választására néeve, hol a távollévő választmánytagok jegy (sza

vazatjegy) által is kijelenthetik szavazatukat.

29. §. A bank-vágyon' kormányzása s e részben előfor

duló ügyekrőli gondoskodás a bankigazgalóság' kötelessége,

melly az elnökből , ennek helyetteséből és tizenkét igazgató

ból áll.

, 30. §. Bankigazgatókat a bankválasztmány választ a rész

vényesek közül , s hivalalkodásuk három évig tart , ollyképen:

hogy minden évben három lép ki nyilliuzás szerint. A kilépet

lek ismét választhatók.

31. Minthogy az igazgatóknak a bank' foglalkodásait ve-

zérelniök s így ügyviteli ismeretekkel kell birniok , elkerú'l-

hellenűl szükség, miszerint mindig hat igazgató kereskedő le

gyen.

32. §. Elnökön, ennek helyettesén, igazgatókon s a vá

lasztmányon kivül , a foglalkodások' mértékéhez arányzolt bí

rálók is lesznek , kiket az igazgatóság jelel ki , s a választmány

választ.

33. §. Az elnök húsz, helyettese tizenöt, minden igazgató

tíz s minden bíráló legalább két részvényt tartozik tulajdonául

kimutatni, mellyek aztán hivatalkodásuk' ideje alatt elid'ege-

nílhetlenek.

34. §. Minden eleibe szabott foglalkodásaiban az igazga

tóság érvényesen ezen czímmelél: „Pesti magyar kereskedel

mi 'bank;'' pecsétén pedig Magyarország' czímerét viseli.

35. §• Az igazgatók, a bank' szabályszerű kezelését illető

fb'-felirgyelés végett, a foglalkodás' egyes fő-ágai szerint fog

nak feloszlarii.

36. §. Hatalmában áll az igazgatóságnak a bank' nevében

a. tisztviselőket felfogadni és elbocsátani, továbbá a választ

mány' megegyeztével a bankintézeti tisztek" megállapított fize

tését felébb emelni, vagy a különböző szolgálat-szakok közötti

viszonyban változásokat tenni-

37. §. Az igazgatóság a banklársaságnak az ügyvitel igaz ,

figyelm-es és szabályszerű volta felől felelni tartozik.

38. §. A bankválasztmány' kötelessége évenkénti gyűlése'

alkalmával, az őt illető választások' teljesítésén kivül

a) az igazgatóság' évenkénti számviteli bevégzeteit s mun

kálkodásait megvizsgálni, megbírálni és a bank' alap

tőkéje állapotjárói, valamint annak rendszerű hová for-

dílásáról is , az igazgatóságtól szükséges felvilágosítást

kérni.
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b) Rendkívüli esetekben, ügy szinte ha az igazgatóság

az alapszabályok' vagv rendszabások' megváltoztatását

hozná indítványba , mi azonban legfelsőbb jóváhagyás

végett a helytártó-taflács' útján mindenkor felterjesz

tendő , nem különben azon kérdés iránt is : valljon az

alapszabályok szerint meghatározott idő' lefolyta után

a banktársaság ujabban is öszveálljon-e vagy pedig fel

oszoljon? a részvényeseket közhirdetmény által egybe-

híni , mikor is aztán az előforduló tárgyak iránt a je

lenlévők az egész társaság' nevében érvényesen határoz

nak. Egyébiránt az alapszabályok' minden pótlólagos

változtatása, miután a magyar fcir. helytartó-tanácsnak

följelentetett s attól jóváhagyatott, a részvénytársasá

gokról szóló törvény 65. §.' értelmében a váltótörvény-

széknél bejegyeztetendő.

39. §. A választmány eleibe terjesztett s általa jóváha

gyott számviteli bevégzetek közhírré teendők.

IV. Fejezet.

Törvényszolgáltatásról.

40- £ Miszerint azon bizoclalom, mellyel bankintézet

nem nélkülözhet, s melly a rendezett és szemes kormányzás

mellett még gyors , foganatos és minden fondorság ellen vé

dett törvényszolgáltatáson is épül, megalapittassék , a bank

átalán fogva minden vállalatait az 1840-ki 1 5-dik törvényczik-

kely által Magyarországon létesített váltójog' rendeleteihez

szabja, s ollyanokkal, kik magokat váltójogilag nem kötelez

hetik , soha semmi bankügyi érintkezésbe nem ereszkedik.

41. §. Minden nem-váltójogi peres ügyekben, mellyek

a kereskedelmi bankot, avagy tagtársait cselekvőleg, bár szen-

vedőleg illetik , a városi tanács , mint rendszerinti bíróság , ha

pedig a panaszlott a város' halóságán kivül esnék, az illető tör

vényes bíró fog törvényt szolgáltatni.

V. Fejezet.

A bankintézet' különös kiváltságairól s az alapszabályi

egyesület' fenálltáról.

42. §. Öszves ingó vagyonsága a banknak s azon jöve

delem, mellyel belőle a banktársaság mint egyesüli testület

ügyvitele által beveszen , adótól a minden közadózástól ment ,
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egyes tagjai mindazáltal , a mennyiben a fenálló ország-rend

szernél fogva adó alatt volnának , a bankban fekvő vagyonukra

nézve tovább is adó s közteherviselés alá vetettek maradnak.

43. §. Bár a kölcsönöző- 3 váltóbank jelenleg egyedül sz.

kir. Pest városára szorítkozik, érdeke úgy hozván magával,

mégis joga leszen Magyarország' s a hozzá csatolt részek' más

alkalmas helyein is fiókbankokat felállítani.

44. §. A bank' részvényeinek, kötelezvényeinek, letét-

bizonyítványainak s más bárminemű okleveleinek meghami

sítása vagy utánzása, az illető törvényhatóságok által a magyar

törvénykönyv' rendelte büntetésekkel fenyítendő.

. 45. §. Valamint egy részt a bankintézet , az általa szolgál

tatott hitel vagy előlegezés biztosításául adandó bárhol kineve

zett javak', átvételénél , a tulajdoni jog' vagy az átadó' megha-

talmazványa' tekintetében a legszigorúbb vigyázattal élni rend

szabásainál fogva tartozik; úgy más részt a bankot szabály

szerű munkálkodásaiban egy harmadik' követelése nem gátol

hatja , sem a bank' birtokában letétül vagy zálogul lévő pén

zek , státuspapirosok és bárhol fekvő egyéb javak ellen a vál

tójog' értelmében megalapított elsőbbségi jogát, a mennyiben

azokból a bank' saját követelései' kielégítendők , nem csonkít

hatja , egyedül a netaláni felesleg szolgálhat a váltójog' értel

mében, mikint fentebb a 17. §-ban emliitetelt, idegen köve

telések' tárgyául. — Egyébiránt az ingóságok' árverés alá bo-

csáttatása, a váltójog II. rész 11-dik fejezete 149—150. §§-ban

kijelelt végrehajtási eseteken kívül, a pesti városi tanács által

kiküldendő egyed közbejöttével történendik.

46. §. Ha valamelly részvények, járulmányok vagy a

bank' gondviselésére bízott egyéb javak, birói kormányzás

avagy gondviselés alá veendők , az illető fél a bankigazgatósá

got, a bankkönyvekbeni kellő feljegyzés s az osztvány' neta

láni kiadatása végett, öribiztossága' tekintetéből, törvényszerü-

leg s bizonyítólag tartozik értesíteni.

47. §. Elsikkadt részvények', váltók' s egyéb bank-okle

velek' megsemmittetése végett, a váltójog' I-ső része' 190 és

191. §-sai' értelmében csupán azon váltótörvényszékhez kell

folyamodni , meüynek körében a fizetés történendő.

48. §. A bank' kezelésére s ügyvitelére* sem törvénj'ható-

ságnak, sem olly egyes személynek, ki a bankügyhez nem tar

tozik, befolyást vagy felügyelést gyakorolnia joga nincsen,

mert ez a logfelsőbb helyen jóváhagyott szabályok' értelmében

s rendszabások' határoztai szerint egyedül az igazgatóság' ren

delkezésére van bízva; miután azonban az említett szabályok'

s rendszabások' bármi áthágása s önkényes megváltoztatása is
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a jelen intézet' részeseinek érdekét , sőt magát az intézet' fe«-

álltát veszélyeztethetné, szabadságában áll a bankügyhöz tar

tozó minden egyednek azon esetben , ha a többször említett

szabályok és rendszabások valamelly pontban megsértetnének .

a magyar kir. helytartó-tanácsnál panaszt tenni , melly az iro

mányok' megvizsgálása után a szabályszerű rendet mennél

gyorsabb s mennél rövidebb módon vissza fogja állítani , sőt

a magyar kir. helytartó-tanács , egy e végre különösen kiren

delendő keblebeli tanácsos által, a bank' menetelét s ügyvite

lét minden évnegyedben megszemlélted, a szabályok' és rend

szabások' tapasztalt áthágásait s megmásításait , mennyire le

het , tüstént eltörleszti , vagy a kellő orvoslatot legfelsőbb he

lyen eszközli.

49. §. Ha a társaság a szabályok' lejártával feloszol, az

egész banktulajdon, azaz, a banknak minden ingó és ingatlan

vagyona pengő pénzzé fordítandó, minden idegen készpénz

visszafizetendő, minden költség és számvitel kiegyenlítendő, s

végre a fenmaradó öszveg a társaság-tagok között a részvé

nyekhez mért arányban egy időben kiosztandó, mit in azon

tagok csupán az 1-ső §-ban meghatározott járulmányi érték

ben, mellyből húsz forint teszen egy kölni jóféle girát, tartoz

nak elfogadni.

50. §. Ha a társaság fenállta' ideje alatt a jelen szabályok

nak egyes esetekre alkalmazásában akadályok államinak elő,

vagy az igazgatóság' tagjai és a választmány között viszálkodá-

sok támadnának , vagy végre a társaság' feloszlásakor a kie

gyenlítés iránt ellenkezések kerekednének , jó szerével el nem

intézteibe tők, mindezek a 49. §-us' értelmében a helytartó-ta

nácsnak felterjesztendők. •— '

51. §• Jelen szabályok, a banknak általok engedtetett

minden kiváltságokkal egyetemben, huszonöt *) évig fognakf

fenállani.

52. §. Ezen banktársaság' szabályai s rendszabásai , leg-^

felsőbb jóváhagyás után , a pesti váltúlörvényszéknél tétetnek

le gondviselés végett, hol azoknak átnézése mindenkinek megen

gedtetik, egyszersmind azon törvényszék' másolatban a többi

vállótörvényszékeknek is megküldi , hol szinte mindenki sza

badon láthatja. Az aláírási czím is bejegyeztetendő a váltótör

vényszéknél.

*) A szabad, levél' kelte octob. 14. 1841.
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\

RENDSZABÁSOK.

,

I. Az ügyvitel5 módja.

1. §• A bankválasztmány' gyűléseiben , mellyek az alap

szabályok' 27-ik §.' értelmében évenként rendszerint egyszer

tartandók , az elnök az ülést az öszves munkálkodás' előter

jesztésével, az ezt illető öszves kimutatások' s átnézetek' be

nyújtásával és azon javaslatoknak, mellyek' elhatározása a vá

lasztmánynak van fentartva , előadásával nyitja meg.

- 2. §. Az előterjesztett kimutatások a gyűlés' helyén meg

tekintés végett minden tagnak lárvák. — Szabadságában áll a

választmánynak az igazgatóság' javaslatait az elnök által kine

vezendő biztosságnál elölegesen megvizsgáltatni s felőle tudósí

tást kérni- Ezen tanácskozások' bevégezte után minden választ

mánytagnak szabad a neki szükségeseknek látszó tárgyakat in

dítványba hozni.

3. §. igazgatók' választása végett a választható részvénye

sek' jegyzéke a választmánynak , az alapszabályok' 26. §' ér

telmében , eleibe adatik. A választás írásbeli szavazattal törté

nik, olly módon, hogy minden választó az általa javaslottnak

nevét saját aláírásával ellátott levélkébe foglalva, nyújtja be.

Ezen levélkék az öszvegyült választmány által felbontatnak, s

belőlök egy jegyzék készíttetik, melly az elnöknek adatik át.

Az elnök aztán a választás' eredményét, mellynek érvényessé

gére azonban reáviteles szótöbbség is elegendő, a gyűlésnek

tudtára adja. *

4. §. Három évvel a bank' alapszabályaiban meghatáro

zott idő* eltelte eíbtt , az alapszabályok' 38. §-sa' útmutatása'

szerint, tanácskozás alá veendő azon kérdés : valljon és 'talán

inilly változtatásokkal s hány évre kéressék azon alapszabá

lyok' újabb jóváhagyása.

5. Sí- Az alapszabályok' 35. §-sa szerint az igazgatóknak ,

a bank' szabályszerű kezelésére felügyelés végett , a foglalko-

dás' egyes főágai szerint kell feloszlariiok. Magának a foglal-

kodásnak kiosztása az elnök' Ítéletére hagyatik.

6. §. A bank' elnöke, ennek helyettese és a bankigazga

tók, hivatalukba léptökkor ünnepélyesen fogadják, miszerint

a bank' alapszabályait S rendszabíisait szigorúan megtartják, a

bankintézet' javát erejük szerint előmozdítják, a bank' ügyei' s

vagyona' igaz, szorgalmas és figyelmes kormányzására hiven

felügyelnek , és a banknáli tanácskozásokat titokban tartják.

34
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Ezen fogadást a helyettes ^s minden bankigazgató egyenként,

az egész banktársaság' nevében az elnök előtt teszi s kézadásá-

val erősíti. Az elnök maga' részéről hasonló fogadást teszen az

öszves igazgatóság előtt s helyettesének ad kezet.

7. §. Az elnök , helyettese , igazgatók és a bírálók hiva

talukat ingyen viselik.

8. §. Az igazgatóság, miszerint az, az alapszabályok' 22.

§-sa' értelmében a' bankvagyon' állapoljáról teljes tudományt

szereznessen , s a czélszerű eljárás végeit a foglalkodás' min

den ágaira nézve szükséges határozatokat tehessen, kétszer

hetében az elnök által meghatározandó napokon öszvegyü].

Rendkívüli válaszlmánygyülések , az előfordulandó szükséghez

képest az elnök' j-cndelet^ből minden igazgatónak, vagy az

alapszabályok' 38, §-sá alatti rendelete' értelmében az egész

részvénytársaságnak meghívása mellett fognak tartatni.

9. §. A bankigazgatóság' gyűléseit az elnök vagy ennek

Irelyeltrse nyitja meg, s az igazgatók a felíigyelésökrc bízott

foglalkodás' ágairól tudósítást tesznek. A tárgyalási jegyző

könyvel az elnök, ennek helyetlese vagy valamelly elnöklő vá

lasztmányi tag írja alá s a levéltárba tétetik.

10. §• Ha a bankigazgatósági gyűlésben valamelly tárgy

felett a -vélemények megoszlanak, s a különböző javaslatok

egyenlő számú szavazattal támogattalnak, azon vélemény le-

szen az igazgatóság' határozatává , mellyhez az elnök járul.

11. §. K'öz-lörvényhalóságokhoz intézeft folyamodásokat

s levelezéseket az elnök vagy helyettese ír alá. Minden az in

tézel' nevében bárkivel kötött szerződések, közhirdetmények

s a bankra nézve kötelező erejű oklevelek, az alapszabályok'

34. §-ban kijelelt czímmel s egy igazgató' aláírásával ^llátan-

dók. Miféle aláírások kívántainak meg a többi kiadmányok

nál, ezeknek ^gye-rrkénti előkerültével jelenlelik ki határozot

tan a jelen rendszabásokban.

12. .§. Ha az elnök akadályoztatnék, az ó' hatáskörébe

tartozó minden hivatalos foglalatosságokéi helyetlese viszen

véghez, kit épen azonképen a koronként! «lső igazgató pó

tol ki.

13. §. Megkíván tató nyilatkozásokat s értesítéseket a bank

ogyedül részvények' tulajdonosainak, s csak a gondviselésére

bizolt vagyonságok és zálogok felől ad. Olly esetekben , hol a

szabályok szerint köztörvényhatóságok' közbejötte szükséges ,

magány személyeknek minden kivétel nélkül ezekhez kell fo

lyamód niok.

14. §. Az igazgatóság heti gyűléseiben, az egész ügyvilel

felől -o naponkénti munkálalok' öszves álm'zcle által tudósilta
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Ük. Olly végzések, mellyeknek a bankvagyon' dllapotjára van

befolyásuk , csak szótöbbséggel hozathatnak az igazgatóság'

gyűlésében.

•15. §. A bank minden fizetést csak ezüst húszasban, mi

ből egy pengő forintra három darab s egy kölni jóféle ezüst

girára húsz forint számittalik, fogad éa teljesít, könyveit és

számolásait is azon pénznemben vezeti.

16. §. Azon járandóságokat, meílyeket a bank, foglal-

kodása különböző osztályaiban , a vele érintkezésbe jövőktől

vészen, az igazgatóság fogja meghatározni.

II. A bank' tisztviselőiről.

17. $. Tisztviselőket az előálló szükséghez képest felfo

gadni s elbocsátani az alapszabályok' 3C. §-sa' következtében ,

kizárólag a bankigazgatóságnak vau joga- ' •

18. §. A tisztviselők' fizetései pengő pénzben hónapon

ként, még pedig előre fognak kiszolgáltatni.

19' §. Minden olly tisztviselője a banknak, kinek éven

kénti fizelése 300 pengő forintra vagy felébb megyén , fizeté

sének megfelelő arányban köteles részvényeket birni, mellyek

hivatalkodása' ideje alatt elidegem'thetlenek maradnak s a le

véltárba tétetnek, a tisztviselő állal elvállalt felelőség' tekinte

téből a bank' biztosításául szolgálandók.

20. §. Azon tisztviselők, kiknek fizetése 300 forinttól

600-ig terjed , egy; kiknek 600-tól 1000-ig, két; — kiknek-

1000-től 1500-ig három; végre kiknek 1500-ra vagy többre

megyén , négy részvényt tartoznak birni.

21. §. Négy fő-tisztviselő leszen , kik az igazgatOság* ve

zérlete s felügyelése alatt a bankügy' legfontosabb ágait vrze-

tendik , s előforduló dolgairól gondoskodnak , úgymint :

Titoknok, " ' .

Pénztárnok és

Könyvvezető.

Egy bankügyvéd, kinek a váltójogból megvizsgált ügyvédnek

kell lennie.

A bankügyvéd a bankot törvénykezési ügyekben képvi

seli, s az igazgatósági gyűlésekben, hol jelenléte megkivánta-

tik , megjelenvén , értesítő szavazattal bír. ;

- 22. §. A titoknok, közvetlen alárendelve s felelettel tar

tozva az igazgatóságnak, 'az öszves levelezést, Levélt árat s irnok-

hivatalt fogja vezetni; minden kiadmányt elintézni, a szüksé

ges jegyzőkönyvekről gondoskodni , a leírói személyzetre fel

ügyelni, s a többi ügyviteli osztályoktól azon anyagokat,

34*
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mellyekből az intézet' állapotja s a foglalkodás' folyamata fe

lőli fő-átriézetek készítendők, begyűjteni. Ő egyszer mind élet

müve a banknak, ki által a bankigazgatóság' minden határo

zatait foganittalja s kinek a kellő végrehajtásra legközelebbről

kell ügyelnie. Részt vegyen-e vagy ne a titoknok a tanácsko

zásokban , az elnöktől és igazgatóktól függend , elhatározó

szava nzouban az elsőbb esetben sem lehet.

23. §. A fő-pénztár két igazgató' őrizete s ellenzárlata

alatt fog ál.latii , a pénztárnok hozzájárullával s együttzárlatá-

val, ki a bevételekről s kiadásokról pénztárkönyvet és számo

lást viszen s a fizetéseket az igazgatóság' utasítása szerint tel

jesíti-

24. §. A pénztárnok és a könyvvezető minden beadmányt

€S öszvehasonlítást az irnokhivatali igazgatóság által terjeszthet

a bankigazgalóság eleibe, s ennek határozatait is azon úton

kapja.

25. §• A bank' ügyviteléhez megkivántató tisztviselőkről

az igazgatóság jegyzéket készít, azokat a mutatkozó szükség

hez képest felfogadja s fizetéseiket az intézet' tehetségéhez

szabja.

III. A részvényügyről.

26. §. Minden részvényes köteles az alapszabályoknak

legfelsőbb helyen jóváhagyatása s kihirdettetése után azonnal

az A) minta szerinti járulmány-jegy mellett, két ötödrészt, há

rom hónappal később egy ötödrészt, az utolsó két ötödrészt'

pedig a következő hat hónap alatt befizetni , mikor is a jrul-

mány-jegyek visszavétetvén, szamára a részvény-levél kia-

datik.

27. §• Mígnem az egész részvény-járulmány befizettetik,

a részvényesek csak száztól ötös kamatot kapnak járnlmányi

illetőségöfcért.

28. §. Minden egy egész részvény-járulmányról egy a B)

minta szerint készült, s azon napról, mellyen az egész járul-

mány befizettetett, szóló tulajdon részvénylevél adatik az alap

szabályok' 1. §-sa' értelmében a részvényeseknek. Ezen rész

vény levelet a bank' elnöke vagy ennek helyettese, két igazga

tója s pénztárnoka írja alá, és ezt a hátulsó lapján lévő rovatok'

kitöltése által másra szabadon átruházhatni, kivévén az alap

szabályokban s rendszabásokban kijelelt azon eseteket, mely-

lyekben a részvények elidegeníthetleneknek nyilváníttatnak.

29. §. A meghatározott kamatok' felét, azaz 12 ftot 30

krt. a részvényesek minden év' december'. 1-ső napján, más
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felét pedig a legközelebb következő év' június' hónapjában,

azon szerzelékkel együtt, melly az alapszabályok'1 10. §-baii

kijelelt tartalék -alaptökének a bankválaszmány általi kisza-

kaszlása után elosztványul marad , készpénzül kapják meg.

30. §• Minthogy a banktársaságban csak azon -részvénye

seknek van szavazati joguk, kik a bank' részvény -könyvében

mint részvényesek előfordulnak , az olly részvényesek , kik a

más' nevére költ s kitöltött forgatmányi vagy más valamelly

törvényes líton szerzett részvények' birtokánál fogva szinfe

szavazati joggal óhajtanak birni ,' kötelesek magokat a 6. §.'

" értelmében a bank előtt részvénybirtokosul igazolni , hogy így

a részvénykönyvben a szükséges átírási bejegyzés megtörtén

hessék.

Az igazolás következő írásbeli nyilatkozás' alakjában ada

tik át az igazgatóságnak „Alulirt, mint az ide mellékelt s fel

jegyzett részvény' birtokosa, az alapszabályok' 6. §-sa' értel

mében a magyar kereskodelmi bank' részvényesei teljes jogá

val kivan birni." Ezen nyilatkozást saját aláírásával kell meg

erősíteni , s ha az aláírás a bank előtt már különben Ss nem

ismeretes, helybeli két hiteles tanúval, vagy távollévőkre nézve

az országban 'divatozóképen meghilelesíttetni; az e szerint be

nyújtott részvény' helyébe aztán a birtokos egy új az ő saját

nevére szóló részvény-levelet kap, s beadott nyilatkozata a

részvénykönyvbe különösen bejegyeztetik.

31. §. A részvények csupán bizonyos névre adatnak ki ,

minden előmutatóra (au porteur) nem ; — azért is azok újabb

átirás végett csak úgy fogadtatnak el , ha átruháztatásuk az

iménti 30. §•' értelmében történt s igazoltat.ik. v •

32. §. Miszerint a kamatok' s nyereségrészek' felvételé

ben a részvényeseknek némi kényelem szereztessék, minden

részvényhez egyszersmind bizonyos számú nyomtatott szelvény

(conp"on) is adatik, melly mellett kamatját s oszlványát a

bank' pénztárában minden részvénybirtokos felveheti.

33. §. Ki az alapszabályok' 7. §-sa' értelmében egy vagy

több részvény' részeseinek meghatalmazványával van felru

házva, szintúgy mint maga a részvénybirtokos , a közelebbi 30

és 32. §§. kijelelt rendeletekhez tartozik magát alkalmazni.

34. §. A felek' részvényleveleken megjelenő aláírásai' hite

lességeért a bank átalában soha nem felel , hanem csupán azt

vizsgálja : mennyire egyeznek azok az előforduló engedelmé-

nyekkel s részvénykönyvbeli bejegyzésekkel. ^

35. §. Minthogy a bizonyos nevekre szóló részvények el

is adhatók, azokat kitöltött forgatmány vagy más törvényes

mód által akárki megszerezheti; ha azonban maga saját nevére
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kivánja átiratm , minden részvény' átírásáért l pengő forintot

köteles a bariknals fizetni.

36. §. Mindazon részvények, mellyeket az alapszabá

lyok' s jelen rendszabások' rendeletei elidegeníthetlenekriek

nyilvánítanak, a részvénykönyvbe bejegyeztetnek, s a történt

bejegyzés a részvénylevelen is tanúsittatik.

37. §. Ha a részvénylevelek valatnelly csó'dületi tömeghez^

vajy 4^ai avagy gondnokság alatti vagyonhoz -tartoznak, az

illető gondnokok kötelesek az illető hatóságtól hitelesített

határozatokat szerezni, mind a netaláni átírás, mind pedig az

- osztványok' miként s kinek fizetése felől. '

38- §. Mi az iménti 37-dik §-ban mondatott, a szabad

, rendelkezési jog" korláloztatása' esetében is megtartandó, ha.

ezen korlátozás helyettesítési, biztosítási vagy hitbizományi

rendeleteken alapszik.

IV. A leszámítolási ügyről.

39. §. A leszámítolási ügy az igazgatóságnak ekként fog

fondja alatt állani : a leszámítolási ügyre három igazgató, kik

őzül mindig kettőnek kereskedőnek kell lenni, különösen vi

gyáz fel s felváltólag kettő mindenkor közvetlen fő-felügyelést

gyakorol. A leszámítolás végett beadott vagyonságok' megíté

lésére, a leszámítolási ügyet vezető két igazgató mellé t még a

részvényesek' sorából bírálóul három kereskedő adatik.

Az igazgatóságnak gondja leszen, miszerint ezen öt sze

mély-minden tanácskozásnál teljes számmal jelen legyen s he

tenként változzék.

40. §. Évenként az alapszabályok' 32-dik §-sa' útmuta

tása szerint elegendő számú bírálót jelel ki az igazgatóság s vá

laszt a választmány, hogy így olly váltakozást lehessen előál

lítani , miszerint egy hétnél tovább egy bíráló se maradjon

folytonos ?yakartaiban.

41. §. Vasárnapokat s ünnepeket kivéve , az öt bíráló tag

délutáni 5 órakor naponként öszvegyú'l, megvizsgálni s elhatá

rozni: a leszámítolás végett beadott vagyonságok közül mely-

lyek bírnak az alapszabályok' 12-dik §-ban átahínosan kijelen

tett s jelen rendszabásokban még közelebbről is kifejtett kellé-,

Itekkel, így raellyek alkalmasak, hogy elfogadhatóknak. nyil

váníttassanak.

42. §. Kizáratnak a leszámítolási ügyből mindazon váltók:

a) mellyekben a váltókönyv' L R. 3. fejezete' I4ik §-ban

kijelelt megkívántalóságok közül a Váltójogi viszony'

megalapítására csak egy is hiányzik.
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b) Mellyek nem Pesten fizetendők.

. c) Mellyek a fizetendő pénznem' kijelelésp nélkül ~^aia~

melly idegen ériekről szóknak.

d) 300 pengő ftnál kisebb sommáról kiadottak vagy három

- hónapnál hosszabb lejáratúak; hol azonban kivétel törté

nik az ollyanokra nézve, mellyek egy pesti vásártól a

a legközelebb következő pesti vásárig járnak le, s a

váltójog' I. R. 67. §-sa szerint legfelebb a második hét'

szerdáján be kell váltatniuk.

e) A „szokásra" kellek, s átalában mindazok, mellyek

15 napnál előbb fizetendők.

43. §• Rendeltet! k továbbá: hogy

a) a leszámítolási bíráló biztosságnak egy tagja se szavaz-,

hasson tulajdon maga Vagy háza' váltója' ügyében.

b) Csak olly váltók fogadtathatnak el a bank által leszá-r

mítolás végett , mellyek rendelményre szólanak s vala

mennyi forgatmányaik a legutolsó birLoXosig i>end/sz.e-»

rűcn ki várniuk töltve.

44. §. A banknál leszámítolandó minden váltónak rend

szerint legalább három itt lakos, váltótörvény székileg bejegy--

zett és magát aláíró kereskedő által kéréseknek kell lennie ;

a bank átalában semmi más nemű vallói le, nem számítol, mini

melly a szabályok' 40. §-sa' szerint arra alkalmas.

45. §. Mennyi sommá forditlassék hetenként a leszámí

tolási ügyre, a bank-igazga,tps4g mérendi ki. Az így kimért

sommának a naponként előforduló egyes keresletekre kiosztása

ellenben a leszámítolási bíráló-biztosság' Ítéletére hagyalik ,

melly is e részben a legszigorúbb rcs/rehajlallanságqt tartozik

követni, s az igazgatóságnak átnézet végeit hetenként előterjeszt-

lendő halározalai felől poritoa jegyzéket vinm.

46. §. Vasárnapot és ünnepet kivéve, délelőtti 11 órától

12-ig s délutáni 4-*től C^ig , a kínált vagyonság' álnyujlása

mellett, mindennap kér.helni a leszámítolási intézetnél leszámí

tolást.

47. §. Leszámítolás végeit e banknak csak az adhatja -át

rendszerűén magára forgatott váltóját, ki a 44. §-ban kisza^

bolt fellételek* teljesítése állal bank-képessé lelt.

* 48. §, A benyújtóit váltóiévelőket tartozik a kereslö sa~

ját üres forgatmányával ellátni , s az A. és B. alalti megállapí

tott minták szerint készült két öszvehangzó a kitöltöli jegyzék

kel kisérni.

49. §. Az A. jegyzék lüsléoli megvizsgálás után,, két e

végre rendeli banktiszt által aláírva, a bcnyujtoll vaíiumumj



838 Tizenegyedik osztály.

vagyonságról szóló ideiglenes vevényül a keresló'uek visszaa

dat k.

50. §. Másnap reggeli 11 óra' multával az említett ideig

lenes A. vevéuy' bevétele mellett, az el nem vállalt váltók' visz-

szaszolgáltalása a a B. jegyzéknek átadása által tudallalik a

végzés; melly utóbbi jegyzékben a visszautalt vagyonságok

keresztülhúzva, azok ellenben, inellyeket a bank, leszámíto

lás végett magánál tartott, teljes értékökben, a felvett leszá-

mítmáuy' és az ezután fenmaradó tiszta tőkepénzbeli mennyi

ség' kilételével jelennek meg.

51. §. A kereslő, a neki fiaetési.útalványul kezéhez szol

gáltatott B. jegyzék mellett, mellyel ő az átvétel' tanúsítása vé

gett saját aláírásával tartozik megerősíteni , a benne kijelelt

sommát, a szokott hivalali órákban: délelőtt 9-től 12-ig, dél

után pedig 3-tól 6-ig, a bank' pénztárában felveheti.-

52. §. A le zámílolási láb száztól hatra halároztatik, ha pe

dig azt a bank leebb határozná , a pesti kereskedői csarnokban

nyilván közzé fog tétetni.

53. §. Ha valamelly leszámítolás végeit benyújtott .va

gyonság' elvállalását a leszámítolási biztoss;ig már elhalározta ,

azt többé visszavenni semmi cselre sem lehet, de bár ellenkező

határozat hozatott légyen is, az 50. §-ban a végzés' tudakolá-

sára kitűzött idő elölt semmi vagyonság vissza nem kivánlat-

halik.

54. §. Azon okok felől, mellyek miatt a leszámítolás vé

gett benyújtott vagyonság visszaúlaltatik , a bank számot adni

nem tartozik.

55. §. Ha valamelly leszámílolt valló , a lejárati napon ,

az elfogadó által miként a fizetésről szóló 109- §. rendeli, 12

óráig ki nem fizettetnék, mire nézve azonban következő 110.

§.' törvényes rendelete meglarUudó, s a követeléseknek előzők

ellen is fentartása' tekintetéből, a törvényes- idő alatt az I. R.

101. §-sa' értelmében óvást kell tenni, s a magy. váltójog' ren

delete szerint tüstént legszigorúbban eljárni.

56. §* A bank rendszerint csak jegyzékei' előmutalóinak

fizeti vagy adatja ki a vagyonságokat. A felek tehát ha talán

tolok maga az A. ideiglenes vevény vagy a B. jegyzék elsi-

kadna, ezt a banknak tartoznak szóval bejelenteni, minek a//

a következése, hogy az ismert tulajdonos vagy törvényes meg

hatalmazottja személyes közbejötte nélkül azon A. és B. jegy

zékeknek egyike sem vétetik hivatalos tárgyalás alá , s kik ta

lán előmutatnák, e részben magok' kellőleg igazolására szorit-

tatnak. A felek azlán az elveszett jegyzékek' másodlatának be-

nyujtása melleit, mind az el nem vállalt vagyonságokat, mind



Különb félék. 537

a leszámítolt vdltókbeli sommát felvehetik, annak xendszerinti

kármentesítési téritvényt adván magokról, hogy a később elő

kerülő eredetiek erőtleneknek tekintendők.

07. §. A koratelt (lejárt) vallók, a lejárati napon, egy

igazgató' nyugtatványozása s bank' pénztárnoka' aláírása mel

leit, hajtatnak be az illető fizetőtől ; a nyugtatványozás követ

kező alakban történik: ,,Értéke felvétetett." A magyar keres

kedelmi bank pénztára' nevében. Pest (hónap , nap , év).

(az igazgató' aláírása).

(pénztárnok' aláírása). ,

58. §. Ha 'az igazgatóság' határozata következtében a bank'

nevében váltókat kellené eladni vagy pénzt kölcsön venni, erre

nézve az elnök' vagy ennek helyetlese', két igazgató' s n bank'

pénztárnoka' aláírásai kívántainak meg, kik is magokat így

K>gják aláírni;

„A magyar kereskedelmi bank' képében."

N. N. elnök.

N. pN. igazgató.

N. N. igazgató.

N. N. pénzlárnok.

Kitöltött hátirat s az igazgatóság' jóváhagyása nélkül a

l ülik semmi esetre sem adja ki a vagyonságot kezűből. -

V. A forgatási ügyről.

59. §. Minden, ki a bank' forgatási ügyében részesülni

kivan , egy külön lapot tartozik Írásban kérni nevére a bank

igazgatóságtól , s ha ez, melly egyébiránt határozata okait so

hasem köteles felfödözni, kérelmét teljesíli, lapja' birtoka fe

lőli bizonyságul a folyamodó egy jegyet kap.

60. §. Kik pedig nem akarják, hogy a banknál lapot

bírjanak, de mind e mellett a bankba készpénzt kívánnak tet-

szésök szerinti rendelkezésre letenni, biztosílásuk és kényel-

mök végett rá fizetendő bank-kötelezvényekel kaphatnak le

tett pénzökről. • .

61 §. A forgató-bank rendszerint csak conventiós mér

tékű ezüst pénzt fogad el. '

62. §. A készpénznek a forgató-bankba betétele a felek

által mindenkor a pénztárnál kettős példányban benyújtandó

feljegyzés mellett történik , ezen feljegyzés' egyik példánya a

banknál marad tanúlevélül, másika pedig egy bankigazgató s

a pén/.lárnok által ezen szavakkal: „Hiány nélkül átvétetett '



53S Tizenegyadik ogatály.

aláíratva , az illető félnek visszaadatik , ki azt láttasítás végett

a könyvvezetőnek bemutatja s aztán magánál megtartja.

63. §. Bárminemű lejegyzésnek is az olly készpénzből,

melly már valamelly lapon bármiképeni járulmányul áll, csak

a következő napon lehet helye.

61. §. Ki a forgató-bankban fekvő pénzére utalva'nyokat

szándékozik intézni, mindenek előtt köteles az intézettel saját,

vagy meghatalmazottjának , kit az illy utalványokra feljogosít, •

aláírását megismertetni- Mind ez , mind amaz a bankhoz inté

zett egyszerű irat által történik, mit a bank előtt már hiteles'

két személynek is alá kell tanúkép irnia. A kereskedőség alá

írási czímét tudatja a bankkal.

65- §. A forgató-bankban fekvő pénz vagy egy lapról

másra irathatikát, vagy a maga' valóságában visszavétethetik.

Egyik mint másik nemére nézve ezen rendelkezésnek megki-

vántatik, miszerint iránta, már megismertetett aláírással ellá

tott s az utalványozni kívánt aommákat az egyes 'tételeknek

szintúgy, mint azon személyeknek is , kiknek részére utalvá

nyoztatnak, különkénti kijelölésével magában foglaló Írásbeli

jelentés tétessék.

66. §. E féle utalványozások a bankban lévő illetőség' ere

jéig tetszés szerinti sommákra történhetnek ugyan, száz pengő

forintnál kisebb sommára azonban utalványt kiadni nem sza-

bad. Ennél kisebb sommák csak a lap tulajdonosának fizettet

nek ki készpénzül, számvitelében még hátra lévő illetősége'

teljes kiegyenlítésére.

67. §• Ha a jelentés valamelly lejegyzendő tételnek a for

gató-bank' más részese' lapjára átvitelét tárgyazza, a jelentés-

Bea megnevezett sommá, ugyanazon egy időben az utalvá

nyozó" lapjáról lejegyéztetik s azéra iktaltatik át, kinek részére

az utalvány történik.

68. §• Ha pedig valamelly tétel' lejegyzése ollyan fél' ré

szére jelentetik be, kinek a forgató-banknál lapja nincsen, a

jelentés a banknál marad , aztán az említett fél a lap' tulajdo

nosa által kiadott utalványt tartozik előmulatni, s az illető

sommát a váltófoglalkodásban szokott nyügtatványozás mellett

veheti fel.

69. §. Ha az illy utalvány minden eló'mutatóra szól , bir

tokosának minden további alakszerűség s köleleztetés nélkül

kifizettetik.

70- §• Laptulajdonos állal valamelly készpénzbeli som-

ma' felvételére kiadott utalványokat a pénztár előleges fel

jegyzés után haladék nélkül tartozik beváltani.

71. §. Valamelly laptulajdonos' halála esetében, örökösei
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azt, ki a megholtnak a forgató-bankba letett vagyonsága fe-

lolf rendelkezésre fel van hatalmazva , a banknak törvénysze-

rűleg tartoznak bejelenteni, kivévén ha talán a megholt még

éltében kijelelte volna e részbeni meghatalmazottját.

72. §. A bankban letéve lévő vagyonságok csak a for

gatásra letett vagyonság' birói lezálogolása' eszközlése után adat

tathatnak ki.

73. §. Ki magát a banknál a forgató-bankbéli lap' örö

köséül, az az iránti rendelkezésre törvényesen ^meghatalmazot

tul a 71. §.' szabálya szerint igazolja, tartozik a bankkal saját

vagy helyettesített ügyviselőjének aláírását megismertetni, s a

meghalt laptulajdonos' jegyének visszaadása mellett új jegyet

váltani.

74. §. Ugyanezen rendeletek megtartandók azon esetben

is, midőn a laptulajdonos' aláírási czíme változván, új átírás

leszen szükségessé. <

75. §. A bank a forgató-bankbéli lap felől rendelkezés

iránt kiadott meghatalmazványokat mindaddig érvényeseknek

tekinti, míg a meghatalmazó által Írásban vissza nem hu

zatnak.

75. §• Ha valaki forgató-bankbéli lapjára nagyobb som-

mákat utalványoz , mint mennyiből egész illetősége áll , vagy

utalványában a lapot hibásan idézi , önmagának tulajdonítsa

rétkül, ha utalványa keresztül húzatik és foganat nélkül visz-

szaadatik; ismételt esetekben s különös körülményekben pe

dig lapbirhatási joga az igazgatóság által elenyészettnek nyil

vánitta tik.

77. §• Azon esetben, midőn valamelly lap, a lejegyzések

s átiktatások által meglelvén, a számvitelnek más új lapra át

tétele leszen szükségessé, a tulajdonostól az előbbi jegy vissza-

rétetik , s egy más , az újabb számra szóló , adatik ki neki.

78. §; Midőn valaki valamelly laptulajdonos' számára a

bankba pénzt akar letenni, ebbéli akaratját azon lapnak tulaj

donosa által, mellyre a sommá iktatandó, kiadott következő

jelentés kettős példányával tartozik kisérni :

„N. N. a magyar kereskedelmi bank' pénztárába szá

momra s lapomra azaz pengő forintot teszen le.

Pest - : Kiadó' aláírása.

E jelentés' egyik példánya a pénztárnál visszatarlatik »

másikra pedig, miután rajta a pénz' átvétele egy igazgató s a

pénz tárnok által tanúsil latolt, s az illető lapra feljegyzésnek

a könyvvezetőségáltali teljesittetése elismertelett, a pénzt-le-

lévő félnek visszaadatik.

79. §. Csenések' elhárítása' tekintetéből , tartoznak a
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laptulajdonosok mindenkor, valahányszor átíratást kivannak

a hanknal eszközölni, ]egyöket eló'oiiUatni, s ha ez elsikadt,

iránta az igazgatóságnál személyesen jelentést tenni, minek kö

vetkeztében a jelentő* számvitele tüstént más levélre tétetik át

a új jegy adatik >ki neki.

80. §. A forgató-bank egy rövid külön jegyzéket fog

minden egyes számvitelben még fenlévő tiszta illetőségről napi

rendben tartani, a szerinte minden laptulajdonost, jegyzékének

előmutatása s a meghatározott' díj' lefizetése mellett, kívánsá

gához képest értesíteni.

81. §. Ezenképen a könyvvivó'ségnél saját lapját is min

den laptulajdonos felnyittathatja maga előtt s számvitele' álla

potját áttekintheti.

82. §. Számvitel-másolatok a laptulajdonos' előleges szó

beli' kérelmére, a jegy' előmutatása s a számvitel' tételei több

vagy kevesebb számához mérendő díj' fizetése mellett, lehető

ségig rövid idő alatt szolgáltattatnak.

83. $. Saját magáén kívül más lapjáró] értesítést , vagy a

forgató-bank' könyvei áttekintését kívánni semmi félnek sem

szabad. A banktisztek, kiknek e részben a legszorosabb titok

tartás tétetik kötelességükül , Lármelíy tilos nyilvánítás' eseté

ben, hivatalukat vesztenék.

84. §. Ha a lapot vagy maga az eredeti tulajdonos , vagy

pedig az, kinek örökség' utján jutott birtokába, tovább meg

tartani nem szándékoznék,.hanem kitöröltetni kívánná, ez iránt

Írásbeli nyilatkozatot tartozik beadni , s elsőbb esetben a je

gyet, másodikban pedig a jegyen felül öröklési jogát tanúsító

oklevelét is hozzá mellékelni, minek következtében aztán a fél,

maga rendé szerinti vevény mellett, egész illetőségét kikapja.

85. §. A forgató-bank' számvitelei, az intézet' s a közön

ség' biztosítása tekintetéből, mind a .tőkepénzre, mind az illető

járandóságokra nézve, félévenként május' 31-én és november'

30-kán befejezte l nek.

86. §. Legfelebb június' 5-én és december' 5-én minden

forgató-bankbéli laptulajdonos' száraára egy kimutalvány fog

a banknál készen állani , mefly a meghatározott járandóságok'

s a könyvvitel szerint még benlévő tiszta illetőségsommáját tün

teti elő,, ezen kimutatványt tartozik minden fél az említett hó

napolcban átvenni, » a kimutatott sommá elleni észrevételeit

ugyanazon hónapok' 30-káig annál bizonyosabban legfelebb

12-ig beadni , mert különben a feljegyzeit fizetvény (saldo)

egészen maga rendében lenni tekintetik , ollyképen , hogy a

későbbi követelések által a bank jogosítottnak érzetidi magát,

a kérdéses lapra intézendő minden további lejegyzéseket cltil
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tani, magát a lapot egészen' kitörölni s a felet a forgató-bank

ban lapbirhatásra képtelennek nyilvánítani.

87. §. Ha .valamelly lap tulajdonos a bank által vele tuda

tott fizetvényt hibásnak találja , ezt egy saját aláírásával meg

erősített számvetés' benyújtása által , a' banknak legfelebb jú

nius' és december' 30-ig tartozik bejelenteni, s a bank ezen

számvetést saját könyveivel haladék nélkül öszvehasonlílván , a

nehézséget elhárítja. Az illy számvetési vizsgálat a foglalkodás'

rendes folyamát nem akadályozza.

88. §. Míg valaki saját lapját .alakszerűén ki nem töröl

teti, az folyvást életben lévőként kezeltetik s a félévenkénti

vizsgálatnak alája vettetik.

89. §. A forgató-bank , vasárnapot és ünnepet kivévén ,

naponként dél előtt s után nyitva áll a közönségnek ; a kitű

zött óra, mellyben az egyes hivatalos tárgyak a forgatási foglal-

kodásnál elővétetnek, ennek valóságos megnyittatásakor fognak

tudtul adatni.

90. §. Minden megkezdett hivatalbeli tárgyalás' végét a

felek személyesen tartoznak bevárni. A tisztviselők kötelesek

a felek' ügyeit ezeknek megjelenése' sorában késedelem nélkül

előmozdítani , s ha nagyobb tolakodás' esetében a felek taná-

csosbnak találnák eltávozni, s csak később jelenteni ismét ma^

gokat , a vélek hozott utalványokat, jegyeket s egyéb okle

veleket , ideigleni gondviselés végett átvenni a tiszteknek nem

szabad ; kik egyszersmind legszigorúbb felelet' terhe alatt til-

tatnak , hogy a hivatalos órákon kivú'l, semminemű ügynek

előmozdítása^, sem bent a hivatalban, sem annak kívüle el

nem vállalják,

\

VI. A letétekről

91. §. Letétkép a bank értékkel biró tárgyalta^ fogad

el , s ha ezeknek értéke már meghatározott , változatlan, felö

lök azon érték szerint ad bizonyságot s tanúsítást ; különben

pedig az illető féllel 'együtt közösen megbecsülted s ezt ezzel

írásban elismerteti.

92. §. Meghatározott értékű lárgyakul vétetnek

a) a törvényes folyamatban lévő arany és ezüst pénzek ,

conventiós lábra állított törvényes értékök szerint.

b) Pengő pénzre szóló státuspapirosok megnevezett érté

kök szerint , minden tekintet nélkül a kamatlábra.

OjJ. §. Különös becsü alá vétetnek

a) minden arany és ezüst portékák, nemes érczekből ké

szült bárminemű eszközök és bár törvényes folyamati
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elsőséggel nem biró, de a közlekedésből ki nem zári

pénznemek.

b) Nem conventiós mértékű ezüst pénzbeli sommákra

szóló belföldi státuspapirosok.

c) Mindennemű külföldi kötelezvények.

d) Magányosok' pénzoklevele).

94. §. A leteendő tárgyak mellett a letevő következő

feljegyzést tartozik kettős példányban beadni: ,, Alulirt a ma

gyar kereskedelmi kölcsönöző letéti-bankba, gondviselés vé

gett, (év, hónap) napjától, (év, hónap) napjáig, vagy bi-,

zonytalan időre , következő borilékú s becsü (a tárgy' neve)

teszen le.

Minden olly tárgyról, inelly termesztenél fogva kú'lün-

nemű, külön feljegyzés benyújtandó, s ennek sarkán a becsü'

öszves kimutatása , számmal és betűvel kileendő.

A. Minta.

Nyalábok'

jegye.
Számuk

Sulymér-

tékök
Benlévőségek

Értékök

p. p.

teljes. tiszt. ft. kr.

••.*•!-•

• •

(Kelt) (P.H.) Letevő' aláírása.

. ; ,' •

95. §. Arany- és ezüst-pénzek' feljegyzésében, minden

egyes tételnél megneveztessék

a) a tiszta súly,

b) a befoglalt pénzek' darabsza'ma.

c) Ha szükség, annak is kijelelése: valljon feldarabolt

vagy egész vagy kettős pénzek adattak-e át?

96. §• ^Bármiféle stáluspapirosok' feljegyzésében, egyszer

smind minden egyes papiros' neme is, fokonkénti kamatláb

szerinti rendben kitétessek ; ollyképen , hogy a bennök meg

nevezett jegyes sommáknak folyószám szerinti előlüntetése mel

lett, egyszersmind a név is, a mellyre szólanak, i kibocsátU-

tásuk' kelte kiirassék.
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97. §. Ki arány vagy ezüst portékát teszen le, köteles a

banknak mindegyik mellett a pénzverő hivatal' illető bizonyít

ványát , vagy a bankbirálók' egyike' becsűlevelét átadni.

98. §. Midőn magányosok' pénzoklevelei tételnek le , a

feljegyzésben kiteendő

a) azon oklevelek' nevezete, kelte, a kiadó', bizonyságok'

s kezesek' nevei.

b) A hitelező vagy szerződő-társ, kire szólónak; úgy az

átengedők' s engedményesek' nevei is-

c) Bennök megnevezett értékök, a bizonyos időre kiadott

okleveleknél pedig lejárati idejök is.

d) Külön mellékleteiknek , mint : telekkönyvi kivona

toknak, zálog-lekötési leveleknek, térílvényeknek slb.

jegyzéke.

99. §. Ha a benyújtott feljegyzések nem szabályszerűen

készítvék s aláirvák , a nyalábok kellőleg meg nem jegyezvék

s számozvák , vagy olly zsákokban , ládákban , hordóikban s

takarókban hozatnak elő, mellyek hűlelen kéz és megkárosí

tás ellen védhető állapotban nincsenek, hivatalos tárgyalásnak

hely nem adatik s a letevő visszautaltál ik.

100. §. A letétért fizetendő dijak következők:

a) átvételi-,

b) gondviselés!- ,

c) időhosszítási- j

d) kiadatási díj.

101. §. Az átvételi s kiadatási díjak, mint mellyek arra

rendeltetvék , hogy az intézetnek a letétmények' megvizsgálá

sa , méretese , becsültetése s lepecséleltetése körüli költségeit

fedezzék, a tárgyak' értékére veendő minden tekintet nélkül,

egészen egyaránt, a letelt egyes nyalábok' száma s teljes sú

lya szerint rovatnak fel.

102. §. A gondviselés! díj a letéti idő' s letétmény' érté

kéhez mérve, előre fizetlelik be; 15 napnál rövidebb időre

semmi letélemény élnem fogadtatik, hosszabb időre pedig egész

három hónapig , a díjak mindenkor szinte csak 15 napos idő

szakonként, azaz féíhónaponként vetlelnek ki, ollyképen,

hogy a 15-ös számmal teljesen fel nem osztható időt megha

ladó letételek , mindenkor félhónappal tovább tartóknak tekin

tetnek.

103. §. Ugyanazon gondviselés! díjak, a letételkor, a le

teendő tárgyak' értékéhez és hosszabb vagy rövidebb letéti idő-

liez fognak szabatni, s mennyiségűk a letéti intézet' megnyit-

tatásakor adatik Unitul.

104. §. Időhosszílási díjnak két esetben van helye •'
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a) Ha az eredetileg kiszabott határidő' lejártakor vagy

előbb, a fél maga Írásban bejelenti a tetszése szerint

meghosszabítandó időt.

Ezen esetben az újabb gondviselés! di'j , a fél által kívánt

hosszítótt időre, a lejárat' napjától számittatik.

b) Ha ellenben az említett bejelentés elmnlasztatván , a

lejárati napon ki nem vétetik, a bank a meghatározott

díjt 15 napról 15 napra felrója, s ugyanazt a kivenni

elmulasztott letétmény' minden féléve után megket-

tőzteti.

105. §. Határozatlan időre adott letétményékért a gond-

viselési díj minden év' lefolytával előre befizetendő a jövő évre;

ha e fizetés elmulasztatik , joga van a banknak, télévenként,

kettőztetett mennyiségben tartozásul róni fel.

106. §. Saját vagy idegen, sőt költött név alatt is lehet

bárminemű letétményt adni , a bank azonban bármelly előmu-

tatóra szóló vevényt nem ad ki. Egyébiránt letétmények csak

jogos felektől fogadtatnak el, miért is minden olly letevő, ki

•egyedileg közönségesen nem ismeretes már különben is , köte

les jogszerű birtokát, a bank előtt hitellel "biró két tanúval iga

zolni, vagy legalább azon esetben, midőn ismeretlen akar ma

radni' vagy a letétményt idegen avagy költött névre kívánja áu

adni, feljegyzését olly két tanú' aláírásával megerősittelni.

107. §. A letét végeit behozott tárgyak, a bankigazgatók

és birálók által a felekkel közösen becsültetnek meg, a feljegy

zés szerint, s ugyanakkor az átvételi és gondviselési díjak is

meghatároztatnak.

108. §. Az átvett nyalábokat vagy csomókat a banktisz

tek ónzárolják, s a felek tulajdon pecséteikkel ollyképen biz

tosítják, hogy azokat a pecsét' megsértése nélkül felnyitni ne

lehessen; a letett egyes darabok' teljes súlya mind a nyalá-

. bokra vagy csomókra, mind pedig a feljegyzésekben is fel-

Í09- §. Ezen hivatalos cselekvények után , a feljegyzés'

egyik példánya a banknál marad, másika pedig letét-bizonyít-

ványul az illető díjait,' átvétele felőli elismeréssel ellátva, a fél

nek átadatik.

110. §• A letét-bizonyítványokat szabad ugyan másra is

tulajdonul átruházni , csakhogy a pecséttel, ugyanazon aláírás

sal, s a 106. §-ban rendes hitelesítés' esetében két hiteles tanú'

aláírásával ellátott engedményt, a feljegyzés előmútalása mel

lett mindenkor előre be kell a banknak mutatni.

111. §. A letéti idő' kívánt meghosszítása, a banknál a le

tét-bizonyítvány' elomutatása mellett, szóval jelenlen Jő, s .íz
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illető idöhosszítási díj lefizetendő, melly lefizetés azlHn lanu-

sittatik, s a mcghosszílolt idő a letét-bizonyílváuyra leijegyez

tetik.

112. §. Ha a feléje a letét -bizonyítvány t visszaadják s

nyugtalványozzák, lelett tulajdonúikat bármikor visszavehetik;

de a már előre bt'fizelett gondviselcsi díjakból semmi vissza

nem terítettet ik. A lelélmények, a banknál mcgltvő feljegyzés

szerint, darabról durabra kézhez adatnak, egyszersmind a pe

csétek' sértetlensége, úgy a' nyalábok' és csomók' teljes súlya

ellenőrzittetik. Ha e részben hiba mutatkozik, az a nyalábok'

és csomók' felnyitása és a benlévőségek' szoros megvizsgálása

állal elenyészlelendő.

113. §• Ha a felek az időhosszílási díjakkal adósak ma-

radnak , a letélmények' kiadatása csak azoknak pon ős lefize

tése után engedtethetik meg.

114- §. Keményen tiltatik a bank* letéti intézetének, hogy

a nála letett tárgyak' tulajdonosai' nevéről, vagy azon tárgyak'

mennyiségéről, tulajdonságáról s értékéről semmi kérdezke-

dési értesítést ne adjon ; ezenfelül, bárminemű letett vagyon-

ságok, egyedül csak a tulajdonos' tudtával s kijelenletelt meg-

egj'ezésével , a letét-bizonyítvány' előmulatása mellett, irat

hatnak át más névre , vagy adathatnak ki másnak az eredeti

letevőn kivül.

115. §. Ha valamelly letevő hitelezői csődület alá esik, s

e felől a bank törvényszerűen értesittetik , köteles a barik a

nála letett tárgyakat a csődúleti tömeg' számára, hiány nélkül,

hű kezelés alatt tartani, s azokat csak az illető törvényhatóság'

végzése' következtében, a szabályszerű díj' lefizetése s az in

tézet' minden követelései' kiegyenlítése mellett, a csődülcli tö

meg' gondnokának kiadni.

116. §. Ha a banknál letett valamelly tárgy, peres ú'gy-

beli birói foglalás' utján másra ruháztulik, a letétmény az il

lető díjak' lefizetése, a letét-bizonyítvány' visszaadása és saját

kézzel aláírandó alakszerű vevény mellett kiadatlialik.

117. §. Ha több közös tulajdonosuk' letétményei adatnak

át a banknak, kötelesek a tulajdonosok a lelélmény felőli ren-

delkezhetésre egyet magok közül, vagy valamelly más sze

mélyt, különös mcghalalmazványnyal felruházni s jogosítani.

A bank aztán minden hivatalos eljárásaiban egyedül azt fogja

meghatalmazottnak ismerni s meghalalmazványát mind addig

érvényesnek tekinteni, míg maga rendé szerint vissza nem hu-

zatik.

118. §. Ha a letét más' számára történik , maga a letevő

az általa nevezett tulajdonos' hitelesített meghatalmazványa'

.--

35
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előmutatáaa nélkül a' letétinények felől nem rendelkezhetik,

valamim ellenben a tulajdonos is illy esetben, ha a leteti hol-

miket személyesen köreteli, a 108. §-ban kitűzött alakszerű

séget tartozik megtartani.

119. §• Ha a letétmény halálozás' következtében , más

fagy több mások' tulajdonává* ralik, az örökösök kötelesek a

bankot törvényszerűen tudósítani a felől: kinek leszen hatalma

a letelt holmikról rendelkezhetni.

120. §. Minthogy a lelétinényekről öszves mennyiségek

szerint lehet rendelkezni, az olly fel, ki a letelt holmiknek

csak egy részéi kívánja kivenni, tartozik az öszves mennyiség'

kiadatását a 112. §. szerint eszközölni, s aztán azon tárgyak

ról, mellycket tovább is az intézet' gondviselése alatt akar

hagyni, ujabban kettős feljegyzési benyújtani, és érellök az

álvételi díjt épen úgy, minlha az elölt a bank' kezénél nem is

voltak volna, lefizetni. Ujabb gondviselés! díj azonban, ha a

letél-idő változatlan marad , vagy rövidebbre telelik , nem -fi-

ealtclik, idő-hosszílás' esetében pedig csak a 104. §' érlelmé-

ben kivetett idő-hosszílási pótlék , a kiadatási díj végre csupán

a valósággal visszaadott tárgyak' száma és súlya szerint köve-

lellelik.

121. §. A bank a nála leteti tárgyaknak számuk és niine-

ntiíségek szerinti hű s gondos gondviselésére, valamint a/.ok-

nak sértellenségérc 's el nem sikkadására nézve is, jótállással

kötolezlelik; azon történetes esetekre azonban nem, mellyek

a köztörvény' rendeletei szerint kizárólag a tulajdonosnak szá

mítandók.

122. §. Ha valamelly fél , a neki letél-bizonyi'tváriyiil ki

adott feljegyzést elvesztené, tartozik azt a szükséges jegyzésiétől

végett közvetlen a'bankigazgatóságnak bejelenteni, az oklevél'

megsemmitésél rendes nlon eszközölni, s a lelétményről csak

a megsemmilési haláridő' lefolyta után rendelkezhetik szaba

don. Ki ezen alaks/.erűségekel meg nem tartja, elveszted fel

jegyzésével történhető visszaélés' esetében a bankon jogszerű

követelése nincsen.

VII. Előlegezések5 s kölcsönök' szolgáltatásúról.

123. §. A bank következő javakra előlegez pénzt:

a) olly arany és ezüst szerekre , mellyek a 93. §' értel

mében letélményül elfogadtathatók;

b) pengő pénz kamatú státuspapirosokra ;

e) olly honi termékekre, portékákra, gyár- és kczmú-

vekre, mellyek iicuj romlékouyaJi ;
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d) házokra és fekvő javakra.

121. §. Ki a hátiktól pénzt akar előlegezni, azt kellős

példányban benyújtandó jegyzék által tartozik kérni, melly-

ben a 91. §. szerint a zálogul szolgálandó tárgy' s a kívánt

sommá' mennyisége , a kölcsön' idejével együtt pontosan ki

tétessék.

12,). §. Arany és ezüst rudukra B törvényes fblyamalbuu

lévő arany és ezüst pénzekre , belbeesőknek a teljes értéken

alul száztól ötös mennyiségéig adatik előlegezés; teljes értékül

belföldi érez pénzeknél ezeknek törvényes, külföldieknél pedig

belső érczbeli értéke vétetik; arany és ezüst rudáknál ellenben,

a felek által a cs. k. pénzverőhivatal' vagy a bankbirálók' utján

igazolandó belbecs , a pénzverő hivatali bevállóár szerint szá

mítva pengő pénzben.

126. §. Ha pengő pénz kamalií belföldi státuspapirosok

(melalliques) vétetnek zálogba, ériékök mindig az akkor prngö

pénzben fenálló alkuházi középár szerint vétetik, a a rcájok

adandó pénz az emli'tellkép kiszámítolt értékök két harmad

részére szorittatik. Ha pedig azon slátuspapirosok' folyama a

bennök kilett száz forintos értéknél felébb szökkent érlckökül

csak száz forint vételik, a enaek kétharmad részéig adatik

kölcsön.

127. §. Ha a banknál zálogkép letett közkötelezvények ,

történetes események miatt, alknliázi ériékökben, azon közép

értéknek, melly az iménti 126. §. szerint letélelökk'-r kiszá-

niitlatott, három negyedrészéig leesnének: letévőjök köteles,

minden e végelti felszólítás nélkül , másnapi 11 óráig mitit ki- -

szabott határideig , a zálog előbbi értékét a kölcsönbank' sza

bályaihoz mért valamelly más zálog által kiegészíteni, külön

ben az igazgatóságnak joga van, az álvelt kötelezvényeket a'-

pcsti kereskedői csarnokban eladni , és csak a saját jogai' s

követelései' teljes fedezete után fenmaradó feleslegnek az adós'

számára s rendelkezéséig kamattalari gondját viselni. Ha a be

jövő sommá a bank' követeléseinek fedezésére nem elegendő,

viszkereset e az adós ellen fenmarad.

128. §. Ha a zálogként letett sláluspapirosok magyar kir.

udvari kamarai kötelezvényeitől állanak, s bizonyos nevekre

szólanak , felölök a bank' számára maga rendé szerinti enged

mény kiadandó, s az átjegyeztetés az illető hivataloknál ha

lasztás nélkül eszközlendő.

1 29. §. A bank a letelt kötelezvények' visszaszolgáltatása

kor, az illető tulajdonost , a 128. §. szerint kiadott engedmé

nyek' uiegseniuiilése felöl adandó rendes nyilalkozvány állal

33*
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helyzcndi ismét vissza azon kötelezvényekről szabadon rcndcl-

kezhetési jogába.

130. §. Ha a Lank honi termékekre, portékákra, gyár-

fa kézmüvekre előlegez pénzt, fökénl e következők figyelembe

' veendők :

a) Azon termékek, portékák, gyár- és kézmüvek , oly-

lyanok legyenek, mik npm romlékonyak.

b) Az előlegezés csak három hónapra , vagy egyik pesü

vásártól a másikig adatik.

c) Ha a felek, kik a banknál pénz-előlegezés melletí ter

mékeket, portékákat, gyár- és kézimivekel tesznek le,

a visszaváltási időt meg akarnák hosszabbitlatni , azok,

kik három hónapos előlegezést kaptak, a lejárat előtt

két béllel (14 nappal), azok pedig kik termékeikre,

portékákra,' gyár- és közmüveikre egyik pesti vásártól

a másikig Vettek fel pénzt, a vásár' első hete' elején tar

toznak az igazgatóságnál a meghosszílás iránt lépéseket

tenni.

d) A birálók a termékek', portékák', gyár- és kéznmvek'

értékéi a pesti folyó ár szerint határozzák meg.

c) A bank az értékbeli sommá' feléig előlegez.

f) Ha a lelelt termékek, portékák, gyár- és kézmüvefc

a- birálók állal meghatározott becsűárnak három-ne

gyedrészére leszállanának , lelévőjök köteles Írásbeli

felszólításra, 8 uáp alatt elöbbeni értéköket kiegészíteni,

különben az igazgatóságnak joga van az átvett termé

keket, portékákat, gyár- és kézmüveket eladni, s

csak a sóját jogai' a követelései' teljes fedezete után

fenmaradó felesleget tartani az adós' számára s rendel-

. kezesére gondviselés alatt; mire nézve

g) Köteles minden olly letevő, ki nem helybeli keres

kedő , távolléte idejére, itt Pesten egy különösen ezen

esetre szóló hitelesített meghatalmazványnyal felruhá

zott képviselőt rendelni, ki a jelen §. f. pontjának ele

get tegyen.

h) A bank' s a község' minden részbeni biztosítása' te

kintetéből reudeltelik , miszerint minden , ki a banktól

termékeire , portékáira , gyár- és kézmüveire , vagy

bármi más vagyonságaira kölcsönt akar kupni, tulaj

donosi joga' igazolása végett , a bank' kivonatára , két

helybeli pesti hiteles és bankképességgel biró embert

hozzon magával jótállóul.

131. §• Ezen kölcsönözési ügy' kezelését , a bankigazga

tóság idő s körülményekhez képest inlézendi s rendclendi cl ,
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és a kezelési járandóságokat azokhoz szabandja igazságosan.

Az átvelt termékekről, portékákról, gyár- és kézmüvekről

vevényt ad -a letevőnek.

132. §. Házakra s fekvőjavakra a bank, az alapszabályok

16. §. szerint szinte fog előlegezni, s elveit, mellyeket e rész

ben követerid , az óz iránli közzétételben határozza meg.

133. §. Egyike a zálogok' benyújtott feljegyzéseknek a

banknál marad , másika a felnek visszaadatik , a kapott pénz

beli sommáról mindazállal tartozik az elzálogító váltójogilag -

köteleztelése végett, egy általa elfogadóit váltót kiadni, melly-

nek lejárati napja á kiváltás' idejét jelentse. A zálog átvételének

elismerése s ezen zálogügy' kellő meghatározása a feljegyzés

ben szinte kitétetik.

134. §. Zálogokra pénz csak százas számmal teljesen fel

osztható kerek sommából előlpgczletik, ha és a mennyiben

ezen sominak a zálog' értéke által a 125, 126, 130 és 131. $§'

rendelete szerint kellőleg fedeztetnek.

135. §. Száztól hatos kamatnál, mi előre befizetendő,

több sohasem vétetik; a legrövidebb idő, mellyre a bank pénzt

előlegez , tizenöt napra határoztatik.

136. §. Ha ki a zálog' átvétele felőli bizonyítványul visz-

szakapott feljegyzést (133) elvesztené, köteles ezen esetet a

banknak tüstént bejelenteni, s azon oklevél' megsemmitését az

alapszabályok' 47. §-sa' értelmében a váltótörvényszéknél esz

közölni. Csak ha ez eszközöltetett, lehet a banknál a feljegyzés*

másolatát megkapni s a zálog' kiadatását megnyerni.

137. §. A foglalkodás' ezen ágánál előforduló egyéb teljc-

sítendőségek , a 101. §. szerint, a beadott zálog' számához és

súlyához mért átvételi s kiadatási díjban állanak.

138. §. A kölcsön' ideje hosszításánál, a kiadatási a az

átvételi díjak a letéve lévő zálogért épenúgy megvétetnek, mint

ha a zálog valósággal visszaadatotl s a bank által újonnan vé

tetett volna át.

439. §. Ki az adósság' lejárata előtt, a tőkepénz illető

részének lefizetése mellett csak egy részét kívánná a zálognak

kivenni , a kölcsön-maradékot pedig a kitűzött ideig tovább is

fenhagyni, tartozik ebeli kérelmét a kezénél lévő feljegyzésen

kitenni, egyszersmind a banknál lévő adóslevelére is hasonér-

lelműleg feljegyezni, minek következtében aztán a bank, na

a zálog felosztható , kérelmét teljesítheti.

140- §. A zálogok épenúgy, mint az egyszerű letétmé-

nyek, a 107. és 108. §§' szabályai mellett vétetnek át, s ha

más' számára tétetnek le, vagy öröklés', engedmény' vagy

birói foglalás' utján más' tulajdonává válnak, kiadatásuknál a
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113 és 119. §§. mcglartandók, a zálogokra intézed letiltásokra

s tudukolási értesítésekre nézve pedig a 114 és 115. §§' ren

deletei alkalmazandók.

1 41. §. Kölcsön' lejárata előli szabadságában áll a zálog-

tulajdonosnak a bankot írásbeli nyilatkozással s az illető árnak

meg vagy nem szabásával feljogosítania, miszerint a zálogul

letelt vagyonságot egészen vagy részben, hites alkuszok állal,

vagy pedig közönséges árverés' utján eluduthassa ; lejáratkor

ivllenben , Ti a a kölcsön vissza nem íizeüelik, joga van a bank

nak magát a magyar váltótörvény' zálog- és meglarlási jogról

szóló 193—200 §§' értelmében azonnal kielégítenie, mind

egyik, mind másik eselben, a félnél kinlévö tökepénzhez a ki

adatási és alkuszdíj, áiverési s minden egyéb költségek is,

bizonyos meghatározandó díjjal (provision) együtt, hozzá s/á-

Jiiil tálnak, s csuk az ezek ulán fenmaradó sommá adatik át,

de kamat nélkül, a (eljegyzés* visszaszolgáltatása s rendszerint!

nyngtalványozás mellett, a lulajdouosnak, vagy. csődület' ese-

U'bcu, a csödúleli tömegnek. .'

142. §. Az, hogy a felek állal eladatáa végeit önkényt

átengedett vagyonságok el nem adathatlak, a kölcsön' ideje'

liosszabíUísúru seinini alapos okot nem szolgáltathat, s az adóst

kötelességéiül , miszerint a bunkói annak idejében teljesen ki

fizesse, fel nem menti. Azon esetre pedig, hu talán a bank a

zálogok' eszközlöll eludulása állal leljes kiclégittelésél nem

nyerhetné, a zálogtulajdonos elleni további kéréseié az iulé-

y.elnek ezennel világosan feiitarlalik.

':

B. Minta.

 

Hészvéiije a mngyar kereskedelmi banknak.

A legfelsőbb jóváhagyást nyert magyar kereskedelmi bank

ezennel nyilványílja, hogy ÍN- N., vagy a jelen oklevél' bár-

melly más jogszerű birtokosa, a szabály szerinti. járulniány'

következtében , mclly nél pótlék-fizetésnek helye soha sem le

het, a "• s lapon szám alatti részvénynek tu

lajdonosa lett, ezért is mindazon jogoknak részese, mcllyck a

magyar kereskedelmi bank' részvényeseit, legfelsőbb helyeu

jóváhagyatott szabályainál fogva illetik és illelcndik. ^
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Túlsó lapján.

 

A raagy. kereske

delmi bank' jelen
urnák

Az átruhá

zás' neme.

ÉT és

hónap
nap

Átengedő*

aláírása.

szám alatti részvé

nyét átengedem .

-

_

vn.

Hazai első takarékpénztár.

Ezen 1839-ben alapított közhasznú intézetnek szabályai

következők:

1. §. Ezen takarékpénztárnak czélja s iránya < a munkás

és szolgáló köznépnél a szorgalmi ösztönt s takarékosságot éb

reszteni , serkenteni és ápolni , s alkalmat nyújtani arra, hogy

ez beszerzett kevés vagyonának feleslegét , szükség', lehetet

lenség' s balesetek' idejére félretehesse , s azt a takarékpénztá

rak tőle átvevén, számára biztosítsák és kamatok a ezek'

kamatjai által neveljék.

2. §. Az érintett üdvös czélnak elérhetése végett, egy ala

pító egyesület , az" intézet' bátorságára s egy takarékpénztár*

alakítására, fejenként 100 pengő írtjával, 65,000 pengő frlnyi

jótállási tőkét telt öszve olly végre, hogy ennek kamatjai

egyenesen az intézet' javára fordíttassanak.

3. §• E szerint senkinek az intézet' pénztárába beleendő

pénze semmi esetben el nem vesz.

4. §. Az intézet Peslmegye' pártfogása alatt áll , mellynél

fogva illy czimet visel : „Pestmegye' pártfogása alatt álló haxai

első Takarékpénztár." — Egyébiránt a most említett pártfo

gáson kívül , Tekintetes Pest vármegyével sem pénztárra, sein

kezelésekre nézve semmi egybeköllelése nincsen.
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5. §. Az alapító részvénye' kamatját 11. m. fi p. flot vagy

évenként fizetheti, vagy több évekre is előre egyszerre fizet

heti , vagy pedig magát an alapítói tökét is leleheti.

6. §. Az intézet' dolgait minden íizelés nélkül, becsület

ből kormányozzák : egy igazgató , segédigazgató s 40 tagból

álló választmány, kik közül soronként minden hivalal-nyilolt.

napon, egy választmányi biztos az intézet' hivatalos kezelései

nél jelen van. Az egyesület' munkálatait viszik a következő

tisztviselők: a) a hivatalban : egy pénzlárnok , egy ellenőr és

egy irnok , b) a köz- és választmányi ülések' jegyzőkönyveit

s az ezekkel járó egyéb hivatalos irományokat szerkeszti egy

titoknok; ügyeit pedig a választmánynak azon ügyvéd-tagjai,

kik e részben eddig is minden alkalommal minden jutalom

nélkül, egyedül az intézet iránti nemes buzgóságból, annak

javát munkálni szívesek valának.
 

lapokban , részint különös jeler.

állal előbb köztudomásra andaudó lészen , s mellyben minden

tag részt vehet, — A választmányi ülések szinte rendszeresen,

minden 14 napban, vagy miként azokat az igazgatók szüksé

gesnek látandják, egyébkor is fognak tartatni.

8. §. Az egyesületnek mindegyik személyesen megjelenő

tagja , részvényei' számára való tekintet nélkül , csak egy sza

vazattal bír.

9. §. Az egyesület' igazgatója közgyűlési elnök -nem le

hetvén, elnökét minden közgyűlés maga nevezi ki.

10. §. Tíz év' elteltével az alapitói egyesülés és részvényi

kötelezés megszűnik ugyan, mindazállal az intézeti kormány,

az első alapítók' kezében továbbra is megmarad, olly formán,

hogy azontúl magok s választmányosaik közé, a gyámolók

köznl is megválasztathatják azokat , kiket az intézet' czéljainak

előmozdítására alkalmasaknak ítélnek.

11. §• Tárgyai a közgyűlésnek ezek:

o) Az igazgatónak, segédigazgatónak s választottság' tag

jainak titkos szavazattali megválasztása-

b) Tisztviselőknek szinte titkos, szavazattal és átalános

többséggel! megválasztása.

c) Az intézet' állapoljáról leendő igazgatói s válaszmányi

tudósítások' felvétele, mellyek megvizsgálás után "t.

Pest vármegyének, közgyűlésen leendő felolvasás és

nyilvánítás, onnan pedig a tisztelt megyének e részbeni

határozatához képest, a nagyméltóságú magyar királyi

helytartó-tanácshoz leendő felküldés végett bemutatan-

dok lesznek.

\
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d) Időközbeni tapasztalás után netalán czéltalanoknak mű-:

tatkozott szabályok' megváltozatása, ügy az alkalmat

lan vagy bűtelpii tisztviselőkről! intézkedés, melly ese^

lek azonban a közgyűlési birdel menyekben cló're vilá

gosan kileendők lesznek.

e) Az intézel,' számára, a választmány' előterjesztéséhez

képest szükségesnek tolulandó nagyobb költség' elha

tározása.

f) Minden olly tárgyak, mik a választmány' körén lúl

terjednek.

, g) Az intézet' javára telt minden nagylelkű pártfogások .

adakozások, hagyományok sat. közgyűlésben közhírré

tétetnek,''s a hirlapokba iklallatni rendeltelnek,

h) A közgyűlés a számadások' és a pénztárak' megvizsgá

lására 9 ezeknek egymással! öszvehasonli'tására 7 tagból

álló bizottságot választ, melly munkálkodásának köny-

nyebb és tiszlább vitele' tekintetéből, negyedévenként

ös.zve ül. Teljes erejű munkálkodására legalább 5 tag

nak jelenléte szükséges, s tudósítását a januariusi köz

gyűlésnek mutatja be. — Ezen bizottságban a választ

mány' tagjai részt nem vehetnek.

12. §. Az igazgató és segédigazgató , kik közvetlen felü

gyelői az intézetnek és kezeléseinek, három évre válaszlatnak.

13. §. A választmányi üléseknek ők elnökei. Egyénig

szavazatok' esetében, kivévén a kölcsönadás' elhatározásait, —•

az ő szavazataik eldöntők.

14. §. Ha az igazgató időközben meghal. vagy lemond,

újnak választása végeit azonnal közgyűlés hirdetendő ; az el

halt vagy lemondott se,gédigazgaló' helyébe pedig az lép, kit

a múlt segédigazgatói választáskor utána legtöbb szavazat ért.

15. §. Tagjai a választmánynak, mellynek elnökei az

igazgatók, — egy évre választatnak, de többekben is megvá

laszthatok; évközben is a 18-dik §. szerint magok egészítik

ki magokat.

16. §. Miután .a választmányi üUseknek legfőbb s a min

den oldalróli szoros vizsgálatot Icginkáb igénylő tárgyai a

kölcsönök, mielőtt a nemesi, polgári, kqzségi és adózói

fekvő vagyonokra adandó kölcsönök a gyűlésben felvétetné

nek, az e. részben munkálódó állandó bizottság' tagjai által

előlegesen megbiráltatnak , s csak ezen bizottság' tagjainak vé-

leményes tudósítása' következésében vétethetnek tanácskozás

alá; annálfogva a választmányi ülésekben, — az elnök' beszá

mításával hét tagaak jelenléte elegendő, — ügy azonban,

hogy- minden ülyen kisebb számú gyűlés* jegyzőkönyve a kő
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vetkező teljes számú ülésben felolvastasaék és meghjteleíit-

tessék.

17. §. Minden a kikölcsönözésben meg nem egyezd tag

nak i szabadságában áll , meg nem egyezését maga igazolására

a jegyzőkönyvbe saját kezével beírni.

18. §. Ha valamellyik választmányi tag időközben ki lép,

vagy meghal , illy esetben helyét az löltendi be , ki a múlt

választmányi szavazatok szerint az clválaszlolthoz legközelebb

állott.

19. §. Az intézet' tisztviselői az egyesület' közgyűléién

teszik le hitöket hűséges hivataloskodásukra, miután előbb a

választmány előtt tiszta erkölcsüket s lelkülelöket bebizonyí

tották 3 a megkivántató vagyoni jótállást elegendően kimu

tatlak.

20. §. Ezen jótállás vagy biztosítéki levél (Cautio), —

rnelly a választandóknak, ha atyai hatalom alatt lennének,

atyjaik, s ha házasok, hitveseik által is aláírandó a a lekötött

javakra bejegyeztetendő , — a pénztáritokra 8 ezer , az elle-

őrre 5 ezer, az írnokra nézve pedig 2 ezer pengő forintban

állapillalik meg.

21. §. Az intézel' számadó tisztviselői más hivatalt s fele

lettel járó gyámságot nem viselhetnek.

22. §. A hivatalnak hetenként három nyitott napja van ,

u. m. kedd', péntek és szombat, mellyek közül kedd és szom

bat a betételek' elfogadására , péntek pedig a felmondott bele

teli pénzek' visszafizetésére van rendelve. — Szabatos órák:

délelőtt 9-től 12-ig, délulán 3-tól 6-ig.

23. §. Elfogad az intézet, az alább megállapított öszveg'

erejéig pénzeket mindenkitől különbség nélkül.

24. §. A betétei' legkisebb öszvege 20 p. kr. , legnagyobb

300 pfrt. , melly utóbbi beuhagyott kamatokkal és ezek ka

matjaival 600 pfrlig nevekedhetik. — Mihelyt a betett tőke

ezen maximumot megüli, tartozik azt a tulajdonos kivenni,

különben attól fogva kamatot nem kap; szabadságában állván

azonban ezen öszvegből kisebbet új beleiéire használni.

25. §. Az intézetnek minden be- s kifizetései egyedül

a hivatalban történhetnek; s addig m/g idővel bizományosok

(commandite) állal netalán mód nyujtatnék arra, hogy a me

gye' legtávolabb részeiből is beleendő pénzek bejöhessenek a

takarékpénztárba a nélkül, hogy az adózónak befáradni kelles

sen, — szükséges, hogy mindenki maga gondoskodjék pén

zének beadásáról.

26. §. A beleteli könyvecskéktől 20 pftnyi betéteiig semmi

díj nem jár, azontúl 50 frlig 6 pengő kr., 50 frllól 100-ig 8
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pengő kr., ellől 150-ig 10 p- kr. ezenfelül 20 pengő krajczár

fizettetik.

27. §• A könyvecskének elvesztése vagy ellopalása a lii-

valalban azonnal bejelentendő a a beleteli jegyzőkönyvbe fel-

jegyzendő lészcn , további rendelésig minden fizetés felfüggesz-

1 clvén.

28. §. Az intézet a beteendő öazvegektől százlóli öl ka-

innlut fizet, a kikölcsönözöttektől pedig hatot vészen; a min-

clrn száztól esendő egy forintnyi különbség, az intézet' javára,

költségek' fedezésére maradván.

29' §. A kamatoztalás , a betétei vagy felfizetés után kö

vetkező hónap* első napján kezdődik és megszűnik azon hónap'

utolsó napján, melly a beletel' vagy feltízetés' kivételét meg

előzi. — Az intézel' kikölcsönözéseinck kamatjai szorosan be-

Ibglalólag (inclusiv-e) napszámra számittalnak kJ.

30. §. A belélelek' és felfizelések' kamatjai, január és

július hónapokban, a tulajdonos által felvélelhelnek, mi csak

úgy történlielik meg, ha a beletel és felfizelés után következő

hónap' első napjától június' és december' végéig, vagyis a ka

matok' számítása idejéig, a kamatozlathatásra szükséges felér

már lefolyóit. — Ha a kamatok benhagyalnak , azok a fen

tebbi mód szerint tőkéztelnek, de illy lőkéztelésre a kamatnak

legalább 20 pgő krt szükség megülui. Ha a kainál egy p- frlot

meg nem ül, tőkéje nélkül külön ki nem vélethelik, hanem

lőkézlelik.

•31. §. Számolás' könnyebbségéért, de a könnyen törlén-

lielö zavarok' kikerülése yégetl is, u hivatal kamal-krajczárok'

törtszámaival nem vesződik.

32. §. Minden belelt és felfizclelt pénzek, minden pénle-

ken kivélelhelnek a tulajdonos állal, egészén vagy részletesen,

a kivétel' nagyságához képest felmondással, vagy a nélkül, —

50 pgő frlig nem kell felmondás, azonfelül 100 frlig 8 napi,

 

szerre, hanem egymás után hét naponként mondhalja fel.

Ezen felmondások a hivalalban történnek.

33. §. A belelt öszveg s a kamalok annak fizetletnek ki ,

ki az illető beleteli könyvecskét előmutatandja. Az oklevelea

vagy tanús kimulalást csak azon cselben kívánja meg a hivatal,

ha a beleiéi a jegyzőkönyvbe tett azon kikötés mellett tétetett,

hogy az senkinek másnak , mint egyedül a/, illető tulajdonos'

személyének szolgállassék ki.

31- §. Az inlézclnck a bctélelekből, fdHzelcsből , bcnha
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g} olt kamatokból, tartalékpénztár' tőkéiből s ezeknek karnál*-

jaiból bcgyúlt minden pénzei , százlóli hatos kamatra kölcsö-

nözlelnek ki ; a bár ki által kölcsönveendő öszvcg 15 ezer

pengő frtot meg nem haladhatván.

35. §. Annak megjegyzése mellett, hogy senkinek puszta

személyes hitelére vagy, mint a magyar mondani szokta, sza

kállára, ngyszinle merő vállalatra, magányos átruházandó kö

telezvényre, tisztiQzetésre, valamiül fogható zálogra pénz nem

kölcsönöztetik. A vagyoni bátorság' kellő kimutatása mellett,

kölcsön ad az intézet:

A) Elnö helyen, minden másnemű bátorságok előXt, előre

szabályosan igazgató, választmányi biztos és pénztárnok által

megvizsgálandó státuspapirosokra, azon átalános meg

jegyzéssel , hogy ezek csak budapesti lakosoktól , vagy azok'

jótállása mellett fogadtatnak el, s hogy a bécsi pénzcsarnok'

időnkénti folyamához (Wiener Börsen-Cours) mérve azokra,

a kamatok' előre fizetése mellett , háromnegyedrészben csak

három hónapra kölcsönözlethetik pénz ; melly határidő , ha

n státuspapirosok' becse nem csökkent , a választmány által

meghoszabbíltathatik. Illyetén kölcsönvevő különös térítvény-

ben , mellyben aláirásán kívül lakását is kiteendi, arra is tar

tozik kötelezni magát, hogy azon esetre, ha, s valahányszor

az általa letett papirosok' folyama időközben 10%-lel lejebb

szálni találna, a hozzá intézendő felszólításra, 24- óra alatt ezen

10°/o-nyi hiányt kipotolandja; szabadságában állván ellenke/ö

esetben az intézetnek, a tulajdonos által letett papirosokból

annyit eladhatni , mennyi az öszves kölcsöntartozás' tökéletes

kielégítésére elégséges leend. Letett státuspapirosairól a köl

csönvevő is kap a pénztárnok' aláírása alatt ellen-térítvényt.

A státuspapirosi szabályok alá számíttatnak jelenleg —

további netaláni változtatásig — az Eszterházi sorsok is;

ngy szinte a teljes mértékű cs, aranyak is, mellyekre darab

ját 4 pft 25 krral számítva, a kamatok előre fizetése mellett,

három hónapra úgy kölcsönöztetik ki az illető öszveg, hogy

a lejárás' idejére elmulasztott kiváltalásuk' esetében, a folyam

szerint azonnal eladatnak.

B) Második helyen, három váltóképes egyén által kia

dandó s előlegesen a választmányi ülésben megvizsgálandó

váltólevelekre, a kamatok' előrefizetése mellett, szinte

ha rom hónapr a, és ugyanazon nevekre nem több, mint 15

ezer pengő forint erejéig; azaz: ugyanazon egyén egy vagy

több váltókon, még különböző minőségben is, csak 15 ezer

pengő ftig kötelezheti magát a takarékpénztárnak. Egyegy

váltó nem szólhat többről öt ezer pgő írtnál.
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C) Harmadik helyen, I^estmegyt,' l-ebelvbcn fekvő ne

mesi birtokra, az alábbirt módon kimutatandó becs;írnak egy

negyedrésze, mint legnagyobb öszveg' erejéig ; egyegy köte

lezvényen azonban csali öt ezer pgö frt állhat.

A választmányhoz intézendő rövid folyamodáshoz, —-

mellyben a felvenni kívánt öszveg és lekötendő nemesi jószág

megemlittetnek , — e következő oklevelek melléklendők :

1. Szolgabiró és esküdt állal végrehajtott hiteles ősz-

V e irás, mellyben az úgy nevezett normális conscriptiólól né

mileg eltérve, világosan és határozottan kileendők:

a) Birtok' neve , szomszédjai s mostani birtokosai.

b) Hányadrészét birja ennek az öszveiraló? világosan ki

teendvén: az öszveiró mi adatokból tudja vagy tapasz

talta ezt?

c) Birási jog, t. i. osztályos vagy adómányi örökje-e a

jószág az öszveiratónak ? vagy csak zálog ? ez utolsó

esetben: mennyiben birja azt, hány év van még liátru?

Az öszveiró arról , hogy az idetartozó eredeti oklevelek

neki előmulallattak , az öszveirás' fejezetében bizonyságot

leend.

d) Holdak' száma — még pedig külön a csak átalában

megemlítendő jobbágy telkektől. — Ezen pont mint a

kölcsönnek csak nem egyetlen alapja ne .bizonytalan

tanuvallásokból, hanem, — hol a tagosztály megtör

tént, annak hiteles felméréséből, — vagy hasonló s

hitelesen felmért birtok' aránya után, — vagy más

hiteles a az öszveirásban megemlítendő kútfőkből

világosan tétessék ki, még pedig a szántóföldek', ka-

szállók', erdők' holdjai különkülön , a legelőből csak

úgy s csak annyi jöhetvén be az öszveirásba , ha és a

"- mennyi az egészen befejezett tagosztály' következésé

ben az öszveiralónak kirekesztőleges birtokában van.

e) A fekvőbirtoknakholdja, így elkülönözve három hely

beli vagy szomszéd , vagy hozzá-értő gazdasági tisztek

állal hit alatt becsültessék meg, s ezen becsár, — le-

számiltalván abból a netalán betáblázotl öszveg, —

fog a kölcsön' mértékéül vétetni.

f) Ha a közbirtokosok közül valakinek birtoka haszon

bérben biratnék , hasznos az öszveirásban a helyben

divatozó haszonbéri sommát is, egy két, vagy több

esetek' hiteles megemlítésével kitenni.

g) Az épületek', gazdasági készületek', marhák' a kia

dandó kölcsön' mértékéül nem vétetnek; de azért az

öszveirásba nagyobb bátorság' okáért befogialandók.
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h) Az is megemlítendő: van-o az öszveiralóuak a hazában

másutt birtoka?

2. Betáblazási bizonyítvány.

3. Perekről a nagyszombati kér. tábla éa Pestmegye'

pertárnoka által kiadott bizonyítványok.

D) Negyedik helyen: a két királyi városnak népesebb

utczáiji lévő, — s mind építési, mind helyezeti viszonyaik*

tekintetéből a választmány általi megvizsgáltatásuk utáu, az

intézet' bátorságára elfogadható , tííz ellen biztosítva lévő há

zakra, a szabályosan kimutatandó becsárnak, minden tekin

tetek' egybevetése utáu, fenmaradandó tiszta egy-negyedrésze,

— a egy kötelezvényre öt ezer pgő forint — erejéig.

Afolyamodáshoz melléklendői :

a) Telekbirói hiteles bizonyítvány arról , hogy a ház a

folyamodó' nevére írva, s így szabad rendelkezése alá

tartozó tulajdona.

b) Hiteles a a város' meghiteltetelt építő mesterei és a te-

lelekbirói hivatal által kiadott becslevél.

c) Betáblázási bizonyítvány.

d) A ne talán régebben betáblá/.ott adósságok' kamatjai'

lefizetéséről! nyugtatványok — ha megszerezhetők , —

különben a kamatok a beláblázott tőkéhez számít

tatnak.

e) Perlárnoki bizonyítvány perekről, vagy azok' nem lé

téről.

f) Tűzkármentesitési bizonyítvány.

E) A megyében kebelezett nagyobb és közpénzlárral biró

kiváltságos községeknek, lekötendő bátorságnak a C.

l) alatti pontok szerinti öszveirása mellett.

F) Ollyan sz. mezővárosok' kebelében s halárában fekvő

ingatlan vagyonokra, hol a lakosok javaikat tulajdonosi

joggal bírják, s rendes bevallási jegyzőkön} vek vitelnek.

A folyamodáshoz melléklendői; :

1. dz öszveirds, melly a következő pontok szerint haj-

tátik végre :

a) A kölcsönt venni kivánnó lakos' folyamodására , a vá^

ros' kebelében, határában sat. lévő, s az örökbevallá-

sbk' jegyzőkönyvében tulajdon nevére irott fekvő ja

vainak öszveirása s hold vagy darab számra leendő

megbecsülése végett tanácsülésből kiküldetnek két ta

nácsnok és két választolt polgár ; még pedig hogy óz

öszveirandó javak' mennyisége és becsára ellenőrség alatt

történjék, — a kikiildendö váíasztoll polgároknak egyike

a folyamodóval ugyanazon — másika pedig más ti
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eedből való legyen ; mind n négynek a kiküldő Teg

zesben világosan ludtokra adassék, hogy a birtok-ré

szeknek dl Uilok kiteendö mennyiségéért felelősek.

b) Ezen küldöttség, a folyamodónak fekvő javait , mind

kiterjedésre , mind becsre nézve , nem gondolomra ,

sem a folyamodó' felvallása, hanem az általa előmu

tatandó osztályos, vagy egyéb a mennyiséget kimutató

oklevelek, vagy mérnöki bizonyítványok után, vagy

mindezek' nem léiében , öl számra adja világosan elő

tudósításában ; a becsárt pedig nem átalában , hanem

hold számra lélekismeretesen, úgy a mint az eladások*

jegyzőkönyvéből, vagy az ottani tájékon divatozó ár

folyamból elöltök tudva van, határozza meg; vi

lágosan megemlítvén az adatokat vagy okleveleket,

mellyekből mind a mennyiséget, mind a becsárt felvette.

— Épületek az öszveirásban csak lígy és annyiban szá

miitatnak, ha és a mennyi sommában tűzkármente

sítve vonnak, — a járó és heverő marhák és gazda

sági épületek pedig itt is, csak mint bátorság nevelő,

de a kölcsön' mértékéül nem vehető czikkek, foglal

tatandók az öszveirásba.

c) A küldöttség ezekről, a tagok' aláírásával bemutatandó

tudósítását, illetőleg bizonyítványát a tanács' birói és

jegyzői aláírással és hiteles pecséttel s2okott bizonyító

levél formában , a folyamodónak kiadja , s ezen bizo

nyító-levélben a következendőkről tesz hiteles bizony

ságot u. m.

aa) Hogy az öszveirt javak nz öszveiratónak valóságos ősi

vagy szerzemény tulajdonai, nevére az örök bevallások'

jegyzőkönyvében beírattak, még pedig minden öszve

irt darab részre nézve az örökbevallások' könyvéből a.

beírás' köllét és számát különkülön kiteendi ; vagy ha

a birtok oszlályos, arról tesz említést; továbbá meg

jegyzi , hogy azokra nézve a folyamodó ellen terhelő

örökscgi vagy adóssági perek előtte nem folynak, vagy

ha folynak, kijeleli azon részt, mellyel per terhel,

megjegyzi végre azt, hogy a mennyiség és becsár el

len észrevétele nem fordul-e elő.

bb) A folyamodók' személyét illetőleg, a tanács' bizonyít

ványában , világosan kiteendő. annak a tanács előtt is

mert magaviselete, iparkodó szorgalmas volta, és hogy

a közterhek". viselésében millyen pontos, az árvák' tá

rának, vagy adójában nem tartozik-e?

2. Ás ckkép felkészítendő öszveiráshoz, a folyamodni ki
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yánó lakos' részéről még béláblázáai, és ha a nemes, folyó

perekről is szóló megy ei bizonyítványnak előmuta-

Uisa szükséges.

Ugyan e pontok állnak akkor is, midőn több egy társu-

ságba álíolt lakosuk , egymásért jólállva (Ín solidum) — vesz

nek kölcsönt az intézel' pénztárából.

G) Jobbágy-kulcson. 

_.) E^y K

mutató jobbágynak, első helyeni betáblázásra , hat évre az

alábbirt oklevelekkel hitelcsen kimulatandó, s minden adós

ságoktól és közterhektől tiszta, fekvő értéke' becsárának egy

negyedrésze erejéig. A jobbágy' fekvő értékéhez, a törvényben

meghatározott jobbágyi állományon kivül, a szállók és az 1839.

6-dik törv. czik. 1-ső §-sa' értelmében megváltott irtások, a

zselléreknél pedig szerzemény földek, azőllők, irtások számi-

tatván.

II.) A kölcsön hat év alatt fizettetik részletesen vissza ,

így :

1-ső évben csak a kamat fizettetik

2-ik ,, a kölcsönnek egy tizcdrésze

3—iK ,, f, ,, Két „

4-ik „ „ r> két „

5-ik „ „ », két „

6-ik „ vagy is az utolsó évben három tizetlrésze ;

•— mindenkor a részletes visszafizetés' illető kamatjával együtt.

III.) A kamat félévenként fizettetik.

IV.) Ha kötelezésének, — akár a félévi kamat, akár a

részletes visszafizetésben — csak egyszer is meg nem felel, a

náli lévő kölcsön azonnal felmondotlnak tekintetik, s rajta

kamatjával együtt szóbeli perrel röglönös végrehajtás' és árve

rés' utján megvételik. — Ugyan ez történik.

V.) Akkor is, midőn a jobbágy a közterhek' lerovásában

késedelmesnek tapasztaltalik.

VI.) A kötelezvényt házas társa, vagy ha árvák vannak,

azok' nevében az árvák' atyja is aláírni tartozik.

A jobbágy-kölcsönért! folyamodásokhoz melléklendők :

a) Az 1-ső pont alatt leirt fekvő javaknak , — szolgabiró

és esküdt által, három hit alatt kihallgatott tanúk' elő

adása után végrehajtóit öszveirása, inellyben ugyan-
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azon tanúk által meghatározandó becsár is , még pedig,

nem átalában, hanem, hold- .vagy darab-számra vilá

gosan kitétessék. — Épületek csak úgy és annyiban

számíttathatnak az öszveirandó bátorsághoz, ha és a

mennyi sommában tűzkármentesítvt volnának. Járó és

heverő marhák, gazdasági készületek a bátorságot ne

velik ugyan, és így az öszveirásba befoglaltathatnak , '

de a kölcsön' mértékéül nem vétetnek.

b) Ha a helységben jobbágy telkek örök áron el — vagy

haszonbérbe adattak volna, illyen örök vagy haszon-

bérbeadási, egy, két, vagy több esetek az elöljárók

által kiadandó s a földes uraság által meghilelesítendő

bizonyítványokkal mulattassanak elő-

c) Az elöljáróság által kiadandó s a földes uraság által

meghitelesítendő bizonyítvány arról : ' •

J) Hogy a folyamodó, ha több testvérei vann.ik, azokkal

megosztozott, s maga gazdája.

-:- 2) Hogy adósságoktól, perektől s függő végrehajtásoktól

szabad, az árvák' pénztárának nem adósa , adóját lerótta. Ezen

bizonyítvány a pénztártól a kölcsön' felvételekor nyerendő szo

kott kölcsönözési ívre rövid foglalatban ráírva, minden rész

letes fizetéskor megujiltassék , különben a IV-dik pont alalti

eset áll elő.

d) Megyei levéltárnoki betáblázási bizonyítvány.

36. §. Minden kölcsönvevő a kiadandó kötelezvényt igaz

gató vagy választmányi tag előtt írja alá, ha feleséges nejével,

s ha szükséges, a bátorságra megkivántató más személyekkel

együtt, melly kötelezvény az .adós' költségén tábláztatik be.

37. §. A választmány előtt kimutatandó bátorságnak tisz

tánalt , perekkel , adósságokkal nem — vagy aránylag igen

kevéssé terheltnek, s a folyamodó' tulajdonának kell lenni.

38. §. A kötelezvényben kileendő kölcsönös felmondás'

ideje 1,000 frtig egy, 2,000-ig két, 3,000 frtig három hónap,

azonfelül fél év.

39. §. Ha a kölcsönvevő a negyedévenkénti kamatokat a

kiszabott határnapra pontosan nem fizeti , illy esetben az egész

tőke felmondottnak tekintetik. " * *

40. §. A kikölcsönözésektől, úgynevezett beirási díj' fe

jében SOpgö frtig nem fizettetik semmi, — azonfelül 500 frtig

20 pgő kr. — 1,000 frtig 24 kr., — 2,000-ig 30 p. kr., azon

felül 36 p. kr. fizettetik az intézet' javára.

41. §. Az intézetnek pénzei és oklevelei szükséges elleii-

őrség, ellenzárak, gyakori véletlen igazgatói, úgy szinte ne

36
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gyedéves bizottsági vizsgálatok által teljés biztosságban őriz

tetnek.

42. §. Minden számolás egyedül pgő vagy is conventios

ezüst pénzben vitetjk. — Aranyak betételékre nem fogadtat

nak el, hanem a betenni kívánók oda lesznek a pénztárnok

által Utasítandók, hogy azokat a betevés előtt másutt váltsák

fel, magának a pénzlárnoknak az illyes felváltás tilos lévén.

43. §. Az intézet' minden főjegyzőkönyveinek s kiadandó

okleveleinek igazgaló' s legalább egy választmányi tag' aláí

rásával, intézet' pecsétével hitelesítetteknek és lapozottaknak ,

zsinórral álvonoltaknak szükség lenniök. Az intézetnek min

den kezelései szoros ellenőrséggel vitetnek, mi végre egy vá

lasztmányi biztos minden hivatal-nyitott napon a hivatalban

sor szerint jelen van.

44. ^. Az intézet saját pecsétével él , — mellyen egy re

pülő méh van kimetszve jelenleg illy körirással: Peslmegyei

Takarékpénztár' Intézete.

45. §. Ha az inlézet' tartaléktőkéje idővel annyira meg

szaporodnék, hogy annak bátorságosílásál s kezelési költségeit

fölözné, ezen íölösség az intézettel rokon jótékony czélokra p.

o. az ötös kamatoknak hatosra nevelésére , vagy egy gazdát 12

évig híven szolgált cselédek', szorgalmas pénzberakók', jó ne

velő számos gyermekes apák', hű fiák' sat. meghatalmazására

fog fordittatni. Ezekről mindazáltal annak idejében egyedül

maga az intézet rendelkezendik-
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VIII.

Kiilöubféle pénzek* értéke. *)

A. Aranypénzek.

 

Érlek p. p.
Pénzek' neve Hely

fi-

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

10

5

3

9

3

53

31

35

34

35

34

32

27

34

34

28

7

31

38

27

30

28

0

24

14

20

41

55

29

59

45

52

47

44

59

29

56

07

73

C5

04

16

87

56

80

11

04

42

81

96

82

41

31

10

15

72

54

96

43

92

10

34

92

98

99

32

83

92

59

„ 1748

„ 1787

., 1763

fjcngyelorsz

Poroszország

,, 1798 4

„ 1797

'

„ 1767

,, _ ,
-

„ (hatos) 1783 ....

,, (hármas) oncetta 1818 .

Liibecli

1

1

7

57

28

54

27

18

1

tbarlesd'dr 1802 . Braunschweie

*) Az arany- CK külföldi ezüstpctizck tuUfdonkép árú gyanánt tekintendők s folyamuak

vctvék ; értékük tehát csuk átptcrőlcg tcutett ki a 20 ftot> pénzláb szériát.

.26*
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V

Érték p. p.
Pénzek' nere Hely

fi- kr. |Soo

Cbarlesd'or 1802 után ...

Cliriatiand'or 1773 . .

7

l

2

1

1

1

65

34

7

7

8

11

8

3

6

32

32

16

34

30

15

7

4

8

10

3

9

9

4

9

10

13

9

8

9

18

6

1

54

S

14

16

19

6

10

28

35

39

13

33

1

45

41

53

19

1

15

43

21

57

37

0

11

23

49

52

58

45

3

4

4

37

14

29

36

2

03

16

ül

25

49

52

85

81

49

12

55

65

26

29

48

75

33

45

77

11

83

13

57

15

63

87

45

91

85

84

84

69

16

00

55

10

96

64

Coronilla 1801 Spanyoloi's/. Madrid ....

Crugad (régi) 400 reis . . .

» (uj) 1690

„ „ 1718

*

Dobrav 1722 24,000 reis . .

„ 1722 után 12,800 reis

Doppia M. Theresia

M !!I. Kár. Ernán. 1755 u.

Duljlon

„ 1772 előtt

» 1772—1785

Fridrichsd'or (tét,) 1769 és 1800

Genovina 1758 után ....

„ 1781 után ....

Georgsd'or .

Guillaume 1818

Guinée 1816 előtt Angolóra/

Lisbonina 4800 reis ....

,, (nap)

Málta

„ (kettős)

Maxd'or .

MiBseir (fél)

Monda de átíró 1. Lisbonina

15

1

5

18

4

7

9

7

24

40

0

25

í

55

4

54

25
Niseif 77

15

24

08

58

60

05

Pistol
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Pénzek' mértéke Hely

Érték p. p.

fl. l*r.|yioo

Fistól
6 39

28

51

26

16

99

68

38

» 1786 elölt

Meklenburg-Sfrelitz .... 7

8

8., 1786 után ...'...

, „ III Vict. Araad. és IV.

10

7

10

9

9

7

6

8

9

8

7

10

16

11

15

2

57

42

57

1

9

46

52

55

6

13

50

7

26

54

40

4

41

16

17

61

13

38

52

00

91

21

28

19

55

86

92

87

72

70

68

43

17

71

„ új 1816 .......

, (új)

, - 1772 előtt

., 1772 előtt . . .

, .„ 1772-1785 . •

„ 1786 öta . . . .

Spanyolorsz. Madrid * * . .

Pollin 1777

Quartinho 1200 ívis . . . • 3

Rubel 1.. Aranyrulxel ....

8

Sequin vagy Zechiuo ....

13

4

4

4

4

4

4

3

3

2

2

9

6

13

4

8

6

52

32

38

36

36

36

39

21

46

39

18

42

46

32

34

6

2

75

65

20

16

12

00

58

49

44

71

64

45

21

41

04

16

23

"

Seqi n de l'Annonciada . . .

, Zermalibud 1773 . . . Törökország . „ . . - •'•

-1773 .

„ 1789 • •

1823 uíán ....

Speciesarany 1791 ,. • . • '. Dánia

Zechino 1. Sequín
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B. Ezüstpénzek.

Érték p. p.
Fe'iuek' neve Hely

fl.\hr. '/l 00

9 73

82g

t 50

13

59

59

57

56

24

57

11

6

12

5

20

59

31

36

37

29

54

5

52

S

6

58

30

Ii7

34

90

54

00

2

1

1

1

l

%

1

2

» 1796 . . ... M. ín Kraiiki'.

, 1815

1

2

r.i

34

36

21

01

76

69

66

68

T2

96

90

92

68

t»

45

79

Drachma (100 lepton) . . .

1

1

V

2

** 1

* Bázel

1

1

- 1815 ...... H fss < 'ítssrl *

1

1Mefclenburg-Schwerin . . . , 6

27

5

Ib

1

89

50

92

í

48

58

29

92

Fiánk (Berni) 1803 óta . . .

2

2
•2

23

23

14

15

16

19

20

42

12

8

11

55

23

66

56

87

17ÜÍÍ . . . .

2

2

1Korouaforint Németalföld ........
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Pénzek' neve Hely

Értek p. p.

f'-
XT.

l/
'100

2 9 73

21

05

22

41

11

10

50

71

91

12

90

73

29

01

35

87

28

64

87

68

77

11

05

72

30

96

92

69

28

'17

73

49

01

97

21

79

48

20

05

09

70

34

23

11

82

42

"• f • 'M

27

19

16

23

20

17

5

10

10

14

9

19

38

35

9

35

18

15

13

5

52

6

6

47

12

" "

2

1

Nc«?y frankos 1709; 1801; 1803 2

2,, l é\)y ......

On/a (d'Eman. Pinto) . . . Málta 1

2

2

Pára (1773)

• f Af\

fienf 1 56

18

5

9

53

49

36

40

31

22

30

32

25

6

44

50

52

45

46

5, 1792

"

2

2

,, ii^yanaxon időből . - •

"

1 <íO 1

1 KOK

'»

^, 5, Kr/sébeí . • •

„ „ III. Katalin . .

Pál , . . .'
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Érték p. p.

Pénzek' neve Hely

fi. \tr.\Yt„

Pollin '/. níl.rl Sándor . . .

„ ''« rubel régi ....

„ „ Pál ....

„ „ Sándor 1802 .

45

23

22

23

16

23

17

37

18

11

6

43

42

30

32

45

28

4

2

4

3

7

3

7

42

35

36

61

25

52

13

34

79

80

00

92

28

72

98'

72

40

82

20

43

33

01

2:1

57

71

99

It

50

15

21

81

35

53

92

62

99

84

73

94

99

48

66

98

56

83

78

32

36

Rathspráferenfger 32 Mark . .

Ifi

„ de vallon, realillo . . .

l

1

1

„ Sándor 1802 ....

1805 ....

Málta ....

1753 előtt . 2

2

2

2

2

2

2

2

1753 után >»
1709 • •

VII Piua

, 15 Jira 1739

1782 ........

„ 170(5 1

2

1

2

2

1

3

1

2

1

2

2

4

„ 6 líra .........

47

34

1

55

7

37

31

57

9

7

15

15

12

4

28

26

10

13

59

69

„ 10 líra 1797

55 líj 1816

" • • • *.

« 12 tari

5) 1803

f" kettőst

Sesthalf

2

2

2

P . . 1

1Baden ..........
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Pénzek' neve Hely

Ertek p. p.

/'.MT.|V,„„

2 U 04

 Szász. Meiningen és Szász-

2

2

1

1

2

2

2

2

2

1

2

1

0

2

30

28

9

13

13

13

14

57

6

14

23

25

59

59

12

53

4

57

49

29

26

46

59

25

0

18

45

59

17

10

42

42

37

14

14

2

22

00

00

19Ml
g 11

Tallér (alkotmányi) Nürnberg •

96

73

67

56

2

25

87

02

22

28

75

53

53

68

64

61

63

43

81

30

6

90

75

00

63

36

67

02

78

12

47

04

42

12

59

88

-|OAf|

»

55
1

2

1

1

„ i/yy • • •

1

1

1

1

1

2

2

1

1

2

2

99

99 i'eg* '

»
Bázel . .

„ VI Fiús

„ 1799 Portug. . . i

Vintems - •
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C. Rézpénzek.

 

Érték p. p.

Pénzek' neve Hely

fl.\*r.\V,n

Albus M. m. Frankf. i

3

00

00

23

00

30

05

5

00

00

00

00

00

25

92

15

38

25

03

Dreier Szászország

2

* a i g ...

1

2—

1

1

2

' . B
1

1

7

2

D. Számoló-pénzek.

 

. '.«,.

Érték p. p.

Pénzek' neve Hely

/t. kr. |Koo

Conto de reis (100,000 reis) 233 20

2

29

38

6

24

13

54

10

50

50

10

19

33

43

0

4

00

31

05

16

17

50

84

07

65

00

00

60

16

78

44

00

43

14

1

1

„ (40 schilliug) ....

9

Déli Németország ....

20

2

Portugál
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Hely

Érté le p. P-

fl- \ *r.
v.oo

2 10 03

33 78

2 10 3°

1 45 87

1 30 (M)

f »> • Svédország

Meklenburg-Schwerin ...

2

1

11 45

8745

131 35 00

íarany 3000 piaster) . 7895 í« 00

IX.

Conventfós pénznek átváltoztatása váltóczé-

dulára és váltóczédulának Conventiós pénzre.

A.) Convenliós pénznek átváltoztatása váltóczédulára. 

Convenüós 1 tesz válfócze-

Ö s z v e g

Conventiós 1 teaz ráKóczé-

Ü l z v e g

IH:]I/!IC-H (llllúliail pénzben duláhan

/'.
*•• II /'• ír.

fi-
*" II /'• X-r.

 1 __ 2V»  
18 — 45

—
2

 
5 — J9 — 47V,

—
3 __ 7^ — 20 — 50

— 4  10 — 21 — 5254

—
5 ^_ 12V5 — 22 — 55

—
6 .__ 15 — 23 — 57*4

—_
7 ___ •YlVt  

24 1 —.

—
8 , 20 — 25 1 • ZY,

— , 9 ___ 22V,
 

26 1 1

_ 10
 25 — .27 1 7i>, i

 
11

 2?ys  28 1 10

 
12

 
30 _— 29 1 1254

_ 13
 32V, ^ 30 1 15

_ 14 — 35
 31 1 17V4

— 15 _ 37V,  32 1 20

— 16
 40 — 33 1 22Va

• —
17 — 421/, — 34 1 25
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Convvntiói II tesz váltócze-

pénzben du Iában

Ő s z v e g

Convenlio's

pénzben

Ö s z v e g

tesz váKóczé-

diiláhan

fi. \ ír. || //. ír. /'• ír. |I fi. l-r.

— 35 1
271/,

30 — 75 —

— 36 1 30 40
 

100 —

— 37 1 32'/3 50 — 125 —

— 38 1 35 60 — J 50
—

— 39 1 . 37V, 70 — 175
—

— 40 1 "40 80 — 200
—

— 41 1 42% ' 90 — 225
—

— 42 1 45 100 — 250
—

— 43 1 47V, 200 — 500
—

— 41 1 50 300 — 750
—

— 45 1 52V, 400 — 1000 —

— . 46 1 55 500 — 1250 —

— 47 1 57/s 600 _ 1500 —

— 48 2 1— 700 — 1750 —

— 49 2 2h 800 —
2000 —.

— 50 2 5 900 —
2250 —

— 51 2 7Vj 1000 — 2500 —

— 52 2 10 2000 — 5000 —

— 53 2 12V, 3000 — 7500 —

— 54 2 15 4000 — 10000 —

—
55 2 17V, 5000 .— 12500 —

—
56 2 20 6000 _ 15000 —

—
57 2 22V, 7000 — 17500 —

—
58 2 25 8000 — 20000 —

—
59 2 27tf. 9000 _ 22500 __

1 — 2 30 10000 — 25000 —

2 — 5 — 20000 — 50000 —

3 _ 7 30 30000 — 75000 —

4 _ 10  
40000 — 100000 —

5 — 12 30 50000 — 125000 —

6 _ 15  60000 ^ 150000
 

7 — 17 30 70000 — 175000 __

8  
20  

80000
 

200000
 

g — 22 30 90000 — 225000 —

10 — 25 _ 100000 —
250000 —

20 — 50 —
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B. Váltóczéduldnak átváltoztatása conventiós pénzre. 

Ü s z v e g

'

Ö 8 / v e g

Vállócziídu- N tesz conventiós

Iában pénzben

VáKóczédu-

láliait

ícsz conventiós

pénzben

fi- \ *• || /'• 1 *r- /'• br. || ft. tr.

 
1 k —

% — 40
 16

 
2 — V. — 41 — iey5

__ 3 — Hi — 42 — ieys
 

4
 1%

 
43 —

17'/5

 
5 — 2 —

'

44
— •

17'/s

_ 6
— 2y5 — 45

— 18

 7
 2V; —

46
— 18%

8 — 35-i
—

47
— 18%

 0
 

33/s
—

48
— 19'/5

 10 — 4 —
49

— 193/s

 11 — 4% —
50

— 20

_ 12 — 4r5 —
51 — 20%

 13 — 5V5
—

, 52
— 20Ü

 14
 

5^5
_

53
— 21'/s

— 15 — 6
—

54
— 213/S

_ 16 —
0C

—
55

— 22

 17 — eVi —
56

— 22?s

__ 18
— 7VS —

57
— 22*; -

 19 — IV, —
58

— 23'/5

— 20
— 8

—
59

— 233/5

— 21 — 8% 1  — 24

 22 — sys 2  — 48

— 23 — 9'/5 3 — 1 12

__ 24 — 9H 4 — 1 36

__ 25
 10 5  2 —

— 26  
10X 6 — 2 24

— 27 — ioys 7 — 2 48

 28  nvs 8 — 3 12 '

 
29  H3/s 9 — 3 36

 
30 ^^ 12 10  4 —

 
31  i2ys 20  8 —

 
32 __ m 30 — 12 —

 
33  131A 40 — 16 —

 
34 __ 133/5

50 — 20 —

 
35

 14 • 60 — 24 —

 
36

 14% 70 — 28 —

 37
 HVs 80 — 32 —

__ 38 — 15VS 90 — 36 —

— 39 — 15K 100 — 40 —
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Ö 8 t v e g ü s / v e g

Váltóczédu-

lábaii

tesz conventiós

pénzben

Váltóczédu-

lában

tesz conventiói

pénzben

/'• *r. || ft. | hr.
f-

Xr. || ft. tr.

200  80 _ 7000  2800  

300  120 — 8000 Vj 3200 —

400 — 160 — 9000 — 3600 —

500 . 200  10000 —
i

4000 —

600  240 — 20000 8000 —

700 — 280 — 30000 — 12000 —

800  320 __ 40000  16000 —

900  360 — 50000 — 20000 —

1000 — 400 — 60000 — 24000 —

2000  800 „ 70000 — 28000 —

3000 — 1200 — 80000 — 32000 —

4000 — 1600 — 90000 — 36000 , —

5DOO — 2000 — 100000 — 40000 —

6000 — 2400 —

A bankó-czedulák* folyamit 1799-től 1811-fgr

mutató tábla.

100 ezüstforintnak a következő érek és hónapok szerint

következő folyama "Volt :

Évek : 1799 1800 1801 1802 1803

Jan. 103 113 116 119 130

Febr. 103 113 115 119 129

Mart. 103 114 114 118 127

Apr. 108 114 115 118 129

Máj. 107 116 115 118 130

Jun. 107 115 115 119 131

Jtrt. 106 115 1W 120 132

Aug. 108 115 116 122 133

Sepf. 110 115 116 125 132

Oct. 111 115 117 126 131

Nor. 113 115 117 128 132

Uec. 113 118 117 128 133

1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811

134 133 147 190 204 221 469 500

135 132 148 203 209 234 338 500

134 129 149 206 210 248 331 EjDO

135 129 152 208 212 252 347 —

135 129 160 206 216 276 376 —

134 130 163 203 238 333 395 —

135 132 184 197 242 315 405 —

135 135 160 194 230 299 448 —

134 136 170 201 233 310 490 —

132 144 176 203 231 314 490 —

131 145 175 202 220 346 500 —

132 149 184 203 222 405 500 —
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XL

Kamattáblák.

m £" 1

)8-őt száztól számítva

N .

Toké

1 évre % évre 1 hónapra 1 hétre 1 napra

fí. ft. kr.|kpl|ft.|kv. kp|]ft.]kr.|kp||ft. ]kv. kp ||ff.|kr. kp.

25
 

30
 _ ib — — 2 2 — — 2r,., — —

*,3

er\ tn f, 1 Vá 9/l3
50

_ím_

75 1 30
  

45
  

7 2
— 1 2'y,5  —

1—

l f\n l 10 2
13/13 __ iy,s

100

150 3 _
 

1 30 — — 15  — 3 l"/,3 —
— 2—

200 4 —
 

2 — — — 20  — 4
26/„

— — 28/13

250 5
  

2 30 — — 25 — — 5 3V„ — — sy,.,
Orvf\ 9 ?0 g 3"/13

___ qiy

öUU

'/"
350 7

 
3 30 —

— 35
 _ 8 n,  1

400 8
 

4 — — — 40  — 9 % — 1 13/1S

450 0   
4 30

 — 45  — 10 i& — 1 i'y„

500 10   
5 — — — 50  — 11 2^3 — 1 2'/,3

550 11 _,„
 

5 30 —
— 55  — 12

2lo/„ — 1 3'/I3

600 12 _^
 

6 _ — 1 —  — 13 3%, — 1 3'y„

650 13  — 6.30 — 1 5  — 15 — — 2 '/!»

700 14
 

7 -  1 10  — 16 fii — 2 iy,s

750 15

 

 7 30
 1 15  — 17 ÜL, — 2 l1??.

800 Ki

 

 8 — — 1 20  — 18 l"/, 3
— 2

27/„

850 17

 

8!30 — 1 25 — — 19 2°/u
— 2 3%,

900 18

  

9: — — 1 30
 — 20

31/,, — 2 3"/,5

950 19

—  

9 30 _ 1 35 —
— 21 3'/,3

— 3 !?•

1000 20

  

10,- — 1 40 — — 23 y,8 — 3 iy»
-

Ét. ' '

— —

 



576 Tizenegyedik osztály.

Tőke 1 évre % évre 1 hónapra 1 hétre 1 napra

ff. ||ft.|kr.|kp||ft.[kv.|kp||ft.|kr. kp||fr.|kr. kp || ft. ír. kp

25 — 37 2
 

18 3 — 3 '/, — — 2% —  
'%,

50 1 15 — — 37 i — 0 1 — 1 1'%, — —
%

75 1 52 2 — 56 2 — 9 IV, — 2
•% — —

W.

100 2 30 — 1 15 — — 12 2 — 2 K,
— — 1%,

150 3 45 — 1 52 2 — 18 3 — .4 ív, j — — 26/„

«
' 200 5i- — 2 30 — — 25

1—
_ 5 35-u

— — 3y„
>

250
61 15 -i_ 3 37 4 — 31 1

 7 %
— 1 üi

a 300 } 30
— 3 45 — — 37 2  8 2'/„ — 1 •KI

«3
350 8 45 4 22 '2 43 3 10

S/,3
1 1'%,s

— —  —
*

400 10 — — 5 _ — — «0 —  11 2y„ — 1 2%!.

1
450 11 15 — 5 37 2 — 56 1 - — 12 3% — 1 W,

•«
500 12 30

>—
6 15 — 1 2 2 — 14 WH

— 2 Vu

•
550 13 45

—
6 52 2 1 8 3

 
15 3y„ — 2 lYn

t! 000 15 — — 7 ?0 — 1 15 — — 17 i3/.3 — 2 ry,i
sí1 650 16 15

—
8 7 2 1 21 1  18 3— — 2

2s/„

»
700 17 30

—
8 45 — 1 27 2 — 20 "/.>

— 2 3?„

750 18 45
—

9 22 2 1 33 3 — 21 2?15 — 3 M,
800 20  —

10
'
— — 1 40 — _ 23 y,i — 3 1%»

850 21 15
— 10 37 2 1 46 1

 24 2V,, _ 3 2—

900 22 30 — 11- 15 — 1 52 2 _ 25 3'y,i — 3 2»/„

950 23 45 — 11 52 2 1 58 3 — 27 !»/,. — 3
39/„

1000 25 — — 12 30 — 2 5 — — 28 3'/u
— 4 y„

ff. ||ft.]kr.|fcp||ft. |kr.|kp \ft. kr. kp||ft. |kr. kp ||ft. [kr. IP

25 — 45 __ 1 — 22 2
— 3 3 l —  35',, — — W,

50 1 30 _ — 45 _
— 7 2 — 1 2'fti — — 1—

75 2 15
 1 7 1

— 11 1 — 2 2*ít
 — iy,.

100 3   
1 30 _ — 15 _ — 3 l'V„  — 2—

150 4 30 _ 2 15 — — 22 2 _ 5
•ííi  — 2-y,,

200 6 — _ 3 — — — 30 — — 6 3'/15 — — 3iy,.

ts 25o 7 30 — 3 30 — —
37 2 _ 8

28/,, — 1 •y„

j; 300 9 — _ 4 30 —
—

45 — — 10 Ifu — 1 i-y,.

1 350 10 30 — 5 15 _
—

52 2 _ 12 y,, — 1
2iy„

1
400 12 _ — 6 — — 1 — _ — 13

3s/„ — 1
3iy„

*"o

450 13 30 '_' 6 45 _ 1 7 2 — 15 2y„- — 2
•y..

500 15 _ 7 30 — 1 15 — _ 17 i3/,a — 2 i'y,5
'«

N 550 16 30 _ 8 15 ._ 1 22 2 — 19 y».  2 2'y„
00

600 18  _ 9 — —_ 1 30 — — 20 s/,, — 2 3'y„

fi
650 19 30 — 9 45 — 1 37 2 — 22 2— _ 3 %

99

700 21 — _ 10 30 — 1 45 — — 24 '?,• — 3 1%
750 22 30 — 11 15 — 1 52 2 — 25 3-y,, — 3 2'/IS

800 24 — — 12 — — 2 — _ _ 27 2'%, — 3
39/„

850 25 30 — 12 45 — 2 7 2 29 l9/,, — 4 '%,

900 27 — _ 13 30 _ 2 15 — — 31 %, — 4 1'%.

950 28 30 — 14 15. —
'

2 22 2 — 32 y/» — 4 2'%,

1000 30 — — 15 —
'
— 2 30 — — 34 2'/n

— 1 3«%,
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T ők e 1 évre y, évre 1 hónapra 1 hétre 1 napra

ft. ||ff.lkr.|kp||ff. |kr.|kp||ft.lkr.| kp||ff. kr. kp || ft. kr.| fcp

25 — 52 2  
26 1

__ 4 iy, 1 H.
l%.

50 1 45 52 2 8 3

__

y,3

__ __

1%3
— — — 2

 —

75 2 37 2 1 18 3 13 S

 

is/36
l'%0

 
2

  

100 3 30 1 45 17

 

6. 2y„—  — 2 4
  

150 5 15 2 37

 

'/„
3B/u— 2 — 26 1 0

 —

200 7 3 30 35

ui_

n,
8/,3

OS
— — — — — 8

 
1

>
250 8 45 4 22 2 43 3

,

°/M l'"/,,
  

10 ^_ 1

1 300 10 30 5 15 52

 

'/.. 2'Ms
— ,  

2 12
 1

350 12 15 6 7 2 1

_

sS 2 KiN — 1 1 14n

400 U 7 1 10

,  

2 1%3

3

— — — — _ 16 %3
 

450 15 45 7 52 3

_

2s/,3— 2 1 18 18 '/l 3
 2

|

_
N

500 17 30  8 45 — 1 27 2 20 '%3
— 2 3% 3

H

550 19 15 9 37 2 1 36 1

__

%i 3
9/,3— 22 —

V
600 21 10 30

 

«*. 3 l"/,3

^

— — — 1 45 — 24 —

650 22 45 11 22 2 1 53

 

3 3—— 3 26 1—
—

700 24 30 12 15 2

 

IV, 4 -'/„— — 2 2 28 —

750 26 15 13

_

r/,3 4 ír,!— 7 2 2 11 1 30 —

800 28 14

_

l3/, , 4 2f„— — — — 2 20
 

32 —

850 20 45 14 52

 

1$, 4 3%,— 2 2 28 3 34 —

900 31 30 15 45 37

 

lS/,3
5 '°/,3

— — 2 2 — 36 —

950 33 15 — 16 37 2 2 46 1 — 38 Wi — 5 i'y.i
1000 35 — — 17 30 — 2 55 — — '40 17,3

— 5 3V,3

ft. ||ft,|kr.|kp||ff, kr. kp||ff. kr. kp [| fi. |kr. kp || ft. kl'.| kp

25 1
 —  

30
 

5
 1

S/,3 — s/,3

50

  

15', 3

 

iy,32 1 10 2 —  _ — — — —

l"/,3

 

75 3 1 30 _ — 15 3 — 2—   —

W

 

: 2% sinn 9 nn 41VIU £\j **• I 3

— \W..iin fi *^n (j V/iti\i

inn

U

Q 1 á

o\J O / 1 3

iynáO g
íz/

1
ea

fAJ\J O

5

^\j

11

'1 3

2'7Í3 1 2%,

"i

250 10 _  ___^   
50   

35ÍÍ

 

1 3'2/,3

300 12 6
 

1 _ 13  

*cí

 ^_    

8/,3
2 P/, 3N 350 14 7 1 10 16 —

66

 __„ _  _  

l U/
2 2?„400 16 8 1 20 18 1/13 —

*o

 __ _._    

31/,,
2 3'/,3450 18 9 1 30 20  

73

  __.   

y„ 3jr/,3*rt 500 20 10 1 40 23 —

550

— —  —  —

l'AÍ 3 2^,3•g
22 11 1 50 25—   —  —

2'°/,3

—

3 310/,,
l» 600 24 1°

•>
27

4 650 26 13 2 10 30 4 15', 3 _   
_

 

l3/, 3

 

4
26/,,

700 28
 

14 _ 2 20 32 —    

2C/,,
4 3'%3750 30 15

  
2 30 34 —__   __

3'/,3 5 l'/, 3800 32 10  — 2 40 36 — ,   

% 5 2'% 3850 34  17
 __ 2 50 39 —

'

—   

25', 3 5 3'% 3900 36   18 ._ — 3
 41 —  

atf, fi l'/, 3950 38 19 .  
3 10 43 —

|40

 _—

120

__
 

!/u
0 2s/ís

1000 — — 3 20 46
—— — — —

37
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Toki' 1 i:vrc

ti

'/t évre 1 hónapra 1 liélre 1 napra

ff. ||n.|kr.|kp|jfi.|kr.|kp||r<. kr. kp||ff. Ikr. kp Hff.|kr.| kp

25 l 7 2
 

33 3
 

5 2'/j
l 2 i>»fi — —

'%,

50 2 15 — 1 7 2 — 11 1 — 2
21/,, — — 1%,

75 3 22 2 1 .11 1 — 16
31/, — 3 315/J6 — — 2"/„

100 4 30 — 2 15 — — 22 2 — 5 %
 — 3—

150 C 45; — 3 22 2  33 3 — 7 3y„  1 ?'„

cö

200 9—| — 4 30 — — 45 — — 10 !'/» — 1 ry„
250 11 15,— 5 37 2 — 56 1 — 12 3-y,, _ 1 y/„

'= 300 13 30 [ — 0 45 — 1 7 2 — 15 2r,s — 2 %
>í

350 15 45 7 52 2 1 18 3 — 18 '/„ — 2
2S/,S

o:

400 18 —  9 — — 1 30 — — 20 3'/,s
 2

3lVn

.TÍ

450 20 15  10 7 2 1 41 1 — 23 Ifü — 3 1%,
N

500 22 30 11 15 — 1 53 2
 

25 3"/,s _ 3 2'%,-eo _
N

550 24 45 — 12 42 2 2 3 3 — 28 23/u — 4 y,s
W 000 27 — — 13 30 — 2 lő — — 31 '/,.

— 4 i'%,
:^' 650 29 15 — 14 37 2 2 20 1 — 33 3— — 4 3V„

«* 700 31 30 — 15 45 — 2 37 2 — 36 l5/., — 5| '%.

750 33 45 — 16 52 2 2 •1S 3 •_ 38
31"/,, —

5 2>/n

800 36 — — •18 — — 3 — — — 41 2y„ — 5 3'%,

850 38 15 — 19 7 2 3 11 1 _ 44 s. — 6 1%,

900 10 30 — 20 15 — 3 22 2 — 46 2'y,, — 0 2»/,J

950 12 45 — 21 22 2 3 33 3 — 48 l*ís — 7 *„

1000 45 22 30 — 3 45 — — 51 3'/,s — 7 !'/„

ft. | lt.|kr.|kp||lt. kr. kp |)ft.|Jv-r. kp ||fl.|kr. kp ||ft. kr. | kp.

25 1 15 —  
37 2 6 1

 1 1'%,   •%,

50 2 30 — 1 15 — — 12 2 — 2 W, — — 1V„

75 3 45 — 1 52 2 — 18 3 — 4 Wn — — 25',,

100 5 — — 2 30 — — 25 — — 5 3^,3
— — 3V,,

150 7 30 — 3 45 — — 37 2 — 8
2S/1S — i %

200 10 —. — 5 — — 50 — — 11 2y„ — i 2%,
CÖ •250

12 30
— 6 15 ! — 1 2 2

— 14 i9/;, — 2
9/,»

'1 300 15 — — 7 30 — 1 15 — — 17 »í. — 2 1%

41 350 17 30
— 8 45 — 1 27 2 — 20 •%, — 2 3?„s

400 20 .— — 10  1 40 — — 23 y 3 iv.i
'"o

15J-

'13
—

3 2'/„450 22 30 — 11 1 52 2 — 25 3"/,,
 

y„M
500 2.-, — — 12 30 2 5 — — 28 3'X, — 4"íS

—

N

550 27 30 — 13 45  2 17 2 — 31 2-y,, — 4 2y„

iá
000 30 — — 15 — — 2 30 — — 34

2C/,., — 4 3'%.

,»
050 T2 30 — 16 15 — 2 42 2 — 37 2— — 5 iy,i
700 35 — — 17 30  2 55 — — 10 l*íi

— 5 3y,s
750 37 30 — 19 45  3 7 2 — 43 l1/,, — 6

9/„

800 10 — — 20 — — 3 20 — — 40 '/„
— 6 2^,

850 12 30 — 21 15 — 3 32 2 — 49 y,., — 7 —

•
900 15 — — 22 30 — 3 45 — — 51 y/„ — 7 l'/,.

950 17 30 — 23 45 — 3 57 2 — 54
31/,, — 7 3%,

1000
r,0 — 25 ~" — 4 10 — — 57

2"1/,, — 8 l-
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Tőke

ft. || ff.

1 évre

kr. ]kp || ft.|kr.|k|> [| ft.

Vi évre 1 hónapra

kr. | kp [|fl. |kv.

1 hétre

J* || «.

1 napra

kr. kp

25 1 22 2 — 41 1 — 6 3'/2 — 1 2;X;6 —
|
—
%

50 2 45 — 1 22 2 — 13 3, — 3
3/,3 — — l'%3

75 4 7 2 2 3 -3 — 20
i' — 4 3V!6 2%

100 5 30 2 45 27

'2

1Y„

— —

sy,3
150 15

—

4 7

— —

41

2 — 6

2'/„

— —

l*í,8 — 2 — 1 — 9 — 1

•
200 11 — — 5 30 — — 55 — — 12 2MKlt — 1 3M,

>

250 13 45 — 6 52 4 — 8 3 — 15 3>5i
— 2 Wi

's 300 16 30 — 8 15 — 1 22 2 — 9 &,
— 2 2'!',.,

»(S

S 350 19 15
—

9 37 2 1 36 1 — 22 •5Í, — 3 y,.
^- 400 22 — — 11 — — 1 50 — — 25 »i( — 3 2^,3

*c
450 21 45

— 12 22 2 1 3 3 — 28
23/,3 — 4 y,3

-ífl 500 27 30
— 13 45 — 2 17 2 — 31 2'Ks — 4

2L/,.,

V]

550 30 15
— 15 7 2 2 31 1 — 34 fcíi — i\yyt,

¥ 600 33  — 16 30 — 2 45 — — 38 y,3 — 5 l'%3

i£ 650 35 45
— 17 12 2 2 58 3  41 i— — 5 3^,3

Ki
700 38 30

—
19 15 — 3 12 2  44 l'/, 3

— 6 l5', 3

750 41 15
—

20 37 2 3 26 1  47 S&i — 6
33/13

800 44 —
—

22 — — 3 40 —  50 3'/H
— 7 1—

850 40 45
—

23 22 2 3 53 3  53 3'% 8
— 7 2'"/,3

900 40 30
— 24 45 — 4 7 2 — 57 »i. — S

8X
•13

950 52 15
— 26 7 2 4 21 1

1 3

 
IS.

 
8

2r/, 3

1000 55 — 27 30 — 4 35 — 1% — 9
3/,3

ft. II ft. kr.|kp||ft. |kr.|kp|]ft. kr kp Hft. kr kp || ff. (kr kp

25 1 30  — 45 — — 7 2 — i 2'y,3 — 1

50 3 —  1 30 — — 15 — — 3 l'V,3
— ' 2

75 4 30 — 2 15 — — 22 2 — 5 '°/,3
— — 3—

l rm ín n qy
Hl*/.

J.UU O\J \j

10

d' 1 3 W • 13

150 "9
 __ 4 30 — — 45 — — V/i t  1 1%

200 12 —  6 — — 1 — — — 13 V'n — 1 31?/,.,

0 250 15 —  7 30 — 1 15 — _ 17 &„ — 211%

£ 300 18
  9

 — 1 30 — — 20 sv,, — 2 3"/,s

'I 350 21
  10 30

— 1 45 — — 24
•y,3 — 3 l'í'',3

| 400 24 —  12  — 2 — — — 27 2'%, — 3 3"/,3

_ j 450 27
  13 30 — 2 15 — — 31 %3

— 4 l'%,
*o

500 30
  15 — 2 30 — — 34

26/13 — 4
31"/,,

K
•4

550 33 16 30 2 45 — 38 y,3 5 l'%3N
—  — — —

M

600 36
—  18 — 3 — — — 41 2y,3 — 5 3'%.,

650 39
— — 19 30

— 3 15 — — 45 — — 6 l'/n

700 42
— — 21 — 3 30 — — 48 1% — 6

39/,,

750 45
— — 22 30 — 3 45 — — 51 3'/,3

_ 7 r/,.

800 48
— — 24 — — 4 —

— _ 55 Wl — 7
3V,3

850 51
— — 25 30 — 4 15 — — 58 35-u

— 8 IV,

900 54
— — 27 — — 4 30 — 1 2 I5íi — 8

3 S/,3

950 57
— — 28 30 — 4 45 — 1 5

31/,, — 9 l'/,3

1000 60
— — 30 — — 5 — — 1 9

'2/,3 — 9 y/, ,
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XII.

Art mutató tábla.

Ha egy darab', röF, font', ilcze' sat. ára :

 

akkor

darab

saf.

ára

1 kr. 2 kr. 1 gar. 2 gar. 3 gar. 4 gar. 5 gar. 6 gar.

ff. |kr. ff. | kr. |ff. | kr. ff. kr. ff. | kr. ft.|kv.|ff.| kr. |ft. | kr.

1 _ 1 — 2
 

3
 

6
— 9 — 12 — 15 — 18

2
 2 — 4

 
6 — 12 — 18 — 24 — 30 — 36

3
 3 — 6 _ 9 — 18 — 27 — 36 — 45 — 54

4
 4 — 8  12

 
24

 36 — 48 1 — 1 12

5
 5 — 10  15 — 30 — 45 1 — 1 15 1 30

6
 

6 — 12 __ 18 — 36 — 54 1 12 1 30 1 48

7
 7 — 14  21 — 42 1 3 1 24 1 45 2 6

8
 

8 — 16  24 — 48 1 12 1 36 2 — 2 24

9
 

9 — 18  27 — 54 1 21 1 48 2 15 2 42

10 — 10 — 20  30 1 — 1 30 2 — 2 30 3 —

11
 

11 — 22  33 1 6 1 39 2 12 2 45 3 18

12
 

12 — 24  36 1 12 1 48 2 24 3 — 3 36

13 — 13 — 26  
39 1 18 1 57 2 36 3 15 3 54

14
 

14 — 28  
42 1 24 2 6 2 48 3 30 4 12

15
 

15 — 30  
45 1 30 2 15 3 — 3 45 4 30

16
 

16 — 32
 

48 1 36 2 24 3 12 4 — 4 48

17
 

17 — 34 — 51 1 42 2 33 3 24 4 15 5 6

18
 

18 — 36
 

54 1 48 2 42 3 36 4 30 5 24

19 — 1!) — 38 — 57 1 54 2 51 3 48 4 45 5 42

20 — 20 — 40 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 —

30
 

30 1 — 1 30 3 — 4 30 6 — 7 30 9 —

40 . 40 1 20 2 _ 4 — 6 — 8 — 10 — 12 —

50
 

50 1 40 2 30 5 — 7 30 10 — 12 30 15
—

60 1 2 — 3 - 6 — 9 — 12 — 15 — 18 —

70 1 10 2 20 3 30 7 — 10 30 14 — 17 30 21
—

80 1 20 2 40 4 — 8 — 12 — 16 — 20 — 24
—

90 1 30 3 — 4 30 9 - 13 30 18 — 22 30 27
—

100 1 40 3 20 5
 10 — 15 — 20

— 25 — 30 —

yt
 

yt '/2
 3/

' i1/, —
2'/4

— 3 —
33/, — 4^1

y> — 3/4
l'/2

 21/,
- 4'/í

— 6% — 9 — H1/, — 13Vj

ü —
'/, % -'1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6

'/'

—
% - l'A -'2 — 4 — 6 — 8 — 10 — 12

— Vj — .1 - . l'/, — 3 — 41/, — 6 — IV, — 9
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Ha egy darab', rőf, font', itczc' sat. ára :

 

akkor

darab «at.

ára

7 gar. 8 gar. 9 ga.r 10 gar. 11 gar. 12gnr. 13 gar.

ft. | fcr. ft. ] kv. | ft. kr. ft.| kr. ft. kr. |ft. kr. ft. kr.

1
 

21 — 24 — 27 — 30 — Ii3 — 36 — 39

2
 

42 — 48 — 54 1 — 1 6 1 12 1 18

3 1 3 1 12 1 21 1 30 1 39 1 48 1 57

4 1 24 1 36 1 48 2 — 2 12 2 24 2 36

5 1 45 2  2 15 2 30 2 45 3 — 3 15

6 2 6 2 24 2 42 3 — 3 18 3 36 3 54

7 2 27 2 48 3 9 3 30 3 51 4 12 4 33

8 2 48 3 12 3 36 4 — 4 24 4 48. 5 12

9 3 9 3 36 4 3 4 30 4 57 5 24 5 51

10 3 30 4  4 30 5 — 5 30 6
—

6 30

11 3 51 4 24 4 57 5 30 6 3 6 36 7 9

12 4 12 4 48 5 24 6 — 6 36 7 12 7 48

13 4 33 5 12 5 51 6 30 7 9 7 48 8 27

14 4 54 5 36 6 18 7 — 7 42 8 24 9 6

15 5 15 6 — 6 45 7 30 8 15 9
—

9 45

16 5 36 6 24 7 12 8 — 8 48 9 36 10 24

17 5 57 6 48 7 39 S 30 9 21 10 12 11 3

18 6 18 7 12 8 6 9
— 9 54 10 48 11 42

19 6 39 7 36 8 33 9 30 10 27 11 24 12 21

20 7 8 — 9 — 10 — 11 — 12
— 13 —

30 10 30 12 — 13 30 15 — 16 30 18
— 19 30

40

50

14

17 30

16

20

— 18

22 30

20

25
i

22

27 30

24

:0 — |32 30

60 21 24 — :27 — 30
—

33 — .-6 -|39 —

70 21 30 28 — 31 30 35
— 38 30 42 — 45|30

80 28 32 -:36 — 40
—

44 — 48 — 52 —

90 31 30 36 — 40 30 45
—

49 30 54 — 58 30

100 35  40 — 45 — 50
—

55 — 60 — 65 —

y,
51/,  6 — 6'/, — 7'/n

— 81/, — 9 — 9'/,

H
— IS3/, — 18 — 20'A — 22'/s

— 243/, — 27 — 291/,

%
— 7 — S — 9 — 10 — 11 — 12 — 13

H
— 14 _ 16 — 18 — 20 — 22 — 24 — 26

'/2 — 10'/3 - 12,- m — 15 — 16'/3 - 18 — 19'/2
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Ha egy darab', rőf, font', itcze' sat. ára:

 

akkor

darab

•át.

ára

14 gar. 15 gar. 16 gar. 17 gar. 18 gar. 19 g«r. 20 g»r.

ff. kr. ft. kr. ft. |fcr.|H. kr. |ft. kr. |ft. kr. ff. | kr.

1 r. 42
 

45
 48  51  54 — 57 1 —

1 i 24 1 30 1 36 1 42 1 48 1 54 2 —

3 2 6 2 15 2 24 2 33 2 42 2 51 3 —

4 2 48 3 — 3 12 3 24 3 36 3 48 4 —

5 3 30 3 45 4 — 4 15 4 30 4 45 5 —

6 4 12 4 30 4 48 5 6 5 24 5 42 6 —

7 4 54 5 15 5 36 5 57 6 18 6 39 7 —

8 9 36 0 — 6 24 6 48 7 12 7 36 8 —

9 6 18 6 45 7 12 7 39 8 6 8 33 9 —

10 7 — 7 30 8 — 8 30 9 — 9 30 10 —

11 7 42 8 15 8 48 9 21 9 54 10 27 U
—

12 8 24 9 — 9 36 10 12 10 48 11 24 12 —

13 9 6 9 45 10 24 11 3 11 42 12 21 13 —

14 9 48 10 30 11 12 11 54 12 36 13 18 14 —

15 10 30 11 15 12 — 12 45 13 30 14 15 15 —

16 11 12 12 — 12 48 13 36 14 24 15 12 16 —

17 11 54 12 45 11 30 14 27 15 18 16 9 17 —

18 12 36 13 30 14 21 15 18 16 12 17 6 18 —

19 13 18 14 15 15 12 16 9 17 6 18 3 19
—

20 14  15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 —

30 21 — 22 30 24 — 25 30 27 — 28 30 30 —

40 28 — 30 — 32 — 34 — 36 — 38 — 40 —

50 35 — 37 30 40 — 12 30 45 — 47 30 50 —

60 42 — 45 — 48 — 51 — 54 — 57 — 60 —

70 49 — 52 30 56 — 59 30 63 — 66 30 70 —

80 56 — 60 — 64
—

68 — 72 — 76 — 80 —

90 63 — 67 30 72 — 76 30 81 — 85 30 90 —

100 70
— 75 — 80 — 85 — 90 — 95 — 100 —

'/4
 10'A  11 V, — 12 — 123/i

 131/, — 141/, — 15

'/,
 31 V,  33K — 36 — 381/,  40'Xj — 423/4 — 45

%
 14  15 — 16 — 17  18 — 19 — 20

%

 28  30 — 32  
34  36

 38 — 40

l/
fi — 21 — 22'/2 — 24 _ VK — 27 — 281/, — 30
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XIII.

Honi és bécsi súly- és egyéb mértékek.

A) Súlymértékek.

l mázsa == 100 font ; egy font = 32 lat. A gyógyszerészi

font = 12 uncia ; l uncia — 8 drachma. Ezen súlymértékek

Bécsben ugyanazok.

B) Híg tárgyak' mértékei.

Egy itcze = 2 messzely ; l messzely = 2 félmesszely

vagy römpöly. Némelly helyeken pintek szerint is méretnek a

hig tárgyak; egy pint = 2 itcze. A bécsi pint (Mass) szinte 2

magyar itczét foglal magában.

A honi törvényes bormértékek a pozsonyi okó = 64 ilcze.

Sopronyban egy akó 84 itczével számittatik. Egy tokaji hordó =

176 itcze. Egy nagy csöbör (Debreczenben, Szegeden , Temes-

rárott) = 100 itcze; egy kis csöbör = 50 itcze. Egy bécsi akó

= 40 pint.

C) Száraz tárgyak' mértéke.

Egy pozonyi mérő (kila) = 64 itcze ; egy pesti mérő =

96 itcze. Néhol a pozsonyi mérő = 40 oka , a pesti mérő pe-

dig=60 oka- Egy köböl = 4 véka; egy véka = 36 itcze. Egy

bécsi mérő = 2 fél mérő , l felmérő = 2 negyedmérő = l

negyedmérő = 2 nyolezadmérő. Egy illy bécsi mérő 74 itczé-

nél valamivel kevesebbet foglal magában.

D) Hoszmértékek.

Egy rőf = 2 félrőf, egy félröí = 2 negyedrőf. A bécsi

és itteni rőf egyenlő.

Egy öl = 6 láb ; egy láb = 12 hüvelyk. A bécsi s itteni

öl szinte egyenlő.

Egy magyar mértfóld = 24,436 láb. Egy ausztriai posta

mértföld = 24,000 láb.

E) Térmértékek.

Egy hold Magyar- és Horvátországban rendszerint =

«00—1200—13QO Q öl, kivévén Temes , Torontal és Krassó
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megyéket , hol egy hold = 1600 öL Posega megyében egy

hold = 1296 Ó öl ; Szerem és Verőcze megyékben szántóföl

deknél egy hold = 2000 D öl, s kaszálóknál 1000 n öl; az

ulóbbi megyének diakovári járásában pedig egy hold szántóf.

= 1620 [J öl s egy hold kász. = 1296 Q öl. — Egy ausztriai

hold = 1600 D öl.

-.
XIV.

 

Külföldi súlymértélcek fontok szerint

számítva.

Súlj mértek' nere Hely Font

205/i„

225í„

2oy,o

Bál Nemei alföld 177^o

6^1.

2a2V,.

Dánia ..." 10^,0

rifit

»

Török- és Olaszország . . .

Sicilia

102s/^o

ISSXo

1417,,

606V,o

GOV.o

19^,o

178^,0

226^,0

262^o

344% o

155"ío

5%o

KM

K.

Németalföld

Csrki (keresk. mért.) ....

„ (arany- és eüiisímért.) .

Drachma (irytí^y. mért.) . . •

K

n*»
*r

'100)» J> »5 • • *

y„

i
"

Dánia •

£
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Súlyme'rféV neve Hely Font

Font (lkot troy-foiit) ....

J°
M. m Franki'

J°

'/°

y°
J°

m._

Fiinda (arany- és ezfutin ) * .

laland 88/i0

Funt

Gran

Lengyelorsz

y

i
'^0000

1
ly

Gríafa 14^

Hajőfont 264^o

275^,0

28551 ,

252—

292 V,„

1947i n

Kleud

242%0

Kő ... -y

185-',0

9>/10

Krakó 237,0

17^10

8^,3

1
18t,o

24yio

65/,0

4'/,o

1KŐ

V

V
57°

5'

y"

17,0

s/

H
5/

5',«

37 ^
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Stílymé'ríe'k' neve " •
Hely Font

I,,ira K*

Kt

*«

Mária (arany- éi i'/ii.stni.) . . Mailand és Piemont ....

Mark

» 5» >5 • • •

K*

%*

Riga . y,0
7,0

Lipcse én Bajorország ....

Paris .....

%•
fa

Millier

-

874

•«.Nail

2^,0:

Oka (kis) 2^,0

2^,0

Moo

Mailanti

*,.
M,
x.

Nápoly y.o
'/,0

y,.

Őrt

^.o

Moo,'

Paclc iáén

Púd

Mailand

6020

467^„

29^ .

104'/,o

87y„

W,

IX.

17V„

14*,,,

Stein ]. Kő

Teher

i6y,«

Dánia

3562-

2739—

4636—

3609—

3459—

4324—

2937—

3537—

29S.

822—

2000—

71000
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SúIymértelE1 neve Hely Font

Woe ...........

3960—

32'/,„

XV.

Híg: tárgyak' külföldi mértékei pintek sze

rint számítva.

Mérték' neve Hely Pint

Ahm
1023/*

104—

109?;

Aktí • • • • • •

101—

106—

111—

1077.

207/,

415,

457,

47?,

207,

43s/8

43V,

48%
501/,

53S/,

55%

448K

27—

24%

26%

25%

27?i

27%

11V,

(, ^HCIHI.y ........

Práea ..........

Berlin

Erfurt

5> '".* " '
Poroszország

sn
52%

30?í

32%
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Mertek' neve Hely Pint

29V,

485,

237,

101—

102V,

nsy,

3H

Varsó 70%

9en
1121/,

— y,
— »/»

1H
Ji

Ritra ...........

358V,

3077,

28»y,

354—
5605/,

333^,

2*i

53%

72^,

397,

!48^s
235/,

- Ji

)to((rt

iiy,
298S
739s/8

- s/.

- y,
56-

7on
S6'/»

52'/i

2V,

25*í

37—

623V,

634n

6077,

6136/,

659—

643—

613^.

582%



Különbfélék. ,589

Mérték' neve Hely Pint

Fuder
665^8 '

191 *\V

W

Varsó y/

Hordó

Drezda « . 277K

2W/.

107%

Dánia MíV.

Ráí1/.

1 .

Jeíz Qft'/,

17.

y

iy1/8

V
' '»

1%

IS/

Litre V

104^8

Migliajo no%
4jov

Millérole . . . 42V*

Miro in^

inv

Műid 1RQV.

dV

1^85'

M ín. Frankf .... 5

5'/„

197%

oy.
-

KV.

isy8
Ohm 108

\ws/.

Erfurt lOOXi

101%

102^8

109^8

107'/s

102^

92?s

1107,

46%

IX,
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Mérték' neve Hely Pint

Oxlioft ... . . iroV.

145%
.

IKtK

151%

Drezda 1247.

Ifil

yw/.

Id^V

Ififft*

Pint Vi pof (ív. (le) ....

172V.

y.

y.

%

/.

*)Í1V

410/í

\v>v.

\y.

\v

tTiV

4?y.
Mailanti 4%

7/.

sav.

4V/.

QK

KV

T/i

13

mi..

Krakó 193—

141Vs

Németalföld m.

Németalföld 154

Stübchen Braunschweig 2V,

" 2%

Dánia 2%

2y.

2V,

oy.

25i

Stiick 793%

816%

207%

7225Í
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Mérték' neve Hely Pint

137—

63V,

105?;
1075;

no5/,
són

109?;

92?;
69?;

122?;
7iy4

és?;
92V,

819?;

702%

70—

9—

sir*

75*;

XVL

Száraz tárgyak* külföldi mértékei negyed-

mérő szerint számítva.

Mértek' neve Hely
Negyed-

mérő

W,

(\l\ \

-1Y,»

'X,

2*4,

2^6

40'% ,

-«.

1?1,

Buihel (Imperial stawlart) . .

Cahix t . •

'%8

85—

9?-, s

2V,e

4l>,6
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Mertél' neve Hely . .-.J
Negyed

mérő

Cielvert

!'/„

2%.

12%

-'%6

esor,.

-y„
6%,

Síi.

Sardinia . , iy„
i—Spanyolország

-4.
Fortin

OVi.

Fuder 145'y,,
-%,
w»HalHter Németalföld .

Francziaország 6%.

2—Braunschweig .

a&.
Hődt Németalföld 151'%.

iéi2y„
-y»
-y„

Keel
680—

Kulmet Riga . . .

sy,,
--X,

Load
180—

isö'y,,
Lof fis t Maiul SBÍi

4fMRiea

Malter Berlin 42'y,8
M m Franfcf 7/„

i2y„
83-y,,
io'y„
ny,,

2f,«
Meste —'y»

7>%,

Mai Iáiul . . .

iy„

-%
39y,«
oy„

60'%6

Mudd Németalföld ey,.
121-yuMűid

6^„

Bréma .......... iy,«

~\
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Mérték' neve Hely
Negyed

mérő

Negyed

3%B

PintA

1'%.

9Ti°'

7»/!I

4'%,

18—

s9/!!

4'%.

4'y„-

37"

**

-'V>,

loyle*

99 ' * ' '

6%r

3S/Ü

36%

4'Ke

fnAI'i ^

4187/;

267'«/ls

2057, . .

200'y*» •

2o8y,6
Németalföld

38
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Mérték' nere Hely
Negyed-

mérő

249%,

3%,

8%
Dánia 9—

7K,

9V„

677,,
9415/!,

°

só-?,,
687,,

87V,.

85%

167'y,»

XVIL

Külföldi hoszinértélcek lábak szerint

számítva.

Mérték' neve Hely Láb

Ale (i'őf)

5270—

2—

2Ki

3% i
fiiy..

Tirol 2—

i9/;.

2 , ,

5>íi

7Vü

?yii
6ÍÍJ

(énit m \ * . * 7K,i

6"/,j

63^í »

iKi

2^ii

Ciibit ........... Aiurolorszá? ^ . . . . . . 1^„
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Mérték' neve Hely Láb

i

31^,,

-y,s

Fathom

' 5'%,

67„

1—

6S65/;,

2—

Láb
-'%!

-'%,
—'y„
i—
—««,
-•y„

i—
—'V, j
-•y,,
-•%,

-t, s

—y.»
—%
—•s,
-•*,»

i—
—'Vn

ív,,

'%!

Mailand i«,

Párig

->y„
—•%.

i— .
Riea ......... -io/„

-'%!

~'y,>
-^n
-l«,

" W,

-'%»
6^s

„, fúj) . . ......

13920—

14062—

31635-

1'%,

av,,

öM,
sr,,
-y„

Mertfőid . 2180Í5—
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Mérték' neve Hely Láb

,, (tengeri)

23745— .

14058—

23128—

14062—

17576—

7383?íi

5090—

5858^,

18500—

585S6/;,
48149/,3

17576—

17576—

19528—

24460—

45565',=

3378—

28601—

20458—

33764—

13198—

4099'/,í

5305—

3%,

iréfrt} . . .

» W)
99 (tengeri)

„ (tengeri)

Öl» I. Bra$a, Rraza, Szászén,

Tóise

•
4V.5

W,

&/„

l—

16%,

2(«,

17^,,

6%,

isy,!

22'/„

10*1!

«r„

Pikk (nagy) , Tőrökország < • zy»
2—

!3'/,5•w»

Rőf ... 2y„
2>!3

l'V,,

l'*, 7

„ íréért ........ Berlin 2V,,



Különbfélék. 597

Mérték9 neve Hely Láb

Röf (új) 2—

2y„
2M,

2y„
2%,

!'/,>

VY»

i'y,,

2Hi

1'%,

iy,i

!"/„

l'/M

Németalföld

M*

3'/„

2V„

3'/M

l?i.

1%.

afi,

W.
3Vn

2n«
i'%i
2Hi

2—

i'y.»
2—

—'/,»

sy,.
—lv„

ey.i

Vara . . «

6V,,

9'/í.

3*/,i

n?',,

(Geratruthe) • ...

14Mi

14'/.i

9'%.

14M.

12^,,

I4'/,,
15s/íi

ll'V,,

14% >

15-



398 Tizenegyedik osztály.

Mérték' neve Hely Láb

137,,

Wernok '/i j

VVertzt 3375

Várd ........... 2'y„

XVIIL

Külföldi térmértékek négyszegölek szerint

számítva.

MértéJc' neve Hely Négy»zegöl

73 iy,o

15335ÍO

1123/iD

27Vi»

949% o

Németalföld 1832—

833^0

Ne'metalfÖld 275/n>
1124s/io

773—

l'/IO

277%o

2/io

1795^0

187—

281—

1055—

2779'/i o

Hold 2285^0

M fréiri) ...... Berlin
1076S/Í9

„ (új) .
709S/,0

695—

714—
•

1555^0•

1600—

2680—

T21V,.



Különhfélék. 599

Mérték' neve Hely Négyszegöl

Hold 2610 •

ni.1

l t7i y

„ (föld) ,. 472$< «

„ (erdő) fi1(\y

i?ftrt ,

^SftM™

o.i*y«—

1^19^

fiV*

Percbe O^.ft

*

9*/in

líYíK

llfity

Tirol . . . . ^in

Stajolo 1 AO5/

Starel coT1

Tfi

Tirol O/IOO

19415Í.

1OV

^OT"? .

/Ifi

Nápoly .... Q

OAAV„

Wlota 47150—





ELSŐ OSZTÁLY.

Rttvld nyelvtudomány.

A' beszéd1 részel.

lap.

A) A névmutató -.« - ~- ~.. l

u~\ \ név . ... «. ................ ,„, *>"/ n "'•••• —•— «... . ,e. ...,........„„.„... ^

. l . A főnév ...w M «„ ,„. _v —

2. A melléknév ...... „».......«»...«.....».••»-...... .......,.,„.. «.....-«.«.. 3

C) A névmás __. - _ 4

1 . Személyes névmások __ _...._ —

2. Birtokos névmások 5

3. Mulató névmások ___— — „ -g
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Hj Az indulatszóra nézve „„..............„...^w...........^...,...........,..........................««.-™.«„. _»

H e l y e s i r á s.

A) Az egyes szók' írása .-. ....... ......:...;...! ________________.....„......................._______„„- 58

H) A szótagok' elválasztása ..................__....„_„___.................... ...... ..,...........,.,_........, 43

C) Helyesírási j**l<*|> ,,, t _ ____________ .......IIT ,,<- ...... .,„,...... ..«. .............. .......................i.,...„... —

MÁSODIK OSZTÁLY.
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26. Atyához ..

27. Anyához .

28. Testvérhez ......„—....,

29. Érdem™ rokonhoz

30. Nagys/ii lőkhő*...

31. Jó baráthoz.......,-

32. Barátnéhou

 

34. Atya fiához

35. Hasonló levél

36. Anya leányához

37. Szülők vejök- s leányukhoz ...

38. Testvérhez .........

39. Gyámatya gyámfiához —

40. Jó baráthoz

41. Jó barátnéhoz

d) Menyekzői örvendezések

42. Bátyához ...

43. Bátya húgához

44. Érdemes atyafiho*

47 Barátné barátnéjához —•

48. Jó , de nagyobb tekintetű baráthoz

49. Jó baráthoz ™

50. Meghitt baráthoz

51. Barátné barátnéjához

62. Jó barátnthoz —

Válaszok menyekzöi örvendezésekre.

53. Bátyához —

54. Jó baráthoz

55. Hasonló levél
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e) Gyermekszületéskor! örvendezések

56. Rokonhoz leánya' szülelésekor

57. Jó baráthoz fia' születésekor

58. Hasonló levél .
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62 Jó barátlioz előmozdittatasakor ..—~

63Í Fah-si közönség földesurához felgyógyulásakor

64. Atyához felgyógyulásakor

65. Jó baráthoz felgyógyulásakor

66. Bátyához utazásáról megérkeztekor

67 Barátnéhoz, midőn nénje javaiban órokult

68. Válasz egy előmozdittatáskori Srvendezesre

69. Válasz egy felgyógyuláskor! örvendeze.re
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I. Kőczönő leverek .-. 02

70. Egy ifjú c^y kir. tanácsnoknak az oskolai segédpénz' megnye

résében felt közbenjárását köizöni .._ , 03

71. Kgy ifjú egy uradalmi (örvény- ét jószágigazgatónak megkö

szöni Írnoknak lett felvételét _. __ 91

72. Egy esaládatya a neki nyujlolt «egedeimet kü.szöni mr-g —

73. Egy orvostanárnak jiitalomküldéskor... ...„ J)5

74. Köszönő lével menyekzői ajándéki-rt _ —

75. Köszönet ezy esedező-levél' előterjesztéséért _ —

76. Jutalomért "tett köszönet 00

77. Jó baráthoz a nyújtott segélyért „_. —

78. Köszönet a kölrxnn' visszaadásakor _.. 97

79. Ügyésznek szolgálatáért „..._ „...„ ___ —

80. Egy ifjú atyjának a küldött pénzt köszöni _ 08

81. Egy gazdatiszt urának köszöni, hogy lisztének felfofiudta... —

82. N. N. a fiának nyiijlott segedelmet köszöni huválj«u:.k __ 1)9

Ml. Tudósító levelek „_ _" —

83. Egy fiú hazasnlásáról tiidósílja szülőit „..__._.«._ 100

84. Egy vőlegény mátkája' nagybátyját a kézfogáról tudósítja, 101

85. Kézfogóról FBÓló tudósítás egy udvari tanácsoshoz „...„... „__ —

86. Egy jó barát kézfogójáról tudósítja barátját.™ ; 102

87. Egy jó barát jegybenléfévől ludón'lja barátját __ —

88. Egy fiú hitvese' lebetegedéséről tudósítja szülőit _. \ __. 103

89. Egy barát fia' születéséről ludo'sítja liarátját —

90. Egy gazda'iszt' hitvese' lebetegedéséről tudósifja asszonyát 104

91. Egy polgár a reá bízott dolgok' miképen lett végbeviteléről

tudósítja gróf N., ét „.„.......,.....„__.«„ _.„ —

92. Hirtelen elutazásról »«óló tudósílás _._„_ „ _.„ 105

03. Egy mesterlegény fővárosban lelt megérkezéséről tudósítja

, fii. Könyvek' küldéséről írt tudósítás I.„... Z 100

t)5. Egy uradalmi gazdatiszt a villámütés állal okozott kárról tu

dósítja urát »«.„..........« „. —•

96. Eay jó barát barátját folyamodás! ügyéről tiidnsílja 107

98. Egy jó barát rendeltetése' helyén jó fogadtafásáról tudósítja

barátját 208

98. Tudósító-levél egy asszonysághoz fiának jó előmeneteléről a

tudományokban _ _._ 109

99. Betegségről szóló tudósító-levél egy orvoshoK .... . —

100. Egy barát atyja' haláláról tudósítja barálját 110

101. Egy testvér' testvére' haláláról tudósítja rokonát 111

102. Egy úrhoz, hogy húgának ennek fia' halálát adja tudtára 112

103. Egy atya fiát húga' haláláról tudósítja. _ _ 113

104. Egy alja fia' haláláról tudósítja barátját „_. _ „ —

105. Egy özvegy férje' haláláról tudósítja barátját l M

Válaszok a tudósító levelekre ™ _ „„ —

100. Egy baráthoz különlififlc tárgyakról irt tudósítására „ —

107. Egy polgári szabómesterhez.... — __ _..__ 1 15

108. Egy leánykához _ „.... —

IV. Kérő-levelek ..„..„„ .,.„... _ „,..,....... 1 16
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109. Kerí-levele egy jósziiletésii, de elszegényedett nss/oiivHáVnnk

tehetős ismerőséhez .«...__ .«. .„„.....„„....„.. „ 117

1 10. Kölcsönkérés .-. _ _ l lg

111. Egy ifjú gazdaliszt egy földesúrtól az n. ,i hivatalt kéri 119

112. Egy f"ú pénzt kér atyjától , —

113. Egy atya egy kereskedőt kér, hogy Kit tanulónak fogadja he 120

114. Egy ifjii N. udvari fmiácsnok' pártfogását kéri _ —

115. Egy atyafi hivatalból kiesett rokona mellett könyörög. 121

116. E y jó barát barátjától kölcsönt kér „..., „ 122

117. Kérő levél egy orvoshoz „.-. „.„.. —

118. Egy jó barát barátját fia' keresztatyjának híja —

119. N. N. Nagyvári ügyészt pere' felválalására kéri 123

120. Egy jó barát barátjától rokona' szániára pén/t kér kulcson —-

121. Komor István urát kéri , hogy az n . . i uradalmában talál

tató fürdőben iniil.-ifá'át engedje meg „„ J 24

122. Egy gyógyszeráros a felügyelői hivatalt kéri __ 115

123. Egy katonaliszt főnökétől idcigleni elmenetelre kér .'•zabnd-

ságot „ - „.„ —

124. Egy sz.-géiiy egy nraságlól si-gedelm^t kér 12(i

125. Egy alya fiának hivatalra előmozdítását kéri —

126. Egy szerencsétlen ifjú N. urat kéri, engesztelné meg atyját 127

127. Egy jó barát bará'jától tanácsot kér, taníttassa-e leányait

franczia nyelvre ] 2S

328. Egy jó barát barátját N. mezővaro ' tűz által megkárosodott

lakosainak felsegéléüére serkenti 129

Válaszok a kérő l -•veiéire 130

120. Egy jó baráthoz, kinek kérését teljesíthetjük —

130. Válasz a keresztatyának meghívó levélre.. 131

131. Egy jó baráthoz , kinek a kért kölcsönt nem adhatjuk —

1 32. Hasonló levél 132

133. Válasz egy jó barátnak levelére, mellybeii tanácsot kért, la-

nitlassa-e leányait franczia nyelvre —

V. Vigasztaló levelek _ 133

- _ 134. Esry jó burát barátját atyja' halálakor vigasztalja 131

135. Jó barátnéhoz férje' halálakor —

136. Jó baráthoz , ki javainak nagy részét s fiát vesztette el 135

137. Jó barálné barátnéjához anyja halálakor —

13S. Atyához gyermekei' halálakor 136

139. Atyához, kinek fia a harczmezőn esett el 137

140. Leánytestvér testvéréhez leánykája' halálakor —

141. Vigaszfaló levél egy jó baráthoz, midőn a kért hivatalt nem

nyerte el - 138

142. Jó baráthoz, kinek háza égett le. —

143. Jó baráthoz hitvese' betegségekor 139

144. Vigasztaló levél egy jó baráthoz, kinek atyját szerencsét

lenség érte : -<—

VI. Ajánló levelek 140

145. Egy atyafi rokonát titoknokul ajánlja —

146. Egy atya egy városi rokonának ajánlja fiát 141

147. Egy jó barát barátjának egy ifjút ajánl v _ 142
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táp,

148. Ég) ifjú anyja' nevében egy utazót ajánl , 142

149. Iv.-j asztalosmester egy nuis asztalosmesternek egy ifjú le

gényt ajánl ,.,.» ~ 143

150. N. N. egy ifjút kereskedéslanulónak ajánl , 144

151. N. N. egy gazdatisztet ajánl 145

152. Egy polgár barátjának egy ifjút ajánl —

Válaszok az ajánló levelekre. 246

153. Egy ajánlásnak elfogadásakor —•

» 254. A.p...i asztalosmester válaszol ,. „„.....„. —

VII. Emlékeztető levelek „ 147

155. Emléleztetés egy adósság' lefizete'sére —

156. Másodszori emlékeztetem egy tartozás' lefizetésére 148

157. Emlékezteién kamat' fizetésére —

158. Emléfceztetés egy conto' kifizetésére 149

159. Tartozásra emlékeztetés egy távollévő nrasághoz —

160. Egy czizmadia tartozására emlékeztet egy urat a nélkül ,

hogy világosan kérné adósságát 150

161. Ismételt emlékeztetés —

162. Emlékeztetés a házbér' kifizetésére 151

163. Egy késedelmes fizetőnek szóló emlékeztető levél —

164. Egy jó barát barátját válaszolásra emlékezteti 152

165. Egy testvér testvérét emlékezteti , hogy állapotjáról tudó-

sftja

VIII. Intő , feddő és szemrehányó levelek 153

166. Egy atya intéseket ad fiának, ki rósz társaságok által magát

elcsábíttatni engedte „ 154

167. Szemrehányó levél egy ismerőshöz , ki bizodalmunfckal visz-

szaélt _ —

168. Egy barát barátjának _.. 155

169. N. N. egy if ú' rósz magaviseletét panaszolja atyájának „.. —

170. Egy atya nát inti 150

171. Egy barát barátját feddi, hogy könyveinek jól nem viselte

gondját ?. 157

172. Egy házasulandó mátkája' ravaszságát panaszolja a leány'

atyjának s jelenti , hogy barátságáról lemondott —

173. Egy jó barát barátját hallgatása miatt feddi „ 158

174. Egy leánykának kedveséhez irt feddő levele „ —

175. Megszóllás miatti szemrehányások —

IX. Mentegető levelek..... 159

176. Egy jó barát barátja előtt hosszas hallgatását mentegeti™ —

177. Válasz a 167 sz. a. levélre 160

178. Egy gyanúba esett mentegeti magát —

179. Mentegetés, hogy a meghívást el nem fogadhatjuk - 161

180. Mentegető levél , hogy el nem búcsúztunk „ —

181. Egy atya fiát mentegeti. 162

182. Egy fiúnak szülőihez írt mentegető levele —

183. Mentegető levél, hogy a kölcsönt a meghatározott időre

vissza nem fizettük 163

184. Mentegető levél , hogy a reánk bízottat el nem végezhettük 164

185. Mentegető levél , hogy az ajánlott hivatalt nem fogadtuk el —
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186. Mentegeti levél, hogy személyesen nem Inicní ütünk el 165

X. Meghívd levelek - 106

Í87. Meghívás keresztatyának —

188. Meghívás kézfogává — —

189. Meghívás menyek/öve ..,.,,...,.... ........................................ —"•

190. Meghívás ebédre - 167

191 IWcitliíváu tcmctcsrc ..,........,,.. ~"~

192. Meghívó levél menyek/őre „ ™ _ —

163. Egy jó barát barátját házi mulatságra híja meg. _ —

194. Egy jó barát betegségből fellábadt barátját falura híja 168

195. Meghívó levél falusi mulatságra — —

196. Meghívás menyekzőre — 169

197. Meghívó levél egy baráthoz , hogy falura jőjön —

198. Menyekzőrei meghívás egy előjáróhoz 170

Válaszok a meghívó levelekre „ —

199. Látogatón l meghívásra szóló válasz „ „. —

200. Válasz bálba hívó levélre „ _ 171

201. Válasz menyekzőrei meghívásra —

202. Egy látogatóul ismételt meghívásra „ —

XI. Szemelem- és uőkérő levelek s házasságajánlatok — 172

203. Egy fiatal férfi hajlandóságát fedezi fel egy leánynak. —

204. Hasonló levél 173

205. Egy kedveshez _...»..... —

206. Egy leány kedveséhez 174

207. Egy férfi nőül kér egy leánykát 175

208. Hasonló levél „ . —

209. Hasonló levél „ 176

210. Hasonló levél „ —
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