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Márfi  Attila

Hamerli Izabella és Matros János házassági szerződése (1882)

A világhírű kesztyűgyártó Hamerli család irathagyatékából

Pécs 19. század végi, 20. század eleji történetében meghatározó szerepet töltöttek 
be a Zsolnay, Angster, Höffl  er, Littke országos és nemzetközi hírnevet elérő pol-
gárcsaládok. Nevükhöz főleg jelentős gazdasági vállalkozások és értékteremtés 
kapcsolódik, mint például a porcelán és kerámia-, az orgona és harmónium-, 
vagy a bőr és pezsgőgyártás nívós termékei, melyek Európa-szerte ismertek let-
tek.1 Közéjük tartozik a híres pécsi Hamerli-dinasztia is,2 nekik köszönhető a 
pécsi kesztyűgyártás európai szintre emelése. A népes és rendkívül aktív család 
a pécsi gépgyár és vasöntöde üzemeltetésén kívül a vendéglátóiparban is jeleske-
dett, 1915-ben ugyanis ők nyitották meg a város mai napig működő, legpatiná-
sabb, impozáns, szecessziós stílusú szállodáját, a Pannonia szállodát (ma Palati-
nus  Szálló).3 A fő vállalkozások mellett a családból többen jogi és közigazgatási 

1 MÁRFI, 2007. 9. 
2 Itt köszönöm meg Sey Gábor pécsi középiskolai tanárnak és jeles sportembernek, aki egyébként 

a szállodaalapító Hamerli Imre unokája és a család történetének elkötelezett kutatója, hogy 
családi dokumentumokkal, tanácsaival és észrevételeivel önzetlenül támogatta munkámat.

3 A Hamerli-örökösök, azaz a második generáció szintén jelentős vállalkozására nem éppen 
szerencsés időben, az I. világháború kitörésének idején került sor. S ez a körülmény mintha 
meg is pecsételte volna az egyébként grandiózus vállalkozás sorsát, amit a mai napig sajnála-
tos kudarcként értékelnek az utódok. A Pannonia szálloda felépítése és sajátságos sorsa azt 
jelentette, hogy Imre és Károly, akik eddig együtt vezették a kesztyűgyárat, közös megegye-
zéssel megosztották a vagyont, amely 1913-ban vette kezdetét az első megegyezéssel, amit 
édesanyjuk, Szalay Flóra 1911-ben történt elhalálozása utáni vagyonhelyzet váltott ki. Rövid-
del előtte Hamerli Károly is megnősült, aki a bécsi születésű Willmann Máriát vette feleségül. 
A vagyonmegosztás véglegesítése 1918 elején zárult le, s ez a megállapodás szentesítette az 
eddig együtt dolgozó két fi ú, Imre és Károly vállalkozásainak elkülönítését. Hamerli Imre 
ugyanis vagyonrészével egy új területen szerette volna a Hamerliek presztízsét növelni: a már 
említett Pannonia szálló felépítésében látta ezt megvalósulni, tekintettel arra, hogy a város 
idegenforgalma folyamatosan fejlődött. A népes család éppen ezért 1913-ban végleg kiköltö-
zött a Király utcai Hamerli házból, aminek lebontása után, 1914-ben kezdődött el a szálloda 
felépítése Pilch Andor tervei alapján a budapesti Jaulus Gyula építési vállalkozó kivitelezés-
ében. Az építkezés menete azonban az első világháborús események miatt lelassult, s más 
egyéb események is hátráltatták az építőket. Ugyanis mindjárt a bontási és az alapozási mun-
kálatok során öt, a hódoltság idejéből származó török csontvázra bukkantak. Sőt az építkezési 
terület is csökkent, mert a telekből utcaszabályozás címén 12 négyszögölnyi területet különí-
tett el a város vezetése. A 80 szobával, éttermekkel, szalonokkal, díszteremmel, kávéházzal 
és bajor sörpincével is rendelkező impozáns épület 1915-re készült el. Az 1916-ban kiadott 
hivatalos használatbavételei engedélyt követően, mint már említettük, 1918-ban sor került 
a Hamerli testvérek vagyonának végleges vagyonmegosztására is. A kesztyűgyár Hamerli 
Károly nevén maradt, az új szálloda pedig hivatalosan is Hamerli Imre tulajdonába került. 
De túl sok hasznot nem hozott Hamerli Imrének ez az új, de mindenképpen fi gyelemreméltó 
vállalkozása, mert a növekvő gazdasági válság terhei miatt rákényszerült, hogy a szállodát a 
Dunántúli Bank Rt-nek adja bérbe. Később részvények fejében a bank tulajdonába került, 
előnytelen, át nem gondolt szerződéskötése miatt. A család szerint ez a fi askó vezetett korai, 
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hivatást választottak, de akadt köztük fényképész, gazdálkodó, politikus, sőt 
színésznő is. A jeles gyáralapítók pedig több patinás egyesület és társaság vezető-
jeként segítették a város társadalmi fejlődését.4 A família felemelkedését Hamerli 
János működésétől kezdve – aki a vállalkozások anyagi, kapcsolati és erkölcsi 
tőkéjét alapozta meg a 19. század hatvanas éveitől 1895-ben bekövetkezett halá-
láig terjedő évtizedekben5 – a család három generációja lett aktív és értékteremtő 
részese a város gazdasági, társadalmi és kulturális életének a 19. század máso-
dik felétől a 20. század derekáig.6 A svájci és osztrák eredetű polgárcsalád meg-
alapítója  Hamerly Ferenc, ő az 1830-as években telepedett le Püspöknádasdon, 
majd később Pécsett,7 ahol a népes család több házat is birtokolt, de a Király 
utcai épület volt az úgynevezett Hamerli-ház, azaz a família elsőszámú lakhelye.8 

1927-ben bekövetkezett halálához. Legidősebb fi a, Imre (1897–1966) megpróbálta elérni a 
szerződés érvénytelenítését, de ő is kudarcot vallott. A családnak ez az ága éppen ezen okok 
miatt nehezebb helyzetbe került, szerényebb polgári életvitelt kellett vállalnia.

4 A Hamerlik neve, különösen Hamerli Jánosé elsősorban a kesztyűgyártással forrt ösz-
sze. Kevéssé köztudott a másik két vállalkozási terület, a vaskereskedés és gépgyártás, 
illetve a szállodaüzemeltetés. A többi sikeres vagy kevésbé profi táló vállalkozásáról s 
a családi vagyon megteremtéséről szinte minimális ismereteink voltak. Erről viszont 
a közelmúltban levéltári őrizetbe került, illetve elkülönített családi hagyaték doku-
mentumai segítségével adhatunk teljesebb képet.

5 MÁRFI, 2007. 9.
6 Tény, hogy a századfordulóra a Hamerlik a legtőkeerősebb pécsi polgári családok egyikének 

számítottak. S ebben a viszonylag gyors meggazdagodásban a korszak gazdasági, politikai 
struktúrája, polgári szellemisége is szerepet játszott. De fellelhető az a sajátságos vállalkozói, 
polgári attitűd is, amely Pécs polgárcsaládjait, a legjelesebbeket is jellemezte: a sikeres vagy 
legalábbis a reményteljes vállalkozás mellett más gazdálkodási ágak fenntartása. Ezért szinte 
mindegyik neves polgárcsaládnak – s ez a sajátságos pécsi „tüke” szemléletből is fakad – töb-
bek között jelentős szőlői, borházai és gyümölcsösei voltak. Igaz, Hamerli János is szerzett 
ilyen javakat, de vagyonának megalapozásában nem voltak döntőek. Pécs egyik nagymúltú 
szőlőhegyén, az úgynevezett Frühweisz-dűlőben vagy -tetőn nyertek egy kétholdas szőlőbir-
tokot még az 1880-as években. A rajta található régi épületrészeket lebontották, s 1898-ban 
új borházat építettek, afféle kisebb hétvégi villát. (Az épület földszintjén alakították ki a prés-
házat, szerszámoskamrát, a főzőkonyhával és az éléskamrával együtt. Itt volt egy úgynevezett 
„száraz bejárat”, a lépcsőház és a pincelejárat is. Az emeleten három lakószoba, egy tágas 
erkély és a padlásfeljáró lett kiépítve.) Itt fontos megjegyezni, hogy a család tulajdonában lévő 
források még egy, a közelben álló, majdnem azonos területű szőlőbirtokról tájékoztatnak, 
amely szintén borházzal Hamerli József tulajdonában állt, s a két világháború közti felújítás 
után egy fürdőmedence is növelte a telek és a borház értékét. A Hamerli család oly sok ingat-
lanával és a kesztyűgyárral együtt szőlőterületeit is elveszítette az 1945 utáni államosítások 
következtében. Kevesek előtt ismert, hogy az egykori, államosított szőlő a rajta lévő épületek-
kel együtt 1963-ban Kodály Zoltán tulajdona lett. (Megjegyezzük a rendelkezésre álló eddigi 
források alapján, hogy Hamerli József szőlőjéről és borházáról van szó.) A neves zeneszerző 
születésnapjára kapta a magyar államtól, nem sokkal később pécsi származású felesége, Péc-
zely Sarolta nevére írták át az ekkor már jelentősen csökkent területű ingatlant.

7 SEY, 2000. 57.
8 S bár Hamerli János testvérei is itt, vagy a közelben éltek, az ő családja volt az, akik a század-

forduló környékén már a jól körülhatárolható vállalkozásokat átvették és továbbfejlesztették. 
A népes családban ugyanis összesen 11 gyermek született, de közülük csak öten élhették meg 
a felnőttkort: Izabella (1865–1942), Imre (1867–1927), István (1868–1903), József (1879–1953) 
és Károly (1881–1960). Róluk viszont elmondható, hogy valamennyien tevékeny résztvevői 
voltak a családi érdekeltségek fejlesztésének.
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A nemrégiben levéltári őrizetbe került családi hagyaték dokumentumai erről is 
teljesebb képet adnak.9 

A család vagyonát, tekintélyét házasodásaik által, családon belüli feladat- vagy 
munkamegosztással, örökösödéssel, társadalmi rangjukból fakadó kapcsolatrend-
szerükkel, jelentős ingatlan-, ház- és föld-tulajdonvásárlással, malom- és kocsma-
bérleményekkel, fi ákerállomás működtetésével, s természetesen fő vállalkozásaik 
jövedelmeivel gyarapították.10 A vagyon gyarapodása, módosulása, újra fel-, vagy 
megosztásánál ezeknek a vagyonszerzési módoknak is változott a szerepe. A háza-
sodás és az örökösödés mint vagyonváltozási tényező is folyamatosan érzékelhető 
az egymást váltó generációk életében.

Hamerli Izabella

A három fő vállalkozó Hamerli-örökös: Imre, István és Károly mellett a másik 
két testvér, a legidősebb Izabella és az 1879-ben született József sorsa azonban 
sajátosan kötődött egymáshoz: Hamerli Izabella ugyanis tekintélyes hozomány-
nyal, ami 5200 forint készpénzt és 2529 forint 70 krajcár értékű kelengyét jelen-
tett,11 1882-ben ment férjhez Matros János vasnagykereskedőhöz. Hozományá-
ról az itt közzétett rendkívül részletes házassági szerződés is tanúskodik. Férje 
1893-ben bekövetkezett halála után az özvegy maga örökölte a Király utca 9. sz. 
alatti kereskedést,12 s ezt az örökséget megerősítve ment újra férjhez 1895-ben13 
az üzletet  vezető első segédhez, Auber Gyulához. 1900-ban pedig öccsét, Ha-
merli Józsefet is bevette az üzletbe, aki ekkor már elvégezte az ehhez szükséges 
iskolákat,14 s aki ezt megelőzően, 1900. január 18-án vette nőül Hoff mann Lajos 
bútorgyáros leányát, Saroltát. Anyagi helyzetét ez a házasság tovább erősítette.15 
(Itt kell megjegyezni, hogy amikor 1934-ben megözvegyült, egy év múlva néhai 
felesége  húgával, a szintén özvegy Ratkovics Károlynéval,16 született Hoff mann 
Mariannéval kötött házasságot.)17 A vaskereskedést ekkor vette át nővérétől (aki 

9 A család irathagyatéka a Turul Kesztyűgyár iratsorozatai közül került elő, rendezés során. 
Ugyanakkor Sey Gábor a család tulajdonában lévő fontos okiratokkal, illetve azok fénymásolt 
példányaival egészítette ki az irathagyatékot. Különösen a gyári fond irataiból előkerült doku-
mentumok szolgáltatnak eddig még nem ismert és rendkívül értékes adatokat.

10 MÁRFI, 2007. 9–10.
11 BML. XIII. Hamerli cs. hagy.
12 Jelenleg szintén kereskedelmi célokra hasznosítják az épületet, ugyanis itt található a Drogerie 

Markt egyik pécsi üzletháza.
13 SEY, 2000. 59.
14 SEY, 2000. 59.
15 BML. Pécs. I. Házassági anyakönyv 1900. 11–12. 6. szám alatt bejegyezve. Hoffmann Sarolta 

ekkor 17, míg ifjú férje 22 esztendős volt.
16 BML. Pécs. Házassági anyakönyv 1935. 107. 319. szám alatt bejegyezve.
17 1903-ban, amikor két fi vére a megújult kesztyűgyár élére állt, és a családi vagyon első megosz-

tása is megtörtént, sógora és apósa támogatását is élvezve megvásárolta az 1865-ben alapított 
Haberényi-féle Gépgyárat és Vasöntödét. Tizennégy évig tartott ez a tulajdonlás, de érdekelt-
ségét a gyárat 1917 óta vezető részvénytársaságban is megtartotta. (Az 1918. január elsejétől 
működő részvénytársaság legfőbb befektetői: Hamerli József 1250 db. részvény, Báder Vilmos 
500 darab részvény, Pécs–Baranyai Központi Takarékpénztár 100 darab részvény, Pécsi Taka-
rékpénztár 100 darab részvény.) 
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1907-ben újra megözvegyült), s a gépgyártásnál is megszerzett tapasztalatait, kap-
csolatait itt is hasznosíthatta.18 

A házassági szerződés

A rendkívül értékes családi források közül arra a fi gyelemreméltó és korábban 
a család tagjai által sem ismert házassági szerződésre hívjuk fel a fi gyelmet, 
ami több szempontból is értékes. A hozomány részletes számbavétele révén 
ugyanis e jeles polgárcsalád mindennapjairól kapunk képet; így a felsorolt ék-
szerek, dísztárgyak és használati eszközök mellett a polgári életmódot tükrö-
ző tárgyi kultúrát ismerhetjük meg, kiegészülve a korabeli női divat bizonyos 
ruhadarabjaival, azaz a város egyik jeles hölgyének toalettjébe nyerhetünk 
bepillantást. A szerződés még az intimebb ruhadarabokat is felsorolja (éji öl-
tönyke, sifon női nadrág, barchent női nadrág és alsószoknya stb.), a polgári 
háztartás korabeli és nélkülözhetetlen tárgyaival és eszköztárával együtt. Sőt 
némi képzelőerővel a berendezési tárgyak és bútorok listáját tanulmányozva 
elénk tárulhat az a polgári miliő, lakásbelső is, amelyben a család leélhette 
életét. Ugyanakkor ez a közjegyzői okirat a korszak polgár-magánjogi szoká-
sait és a társadalmi együttélés bizonyos normáit is közvetíti. Úgy véljük nem-
csak egy különleges forrást olvashat az érdeklődő, hanem egy kicsit a „boldog 
békeidőknek” is részese lehet.

Forrás

Matros János pécsi vaskereskedő és felesége, született Hamerli Izabella 
1882. január 26-án kötött házassági szerződése

Másolat az 1 forintos bélyegű hitelesített másolatról
Hitelesített másolat, 48/1882 ügyszám

Közjegyzői okirat.

Előttem Bánff ay Simon pécsi királyi közjegyző előtt alulírott helyen és napon 
megjelentek mint felek az általam személyesen ismert Matros János kereskedő 
és neje, szül. Hamerli Izabella pécsi lakosok, Salamon Vince pécsi lakos hites19 
becsüs és Treer János pécsi lakos hites becsüssel mint ügyleti tanúkkal, s sze-
mélyesen kijelentve következő vagyoni viszonyt rendező, illetőleg örökszerződést 
kötötték:

1.) Hamerli Izabella, jelenleg Matros Jánosné a folyó év január 23-án házasságra 
lépvén férjével, Matros Jánossal, e házasságba női hozomány és jegyajándékkép 
magával hozta készpénzben amaz 5100 forintot, azaz ötezer egyszáz forintot, me-
lyet a Pécsett 1882. január 3-án 4/1882 ügyszám alatt Bánff ay Simon pécsi  királyi 

18 A két világháború közti korszakban ezért ez a Hamerli-vállalkozás is sikeresen működött, 
műszaki, építészeti, mezőgazdasági gép, autó és más árucikkeket forgalmazva. Tevékenységét 
kiszélesítve egy építőanyag-raktárt is létesített a vasútállomás melletti telephellyel.

19 Hiteles.
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közjegyző előtt kötött adásvevési szerződés 3.ik pontja értelmében édes atyja, Ha-
merli János, Hamerli Izabella helyett a pécsi 369. sz. telekjegyzőkönyvben 630 
helyszínelési számon felvett házba befektetett, mely ötezer egyszáz (5100) forint a 
mondott házba befektetve, született Hamerli Izabella hozományát képezvén, en-
nek egyúttal tulajdonában volt, s minden tekintetben hozománya természetével 
bír; eme készpénzbeli hozományon kívül a nő, született Hamerli Izabella még a 
következő tárgyakat hozta a melléjök tett értékben:

Tizenkét ezüst kanalát, tizenkét ezüst tálat, tizenkét ezüst kést, tizenkét ezüst 
kávés kanalat, egy ezüst leveses kanalat, egy ezüst tejkanalat, egy ezüst tortavágót, 
egy ezüst halszeletelőt, négy ezüst sótartót, négy ezüst sókanalat, egy pár salá-
ta-garnitúrát elefántcsontból, egészben (3160 gramm) azaz háromezeregyszáz-
hatvan gramm ezüstöt, összes értéke 237 forint, ezekhez való láda, 25 sz. lemez 
ezüst feldolgozása 98 forint, a név belevésése 18 forint, egy pár kétágú gírandot20 
ezüst 150 forint, egy olaj- és ecettartó 35 fornt, tizenkét személyre való porcelán 
táblakészlet 49 forint.93 x21 – egy porcelán kávékészlet 6 személyre 6 forint 35 x, 
hat pár tálca 2 forint 75 x, egy tizenkét személyre való teaszerviz porcelánból 11 
forint 58 x, egy kenyérkosár 1 forint 05 x, nyolcvanhárom darabra a monogram-
festés 8 fornt 30 x, 

hat darab tűzött 53 forint 40 x. ismét, hat darab tűzött inget 33 forint 80 x, 
ismét 12 darab tűzött inget 54 forint 60 x, három darab éji öltönykét 15 forint, 
ismét 3 darab szintén tűzött éji öltönykét 6 forint, – 6 darab barchent22 éji öl-
tönykét 13 forint, – 6 darab sifon23 női nadrág 11 forint 10 x., 6 darab barchent 
női nadrág 14 forint 10 x, – 12 batiszt24 zsebkendőt 13 forint 60 x, 36 vászon 
zsebkendőt 27 forint, – 36 pár harisnyát 43 forint 20 x, – 18 darab vánkoshé-
jat25 64 forint 80 x, – 12 darab paplanlepedőt, 93 forint, – 12 darab ágyi lepedőt 
45 forint 47 x, – 2 paplant 26 forint 20 x, – 6 vánkost tollastól 45 forint, – egy 
lószőr matracot 30 forint, – 2 gyapjú paplant 16 forint, 12 damaszt serviettet26 
(tizenöt) 15 forint, – egy abroszt 6 forint, – 12 tányér kendőt 12 forint, – 2 kávé 
abroszt 10 forint, – 12 desszertkendőt 6 forint, 12 damaszt27 törülközőt 12 fo-
rint 40 x, – ismét 12 damaszt törülközőt 12 forint, – 12 közönséges törülközőt 
3 forint 60 x, 6 törlőruhát 1 forint 50 x, – 6 üvegtörlő ruhát 1 forint 50 x, – 6 
közönséges lepedőt 14 forint 40 x, – 6 közönségesebb vánkoshéjat 8 forint 40 
x, – 6 kenyér-kendőt 3 forint, – 3 barchent alsószoknyát 12 forint, – 3 sifon 
alsószoknyát 15 forint, – 2 dupla shiff onieret28 90 forint, – 2 ágyfát 60 forint, – 

20 Eredetileg girandole (zsirandoi): díszes, oszlopszerű, talpazatos, karos gyertyatartó.
21 Krajcár.
22 Arab–német eredetű szó: sűrűn szőtt, egyik oldalán bolyhos pamutszövet.
23 Francia–német eredetű szó, jelentése: fehérnemű vagy ágynemű készítésére használt vászon-

kötésű pamutszövet.
24 Baptiste, észak-franciaországi takács nevéből eredeztetve: nagy sodratszámú, igen fi nom len- 

vagy pamutfonálból szőtt könnyű kelme.
25 Párnahuzatot.
26 Francia eredetű szó, jelentése: asztalkenő, szalvéta.
27 Fényes felületű, nehéz vászonfajta, amelyet sajátos szövési minta jellemez (elnevezése Damasz-

kusz városáról).
28 Sifonér, francia és német eredetű szó, jelentése: fehérneműs vagy ruhásszekrény.
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1 kredenc29 almáriumot30 70 forint, – 1 éjiszekrényt 11 forint, – egy asztalt 32 
forint, – 1 ingaórát 25 forint, – 1 konyhaszekrényt 7 forint, – 1 fali tükröt 25 
forint, – 1 öltözőtükröt 22 forint, – 6 széket 18 forint, – 13 ablakra való füg-
gönyt 200 forint, – varróasztalt 16 forint, – 1 márvány táblájú mosdószekrényt 
46 forint, – 1 vizespadot 1 forint 80 x, – 1 gyúródeszkát 1 forint 20 x, – 1 vágó-
deszkát 80 krajcár, – 1 cseléd álló szekrényt 12 forint, – 1 cseléd ágyfát 5 forint 
50 x, – 1 arany üveg zsebórát 120 forint, – 1 hozzá való aranyláncot 50 forint, 
1 aranykarperecet 30 forint, – 1 aranybrocht31 25 forint, aranyékszereket – 75 
forint, női felső öltönyöket 200 forint, összesen tehát 2529 forint 70 krajcár, 
azaz Kétezerötszázhuszonkilenc forint 70 x értékben.

Emez ingóságok, ámbár a nő által hozatva, közös használatra szolgálnak. De 
[a] nő, született Hamerli Izabella birtokában és tulajdonában maradnak, követke-
zésképp az ezek feletti rendelkezési jog is kizárólag a nőt, Hamerli Izabellát illeti. 
Mindezek nagyobb biztosítása tekintetéből a férj, Matros János megengedi, hogy 
mind a fent említett ötezeregyszáz forint készpénz, valamint a kétezer ötszázhu-
szonkilenc forint hetven krajcár értékbeli ingóságok a kereskedelmi cégjegyzékbe 
neje, született Hamerli Izabella javára bejegyeztessék.

2.) Matros János elismeri, hogy első pontban említett házba neje, született Ha-
merli Izabella ötezeregyszáz (5100) forintnyi hozománya befektetve lészen, meg-
engedi tehát, hogy ezen összeg erejéig a zálogjog női hozomány címén neje, szü-
letett Hamerli Izabella [részére] telekkönyvileg bekebeleztessék, elismeri továbbá, 
hogy a fentebb volt ingóságok neje tulajdonát képezvén, ennek birtokában is ma-
radnak.

3.) Született Hamerli Izabellának gyermek nélküli halála esetére az első pontban 
említett hozomány és ingóságok szüleire, illetőleg ezek örököseire szállnak vissza, 
az ezeken felül fennlévő, s a nőt illető vagyon mint közkeresmény férjére, Matros 
Jánosra szálland. 

4.) Ha pedig Matros János halna meg e házasságból születendő gyermek nélkül, 
ez esetre neje, született Hamerli Izabella tartozik az elhunyt férjét illető vagyonból 
8741 forint 42 x, azaz Nyolczezer hétszáz negyvenegy forint 42 krajczárt fi zetni, 
s pedig ez összeg harmadát elhunyt férje anyjának Matros, született Bodenlos 
Máriának, egyharmadát férje nővérének, Matros Máriának, egyharmadát férje 
másik nővérének, Matros Jozefi nnek. – Ha férje anyja Matros, született Bodenlos 
Mária nem élne, az őneki járó egyharmad rész említett két nővérének lesz egyenlő 
arányban kiadandó, s ezek egyikénél avagy másikánál elhunyta esetére, a nekik 
járó összeget a törvényes örökösödésrend szerint gyermekeik öröklik. A most em-
lített 8741 forint 42 x kifi zetése után fennmaradó, s az elhunyt férjet illetett összes 
vagyonban közszerzemény címén neje, született Hamerli Izabella örökösödik.

29 Német eredetű szó, jelentése: pohárszék: szekrény az evőeszközök, edények, tányérok stb. ré-
szére.

30 Latin eredetű szó, jelentése: polcos, alacsony üveges szekrény.
31 Bross, francia eredetű szó, jelentése: melltű, női felsőruha összefogására vagy ékszerként viselt 

változatos formájú dísztű.
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5.) Jelen szerződés minden pontja érett megfontolás eredménye lévén, a felek által 
helybenhagyatik és elfogadtatik. Miről jelen közjegyzői okirat felvétetett a felek-
nek a tanúk előtt, kik az egész ügymenet alatt folyton jelen voltak, felolvastatott 
– általuk akaratjukkal megegyezőnek találtatott és aláíratott. –

Pécsett 1882. Január 26. Matros János, Hamerli Izabella, Salamon Vince tanú, 
Treer János tanú, Bánff ay Simon kir. közjegyző.

Pecsét
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