
Petőfi szüleinek vagyoni romlása

A Szolnoki Állami Levéltárban talált dokumentumok

„Bátyám 16 éves volt. én 14, midőn szülőinket vagyonilag súlyos csapás érte...
ö Selmeczet ott hagyta, s lett színész s katona... én lettem mesterember." A költő
öccse, Petőfi István sorai ezek abból' az írásból, amelyben bizonyította, hogy szüleik
minden vágya gyermekeik taníttatása volt: „Tanuljatok gyermekeim, most még te-
hetünk érettetek mindent, de ki tudja, hagyhatunk-e egyéb maradandó örökséget
reátok, mint azt, a mire taníttathatunk!" — intette Petrovits István két fiát, Sándort
és Istvánt.1

Valóban nem maradt rájuk más örökség. Petrovits István Szorgalmas élte verí-
tékinek Gyümölcseit... — egy a család anyagi helyzetét és életét alapjában megrendítő
nagy perben mind elveszítette.

Az anyagi romlás kínos emléke maradt még meg örökségként a tönkrement
család és Petőfi lelkében is, különösen azért, mert a csapást meg nem érdemeltnek
vélték, amelynek oka egyrészt Petrovits István jóhiszeműsége s a „hitetlen emberek
csalása, másrészt egy elemi vész, a Duna árvize volt. így emlékezik atyja tönkre-
menéséről Petőfi is az István öcsémhez és A jó öreg kocsmáros c. verseiben.

Petőfi költészetében azonban e sorscsapásként felfogott anyagi romlás első
emléke az a rövid kis vers, amellyel 1839 januárjában Selmecen diáktársától búcsú-
zott, s amelyet így kezdett:

Kegytelen a végzet; nem. hagy sok időig örülni...2
Megkezdődött Petőfi életének kínnal, szenvedéssel terhelt szakasza. A világ, a

gazdasági, társadalmi és politikai rend, amelyben élt, ekkor nyílt meg előtte. E szen-
vedések és felismerések nélkül azonban bizonyára nem lett volna ő sem azzá, akivé
lett: Petőfivé. Ehhez az is kellett, hogy „ifjú kezébe" vegye a „koldusbotot", s ezt
„évekig hordozza" fázva, éhesen, miként erről maga emlékezett." Ez pedig annak a
következménye volt, hogy „jégre vitték'' Petrovits Istvánt, s családja nyomorba
jutott.

Petőfi életrajza s egész emberi és költői jelleme kibontakozásának megisme-
rése szempontjából tehát igen nagy jelentőségű annak pontos tudása, hogyan követ-
kezett be családjában ez a bukás, „vész" — ahogyan ő emlékezett róla. Hisz a tönkre-
menés nemcsak pénzben, vagyonban jelentett romlást, hanem a család társadalmi
helyzetében is. A birtokos redemptus, jász és kun földön vezető társadalmi helyzet-
ből a Petrovits-család egy csapásra az irredemptus, földnélküli s még ezek között is
a nincstelenek sorába deklasszálódott. Nem is maradt tovább szegényen a „kivált-
ságos" kiskun föld lakója, bár éppen a most napvilágra került egyik adat szerint
Félegyháza városa a bukott mészárost is hívta vissza „kebelébe".

Az egyébként igen gazdag Pelőfi életrajzi irodalom a költő családjának anyagi
bukásáról eddig csupán néhány levéltári okmányt ismert. Ezeket Szabadszállás köz-
ség levéltárából még a múlt század 80-as éveiben közölték/1 A régebbi és újabb élet-
rajzi feldolgozások kénytelenek voltak beérni ezzel a kevés adattal.5 Ezekből azonban
nem bontakozott ki az egész per, s az elszegényedés, a tönkremenés lényeges okai
és részletei nemcsak homályban maradtak, hanem a hiányos adatok miatt az életrajz-
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írók téves megállapításokat is tettek. Az évekig elhúzódott per szakaszainak dáturri-
szerű ismerete Petőfi ifjúkori életének egyes problematikus kérdéseihez is eligazí-
tást nyújt.

A Szolnoki Állami Levéltárban kutatásaim során a Petőfi családjának tönkre-
menésére vonatkozó ismeretlen okmányok egész tömegét találtam meg. Természe-
tesen mint ahogy ezek az okmányok nem véletlenül kerültek Szolnokra, úgy az sem
a véletlen dolga volt, hogy itt kutattam, és gazdagságánál, tartalmánál fogva fel-
becsülhetetlen tudományos értékű forrásanyagra bukkantam. Szolnokra Jászberény-
ből került át a régi „hármas kerület", Jászság, Nagy- és Kiskunság, a „Districtusok"
irattári anyaga, benne a Petrovits-családra vonatkozó okmányok is. A hajdani kiskun
községek, Félegyháza és Szabadszállás levéltáraiban megkezdett életrajzi kutatások
után vezetett az utam a kerületek középponti levéltárába, innen az Országos Levél-
tárba. Az utóbbi helyen, József nádor levéltárban és a magyar kancellária levél-
tárában megtaláltam a per legfelsőbb fokon történt intézésének okmányait. így most
már az egész peres eljárás tisztán áll előttünk.

E helyen csak rövid áttekintést nyújthatok róla, de a feltárt iratok életrajzi
okmánytárban leendő kiadása révén nem sok idő múlva a teljes anyag hozzáférhe-
tővé válik. Minthogy előzőleg a kiskun helységek levéltáraiban Petrovits István bér-
lői, gazdasági tevékenységére vonatkozólag már hosszas kutatást végeztem, előzmény-
ként, részben a bukás okainak, részben a család életében sorsdöntő jelentőségű ese-
ménynek jobb megértése céljából vázlatosan erről is szólok.0

Petrovits István bérlői tevékenysége Szabadszálláson 1818-ban kezdődött. Ebben
az évben nősült, albérlője az itteni mészárszéknek, s már van kisebb tőkéje, mert
1818. március 12-i „Contractusa" szerint egy szabadszállási ember 656 Ft-tal tarto-
zott neki. 1819-ben Szabadszállás tanácsa polgárai közé fogadta. A „concivilitas"
megszerzése jászkun helységekben nem volt könnyű dolog: csak megbízható, érde-
mes embernek adták. Szabadszállás tanácsa ilyennek látta Petrovits Istvánt, aki
1319-ben Szabadszálláson 400 Ft-ért házat is vett. Itteni lakosi joga és háza azt jelen-
tette, hogy állandó otthonának ezt a várost tekintette, ha időnként más helységek-
ben vállalt bérletek el is szólították Szabadszállásról. 1821—1824-ben bérelte a kis-
kőrösi széket, 1824—1830-ban a félegyházi két mészárszéket, s ugyanezekben az évek-
ben még Szabadszálláson is mészárszéket, vasárus boltot, valamint sójövedelmet.
Akkori szokás szerint más bérlőkkel állt egy „companiába". Közös pénzzel folytatták
a bérlői tevékenységet. Az üzletvezetés, vágójószágok beszerzése tőkét igényelt. Pet-
rovits István vállalkozásai az 1820-as években sikeresek voltak, pénzét szerencsésen
forgatta. Különösen a félegyházi bérlethez tartozó jelentős kaszáló és szántóföld, nagy-
számú szarvasmarha tartására a szabad legeltetés azt eredményezte, hogy valóban
„Alig tudta számát ökrének, lovának". 1828-ban pl. Félegyházán egy alkalommal 20
tehenet, máskor 33 db ökröt és tehenet adott el. Ez utóbbi értékesítés után néhány
héttel Szabadszálláson 2400 Ft-ért és egy korábban vásárolt szőlőjéért redemptus
tanyaföldet vett. E birtoka révén, a felsőfokú jászkun hatósági rendelkezések értel-
mében, az itteni vezető társadalmi rétegbe emelkedett fel. Újabb földvételekkel is
gyarapította még vagyonát. A per folyamán részére kiadott hatósági bizonyítvány
szerint földjeit összesen 8400 Ft értékben vásárolta össze.7

1830-ban Petrovits István Félegyházáról hazaköltözött szabadszállási házába.
Bár már tekintélyes vagyonnal is lendelkezett, most kezdett csak bele igazán merész,
nagyösszegű bérletekbe. Az 1830—33. évi bérleti időszakra kiárendálta esztendőnként
íizetendő 3685 Ft-ért a szabadszállási „Belső Kortsmákat" és 1300 Ft-ért a város ún.
„Szigeti Majorját". Vagyis csaknem 5000 Ft évi haszonbért kellett fizetnie.

Kiskunfélegyházáról még úgy jött el, hogy nemcsak kifizette utolsó évi 1000
Ft árendáját, hanem 1830-ban a várostól is még 6 ökröt vásárolt, szintén 1000 Ft-ért,

A szabadszállási bérletek nem hozták meg a várt jövedelmet. 1832-ben Petro-
vics István már „a múlt esztendei mostoha kőrnyűlállások tekintetéből" kérte a bér-
leteket terhelő adó elengedését. Ez a „múlt esztendő" a nagy kolerajárvány éve volt.
Az egyik félegyházi vendégfogadós is arról panaszkodott ebben az időben, hogy „az
epe kórság idejébe az utak el zárattak... már pedig a Vendég fogadót Vendég nélkül
semmit érőnek nevezhetni". Petrovits ugyanekkor bérelte a szabadszállási vendég-
fogadót és kocsmákat. Nem csoda, hogy jövedelme biztosítására olyan kíméletlenül
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Petrovits István 1838. május 1-én kelt kötelezvénye.

üldözte a kurtakocsmákat, s 3 évi kocsmabérlői tevékenysége idején jogtalan ital-
mérés miatt Szabadszálláson 45 embert állított bíróság elé.

A haszonbér fizetésével is elmaradt. 1834 szeptemberében az egy évvel előbb
letelt bérletek után még mindig 1875 Fl-tal tartozóit. A tanács „Birói foglalást" ren-
delt el ellene, de ..Petroviis István késedelmes fizető Árendás... az eránt esedezett,
hogy mivel nékie biztos helyen mennyi pénze vagyon, melyből ide való tartozása
könnyen le tisztitható", s az „execaliot" a kért 10 napra íel is függesztették, hogy
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közben adósához eimehessen. Tartozását meg is fizette. A fentiekből azonban látható,
hogy pénzügyi nehézségei már az 1830-as évek elején jelentkeztek, de ugyanekkor
neki is volt kihelyezett, kölcsön adott pénze, ahogy mondta: „biztos helyen". S bár
nagyobb földvételei 1828-ban és 1830-ban voltak (összesen 5500 Ft értékben), 1832-től
1837-ig még mindig gyarapította vagyonát (kisebb földcseréken, jószágok belealku-
dásán kívül 3305 Ft értékben). 1836 novemberében is pl. még 1200 Ft-ért vásárolt föl-
det, s 1837 áprilisában 300 Ft-ért és egyéb értékekért szárazmalmot is vett. Ez volt
egyébként az utolsó szerzeménye.

A Petroviis István bukását közvetlenül előidéző okokat 1835-től kell vizs-
gálnunk.

Ebben az évben, 1835. március 29-én kötött egyezséget Petrovits István Matulay
Andrással és Józseffel Ercsi község mészárszékének „közös társaság kereskedésében"
való kibérléséről. Petrovits és a Matulayak feles bérletben egyeztek meg, olyan érte-
lemben, hogy mind a haszonból feles arányban részesülnek, mind a kárt így viselik.
A vállalkozáshoz Petrovits 300Ű, a Matulayak 4000 váltó forintot adtak össze. Matulay
András mérte a húst, Petrovits vásárolta a jószágokat A megállapodás 3 évre szólt.
Azt is kikötötték, hogy amennyiben a 3 év letelte előtt valamelyik fél kiválna a tár-
saságból, „a1 melyet nem reményiünk", az 2000 Ft „vinculumot", kötbért tartozik
lefizetni.* A mészárszéket az ercsi földesuraságtól évi 3000 Ft-ért vették bérbe.

Egy ugyancsak a per folyamán bemutatott, német nyelvű számadási részlet
szerint az üzlet már 1835-ben 942 Ft veszteséget mutatott. Ennek oka, Petrovits István
első, 1839. január 14-én kelt kérelme szerint, a marhavész dühöngése volt.0 Ez kész-
tette Matulayt arra, hogy a következő évben a bérlettől visszalépjen. így ennek egész
terhe Petrovits vállára nehezült. Matulay a megállapodás értelmében Petrovitsnak
lefizette a 2000 Ft biztosítékot, s így már Matulaynak 6000 Ft-ja volt nála.

A még hátra lévő egy bérleti évre 1837 februárjától 1838 februárjáig azután
Petrovits Matulayt az ercsi székben székálló legényeként alkalmazta. Letelvén ez
az év is, Petrovits István Matulaynak Ercsi község bírái előtt felmentő levelet adott
arról, hogy „Nemes Matulay Andrással, mind azon két Évekről, mellyek alatt vélem,
az Ercsi Szék Árendálásában feles társ volt, — mind azon időrűl, mellynek folytá-
ban ugyan a' mondott helyen, mint Szék Álló nüllum szolgálatban volt, tökélletesen
meg számolt..." Petrovics utóbb jött rá, hogy Matulay becsapta őt, a számadások
alapján a kiküldött kiskun bírósági személyek is megállapították, hogy Matulay ma-
radt adósa Petrovitsnak, és nem fordítva: Petroviis felmentő levele azonban olyan
dokumentum volt Matulay és ügyvédje kezében, hogy ezzel szemben, s mivel Matulay
nem volt hajlandó vele újból elszámolni, Petrovits minden kérelme és bizonyítéka
hatástalan maradt.

Matulay kezében még egy ütőkártya volt: az 1838. év tavaszán súlyos árvízkárt
szenvedett Petrovits Matulay biztosítékul átvett 6000 Ft-jából csak 1000 Ft-ot tudott
visszafizetni. Szorultságában 1838. május 1-én Matulaynak 5000 Fi tartozásáról köte-
lezvényt adott, hogy ezt a Demeter napi (okt. 26.) vásár idejéig kifizeti. Biztosítékul
birtokát is zálogba bocsátotta. Matulay nyugtái szerint október 4-én le is fizetett
1500 Ft-ot, 30-án újabb 1000 Ft-ot, de 2500 Ft-tal még mindig adós maradt.

Petrovits István időközben nem tudta megkapni rokonától, Salkovits Mihály-
tól azt a 4000 Ft-ot, amelyet 1837. április 24-én azzal a kötelezettséggel adott át neki,
hogy 1838. április 24-ig visszafizeti. Salkovits Mihály és Péter még egy korábbi keletű
400 „Pengő Ezüst Forintokkal" is tartozott neki. Két volt kocsmárosán sem tudott
több mint 450 Ft-ot behajtani, csak kötelezvényeiket felmutatni. Így ő sem tudott
fizetni.

1838. december 15-én Matulay meghatalmazottja, Kerek József kunszentmiklósi
ügyvéd Szabadszállás város tanácsához fordult, s az „1832/6-k Évi Adósságot tárgyazó
törvény Czik" értelmében Petrovits ellen 2500 Ft erejéig az árverés kitűzését kérte.
A tanács 1839. január 4-én Petrovitsnak az „Önkényes elég tételre" 30 napot állapí-
tott meg, „ellenkező esetbe, a Kötelező Levél értelmében, Birói Foglalás által szer-
zendő elég tétel eszközlésére" két tanácsbeli embert kiküldött.

Petrovits István nem tudott fizetni. Egyéb súlyos adóssága is volt. Kultsár
Jánosnak 3500 Ft-tal, Sima Kováts Istvánnénak 500 Ft-tal tartozott. Egyelőre minden
reménye az volt, hogy az árverést elodázhatja, időt, „respiriumot", haladékot nyerhet.
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Részlet Petőfi Sándornak atyja nevében írt kérvényéből.

1839. január 12-én Pesten több okmányáról hiteles másolatot készíttetett, s
ezek csatolásával január 14-i keltezéssel a jászkanok főbirájához, József nádorhoz
megírta első kérelmét. Megkezdődött a két évig húzódó per első szakasza. Ennek in-
tézésében a nádori bíróság, a hármas kerület közgyűlése és a helyszíni vizsgálatokra
kiküldött kiskunsági bírói személyek vettek részt. Petrovits Istvánnak az árvíz idején
elszenvedett súlyos kárára való tekintettel a nádor először a kért haladékot meg is
adta. Bíróságát azonban kérelmekkel ostromolták az ellenfelek is: Matulay ügyvédje
és Kultsár János. A per méretére jellemző, hogy részint a felek beadványai, részint
a nádori bíróság leiratai alapján a „Districtusok'' közgyűlése és kisebb gyűlése 20
alkalommal tárgyalt erről az ügyről. Ismételten kiküldött bírákkal vizsgáltatta a kö-
rülményeket, s megegyezést kívánt létrehozni a felek között. Matulav ügyvédjének
írt levelében érthetetlennek is mondta, hogy „az Alperest annyira apolgatják", s a
bíróság nem szerez érvényt az adósok ellen hozott törvénynek.
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Végeredményben azonban hiába való volt Petrovits István minden kérelme.
Az sem használt, hogy az ercsi mészárszék számadásai alapján a kiskunsági nádori
táblabíró megállapította, Matulay maradt adósa Petrovitsnak. A fentebb említeti
felmentő levél és Petrovits István 1838. május 1-én adott kötelezvénye alapján a
nádori bíróság 1840. január 12-én Pozsonyban kelt döntésével helyt adott Matulay
követelésének. A döntést a jászkun kerületi hatóság 1840. január 30-án végrehajtás
végett másolatban kiadta a kiskun nádori táblabírónak, majd Matulay újabb sürgető
kérésére február 18-án felhívta Szabadszállás város tanácsát, hogy a „Birói végre
hajtást minden halogatás nélkül az 1832/6 évi 15-k Törvény Czikkely értelmében tel-
lyesíttesse."

Szabadszállás város tanácsa Petrovits Istvánnak már 1839. március 22-én zár
alá vett javaira 1840. március 24-én „a most jövő Csütörtöki Napra'' kitűzte az ár-
verést. Egyben az árverésre kiküldött tanácsbelieket azal is megbízta, hogy Petrovits
István „közelebb lévő Földjét a belsült 4100 Forintokba" a város részére vegye meg.
A megtartott licitáción e föld árát 4925 Ft-ra verték fel, de a tanács „Több haszon
ki nézésének tekintetéből" úgy határozott, hogy Petrovits Istvánnak ez a földje ezen
az áron is „a Város részére meg vevődjön". Dobra kerültek Petrovits ingóságai is.
A szabadszállási tanács kiküldötte a város részére még ebből is vett 4 Ft 44 kraj-
cárért „három rudazó kötelet".

A végrehajtás után Pelrovitsnak már csak egy reménye maradt, hogy a
„Trónuson", a császári és királyi udvarban fognak neki igazságot szolgáltatni. Már
a per első szakaszában is hivatkozott arra, hogy eddig a legfelsőbb fórumig is eljut-
tatja ügyét.

Bizonyára ehhez a folyamodványhoz lett volna szüksége megfelelő bizonyít-
ványra Szabadszállás város tanácsától itteni magatartásáról. Kért is ilyen bizonyít-
ványt, de a tanács 1840. április 21-i határozata szerint ebbe azt foglalták, hogy „ő egy
darabig, becsületesen viselte magái, később több hitelezők meg romlásával, — Min-
den vagyona Birói foglalás útján el foglaltatott. —"

Mit kezdhetett egy ilyen bizonyítvánnyal, amely a vagyonbukott embert már
nem is tekintette becsületesnek? Mégis feljuttatta kérelmét a bécsi császári és királyi
udvarba. Petrovits István természetesen nem tudhatta, mi lesz folyamodványának
a sorsa: hogy javaslattétel végett először is leküldik a nádori bírósághoz (1840. június
22.); ez a jászkun hármas kerülettől kér javaslatot; ez újabb jelentéstételre utasítja
az üggyel foglalkozó kiskun kerületi nádori táblabírót, majd ennek beérkezése után
az összes iratokat és jelentést feljuttatják „Ö Cs. Kir. Apostoli Felségének". S bár
Petrovits perének második szakaszában nem leért mást, mint azt, hogy Matulay
Andrást vele való újabb elszámolásra kényszerítsék; a kiskun kerületi nádori tábla-
bíró is azt jelentette, hogy „jelenleg ide tett számolások szerint Matulay Petrovits-
nak 1579 Vfkal adós maradott"; a hármas kerületek közgyűlése is csak olyan javas-
latot tett, hogy Petrovits az iránti kérésének teljesítése, Fejér vármegye előtt Matu-
layt újabb elszámolásra kényszeritsék-e, „függ a' legfelsőbb Helyről é tárgyban ér-
kezendő k. Rendeléstől" (1840. november 30-i felterjesztés), a bécsi magyar udvari
kancellária a per ilyen úton való továbbvitelét sem engedélyezte.

1941. január 7-én az uralkodó nevében kiadott rendelet egyszerűen azt írta,
hogy a kérelem nem teljesíthető, Matulayt nem lehet Fejér megye előtt újabb elszá-
molásra kötelezni. Az ügy előadója, Lónyay János kancelláriai referendárius csak
egy szempontot vett figyelembe, azt, hogy a bepanaszolt Matulay az elszámolásról
már felmentő levéllel rendelkezik.

1841. február 17-én Félegyháza városában tartották Verbói Szluha Imre nádoii
főkapitány elnökletével azt a kerületi „Kisebb Gyűlést", amelyen bejelentették a kan-
cellária döntését. Petrovits István „kérésétűi elmozdítván", a kiskun kerület egyik
bírósági tagját utasították, hogy az „Esedezőt" erről értesítse.

Az ügy befejező aktusa lent, Szabadszálláson az volt, hogy a „Petrovits István
bukott Adós Javai el adására, és a hitelezők ki fizetésére ki rendelt küldöttek" 1841.
május 25-én megtették jelentésüket: „a nevezett adósnak Javaibul bejött 8359. f. 5,3
kr, és ugyan ezen Summa a Hitelezőknek ki is fizettetett".
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„Szolgál Tudományul, s a több mellékletekkel edgyűtt tétessék az írás Tárba."
Ez volt az utolsó rendelkezés Szabadszállás város tanácsának 1842. december

28-án tartott tanácsülésén erről a nevezetes perről. A 120 év után feltárt dokumen-
tumok jelentősége — a fenti rövid összefoglalásból is láthatóan — nemcsak az, hogy
a mintegy 70 eddigi ismeretlen akta, levéltári feljegyzés pontos bepillantást enged
Petőfi családjának nagy perébe, hanem az is, hogy feltárul az a század, s annak
gazdasági, társadalmi, politikai, közigazgatási, igazságszolgáltatási viszonyai, amely-
ben — Petőfi megállapítása szerint — annyi „szaggatottság" volt, s amelyben „a szen-
vedések és szenvedélyek csataterén" folyt az ő élete.10

A részletek ismeretéből Petőfi életrajzának olyan fontos kérdései is megvilá-
gítást és magyarázatot kapnak, mint pl. a szabadszállási követjelölti bukás vagy
Petőfi Habsburg-ellenes beállítottságának családi gyökerei. A kutatás a Petőfi-
reliquiákat is eddig ismeretlen értékes darabokkal gazdagította, mert apja perének
egyes iratait az akkor 16 éves, felsőfokú középiskolai tanulmányait abbahagyó Petőfi
Sándor írta, másolta. Eddig ezek is a Szolnoki Állami Levéltárban lappangtak.

Dr. Mezősi Károly

JEGYZETEK:

1. Vasárnapi Üjság, 1872. 40. sz. Petőfi Ist-
vánnak Jókaihoz írt levele szüleiről.

2. Szeberényi Lajos emlékkönyvébe.
3. Lapok Petőfi Sándor naplójából. — Mo-

narchia és respublica. — L. Pándi Pál:
Petőfi Sándor összes prózai müvei és le-
velei, 413. 1.

4. Galambos Károly szabadszállási jegyző ki-
írása nyomán Kacziány Géza: A jó öreg
kocsmáros. Budapesti Hírlap, 1882. júl. 9-i
sz. Koszorú, 1882. VIII. köt. 506—515. 1. —
A Petrovits István birtokvételeit összeállí-
tó jegyzéken kívül Kacziány közli itt Sza-
badszállás tanácsának két igazolványát
Petrovits vagyoni helyzetéről (1838. jún.
22.), illetőleg magatartásáról (1840. ápr. 21.)
és egyik József nádorhoz intézett folya-
modványának szövegét (1839. júl. 26.).

5. Ferenczi Zoltán: Petőfi életrajza, I. 97—101.
1. és Hatvány Lajos: így élt Petőfi, I.
301. és 468. 1.

6. Petőfi családja a Kiskunságban, I. Félegy-
házi életük és „A jó öreg kocsmáros fia-

talabb árendás és kocsmabérlő korában c ,
sajtó alatt lévő tanulmányaimban szólok
részletesen Petőfi családjának gazdasági
és társadalmi helyzetéről.

7. Űn. „váltó forintban". Használatban volt
még az ezüst forint. Ez a váltó forintnál
ket és félszer volt értékesebb, vagyis 40
ezüst forint volt egyenlő 100 váltó forint-
tal. Az itt szereplő összegek, hacsak külön
nem emeljük ki, hogy ezüst forintról van
szó, általában váltó forintot jelentenek.

8. Ezt »•" fzerzödést Petrovits István csatolta
1839. jan. 12-én Pesten készíttetett hiteles
másolatban egyik folyamodványához. —
Ferenczi, nem ismervén ezt az egyezség-
levelet, tévesen azt írta, hogy az ercsi mé-
szárszéket 1837-ben bérelték ki három év-
re. — Id. m. I. 98. 1.

9. „nos ob grassantem pecorum luem primo
statim anno... in 942 florenis valutalibus
damnificari..."

10. Előszava összes költeményeihez, 1847. ja-
nuár 1.
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