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A fiumei jogszolgáltatási állapotokhoz. 
I r t a : dr. Zarevics Antal, kir. it. táblai biró. 

Valóban nagyon hálátlan themát tárgyalt e folyó-
irat 35. számában megjelent, a fiumei jogszolgáltatási álla-
potokról szóló nagy érdekű czikk. Szükségesnek tartom e 
czikk okos és helyes észrevételeihez némi adalékot hozzá-
tenni. 

Hogy a fiumei mostani jogszolgáltatási állapotok 
immár nemcsak tarthatatlanok, hanem türhetlenek, az 
kétségtelen. Csakhogy azoknak megváltoztatása s. a baj 
orvoslása ma már fölötte nehéz. 

Fiume, mint sok más tekintetben, igy a jogszolgál-
tatás szempontjából is, a kényszerhelyzet áldozata, a fiumei 
törvényszék pedig izoláltsága s a politikai provisorium súlya 
alatt nyög. 

Ezek a bajok képeznek arra akadályt, hogy Fiumé-
ben az összes magyar törvények életbeléptessenek s e 
miatt Fiumére nézve a jogfejlődés terén stagnatiót okoz-
nak, megbénitva minden jogéletet, minden jogmozgalmat. 

Az osztrák birdságoktól ugyanis, a melyekkel van a 
fiumei törvényszéknek a hivatalos nyelv és egyes törvé-
nyek tekintetében bizonyos köze, az állami különbség, a 
hazai biróságoktól pedig a nyelv s a törvények különb-
sége választja el ezt a törvényszéket, ugy, hogy ennek 
mint tövétől elvágott ágnak el kell hervadnia. 

Hogy Fiume politikai szempontból corpus separatwm 
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legyen, az lehet, rle hogy a fiumei törvény szók ilyen cor-
pus separatvm, ilyen különcz legyen a törvényszékek kö-
zött, az határozottan nem lehet, mert az a separatió csak 
a fiumei törvényszék pusztulását, életképtelenségét jelenti. 

A fiumei törvényszék elszigeltsége különösen az annál 
üresedésbe jövő birói állások betöltése alkalmából veheti) 
észre s nagyon érezhető, mert semmiféle, bármilyen ma-
gas állásnak is betöltése, egész Magyarországon, olyan 
nehézséget, fejtörést nem okoz igazságügyünk vezetőinek, 
mint a fiumei törvényszékhez alkalmas nemcsak birónak, 
de sőt jegyzőnek, aljegyzőnek felfedezése, valóságos 
creálása! 

És a legnagyobb baj e mellett az, hogy a szörnyű 
nehézségeket, csalc az objeetiv szempont majdnem teljes 
félretételével, a személyes tekinteteknek, a folyton kegyet-
lenül uralkodó kényszerhelyzet által octroyált szerencsét-
len befolyása alatt, lehet legyőzni. í g y történik az, saj-
nos, Hogy ha csak egy kicsit töri is az olasz nyelvet 
bármely magyar jogász, ngy az született biróvá, vagy 
birói jelöltté válik a fiumei törvényszék számára, ha 
egyébként a nagyfontosságú, speciális állás elfoglalására 
semmiféle más tulajdonságai őt alkalmassá nem is teszik, 
így fájdalom, megélhetjük azt is, hogy a fiumei törvény-
szék idővel bárhol másutt lehetetlen birák menedékhelyévé 
fog válni! 

Mindezek természetesen tarthatatlan állapotok, tűrhe-
tetlen bajok, a melyek sürgős orvoslást követelnek. De 
hogyan orvosolni azokat a bajokat? Ez a nagy kérdés! 

Véleményem szerint némi orvoslás már volna egy-
előre az, ha az olasz nyelv fentartása mellett, az állami, 
mint facultativ hivatalos nyelv hozatnék be a fiumei tör-
vényszéknél, oly részben ugyan is, hogy a biró és a fe-
lek számára az államnyelv használata megengedtessék. 

A fiumei birónak szabad legyen, ha az olasz nyel-
vet teljesen nem birja, magyarul dolgozni ki az ügy el-
intézését, melynek pedig hivatalból eszközlendő olasz 
nyelvű forditását kellene a fiumei (de csak a fiumei a 
ném más .helyen levő) felekkel közöltetni. 

A félnek viszont szabad legyen magyar nyelvű ira-
tokat adni be a fiumei törvényszéknél, s per ügyének 
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magyar nyelven való I tárgyalását kérni; a fiumei törvény-
széknek pedig legyen kötelessége, a hozzá érkező magyar 
nyelvű beadványokat elfogadni,' azokat.' ezen a nyelven 
elintézni, s az elintézést a hivatalból eszközlendo olasz 
forditásban közölni a fiumei (csak a fiumei) ellenféllel; 
legyen továbbá kötelessége a felek egyike vagy másika 
kivánságára perügyét magyar nyelven tárgyalni s elin-
tézni, elintézésével pedig fenti módon eljárni. 

Ilyen, az állami (német) nyelvnek a tartományi nyelv-
vel való paritása érvényben van az elfoglalt tartományok-
ban és Triesztben, s azt hiszem, hogy az Fiume számára 
is alkalmazható volna. 

Ez minden tekintetben üdvös és hasznos volna a 
fiumei törvényszékre, mert azt közel is érintkezésbe hozná 
a más hazai bírósághoz, s egyszersmind az eddig elha-
nyagolt államnyelv ápolását, elterjedését egyrészről, más-
részről pedig az olasz nyelv tanulását előmozdítaná; a 
fiumeieknek a hazai felsőbíróságokhoz való előléptetését 
könnyebbítené; a fiumei bírói állások betöltésénél jelen-
leg fenforgó nehézségeket érezhetően megapasztaná;. a 
fiumei törvényszéknél jobb munkaerőket szerezne; azt a 
fenyegető pusztulástól megóvná, életképessé tenné; végre 
a magyar nyelv állami jellegét érvényesítené itt is, a 
nélkül, hogy az olaszt, mint a fiumei tartományi nyelvet 
jogaiban megsértené. 

De ezt a pacifikálást, fájdalom, akadályozza az 1871. 
óta itt érvényben levő ministeri rendelet, mely az olasz 
nyelvet mint a fiumei törvényszék kizárólagos hivatalos 
nyelvét jelenti ki. 

E rendelet modifikálása pedig a mostani politikai 
provisorium alatt oly simán és könnyen nem keresztül-
vihető. 

A fiumei törvényszék mizériáin való másik segítség 
pedig az volna, hogy a magyar összes codificált törvé-
nyek Fiúméban hatályba léptessenek azért, hogy Fiume 
a jogszolgáltatási viszonyok tekintetében Magyarországgal 
összeforrjon és jelenlegi babyloni állapotaitól kiszabadul-
jon. De az is nehézségbe ütközik a politikai 
situatio miatt. 
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Nehéz feladat tehát, a fiumei törvényszék bajaii'i 
segíteni, de azt hiszem, hogy az intéző körök erélyes, 
tapintatos eljárásával meggyőzhetők volnának mind a 
nehézségek. 

Fiume, 1B93. május. 
(Folytatása következik.) 

Adalékok a kereskedelmi törvény revisiójához. 
ívta: dr. Fleischmann Sándor, budapesti ügyvéd. 

A 338. §, a vételre vonatkozó, intézkedéseket nem 
kiváiija a cserére is kiterjeszteni. Ha az ember az okot 
akarná kutatni, alig akadhatna reá. A külömbség vétel 
és csere között jogilag meg sem állapitható és az ujabb 
magánjogi törvénykönyvek is mellőzik ezien, megkülöm-
böztetést. Annál kevésbbé van értelme a kereskedelmi 
jogban és a kereskedelmi forgalomban, ahol az áruk leg-
nagyobb részének ép ugy piaczi ára van, akár csak a 
pénznek. E szakasz tehát mellőzendő volna. 

A 339. §-hoz- szövegezés tekintetében van kifogásom 
ezen szavak ellen „egyéb megállapodás hiányában", 
merít ha a felek kifejezetten intézkedtek arról, hogy 
melyik piaczi vagy tőzsdei ár legyen irányadó, természe-
tesen a felek akarata fog érvényre jutni; ugy hát egy-
szerűen azt kellene mondani „kétség e s e t é b e n a m i d ő n 
a kétség arra vonatkoznék, hogy melyik tőzsdét v. piaczot 
értették szerződő felek. 

A kérdés érdemét tekintve, ugy hiszem, ezen szakasz 
nem felel meg viszonyainknak. A német törvény termé-
szetesen Németország tőzsdei vagy piaczi viszonyait vette 
kiindulási pontul és miután Németország több nagyobb 
városában van tőzsde hivatalos árjegyzésekkel, mely ezen 
városokhoz tartozó vidékek kereskedelmére nézve irány-
adó, ott mondhatták, hogy az „an dem für letzteren mass-
gebenden Handelspiatee" jegyzett árak az irányadók. Ná-
lunk azonban az egész ország kereskedelme a budapesti 
áru- és értéktőzsde jegyzései szerint indul és az egyes 
piaczok helyesbítik a helykülömbséghez képest az árakat. 



5' 

Egyszerűség és könnyebb inegérthetés szempontjából 
tehát ajánlatos volna a 339. § első bekezdését igy szö-
vegezni: „Ha vételárként 'felek minden közelebbi megha-
tározás nélkül a piaczi vagy tőzsdei árt kötötték ki, két-
ség esetében a teljesités helyén és idejekor jegyzett vagy 
igazolható középár értendő. Ennek hiányában a budapesti 
áru- és értéktőzsde hivatalos árjegyzésében a teljesités 
napján feltüntetett középár szolgál irányadóul, az utóbbi 
esetben azonban a helykülömbség figyelembe veendő". 

Á második bekezdés, mely a feleknek megadja a 
jogot, hogy esetleg eltérő középárt igazolhassanak, azután 
változatlanul megmaradhat. 

A 342. § nehézkes szövegezésénél fogva hasznave-
hetetlen. Azt rendeli e szakasz, hogy az átadás megtör-
téntéig, amennyiben vevőt késedelem nem terheli, eladó 
az áru megőrzéséről gondoskodni tartozik. 

Az értekezlet! jegyzőkönyvek ezen furcsa szövegirási 
szakasz közelebbi megérthetésére vonatkozólag utmutatást, 
nem tartalmaznak. Kétségtelen azonban annyi, hogy a 
törvény itt azon esetről akart gondoskodni, midőn az áru 
jogilag már átadatott, a traditió megtörtént, de -a felek 
megegyezéséhez képest az áru eladónál maradt, az még 
el nem vitetett. A német törvény 343. ,§-a a törvényhozó 
gondolatának kifejezést is ad, amidőn igy szól: wenn der 
Kaufer mit der Empfcmgnahme nicht im Terzuge ist. A 
magyar törvény átadásról — az eladó fényéről — be-
szél, ami a fennforgó esetben már megtörtént, ahelyett 
hogy elvitelről, testi átvételről szólana, arról, ami egy per-
fect vételi ügyletnél vevő kötelessége. 

A szakaszt tehát meg kellene forditani ilyenformán: 
„Az eladó köteles az árut mindaddig, mig a vevőt az áru 
birtokbavétele tekintetében késedelem nem terheli, a rendes 
kereskedő gondozásával megőrizni. 

Arról, hogy mi történjék akkor, ha a vevő a bir-
tokbavétellel késik, a törvény hallgat, mig a német tör-
vény ezen késedelem consequentiáit levonja. Es erre szük-
ség is volt, mert törvényünk szövegéből azon következ-
tetést lehetne vonni, hogy itt azon esetről van szó, mely-
ről a 352. § intézkedik. 

Igénytelen nézetem szerint a német, törvény megfe-
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lelő'szakaszát egészben annál is inkább' fel kellene venni 
törvényünkbe, mert ez volna az egyetlen eset, melyben 
a törvény a vevő: késedelméről általánosságban intézkedik, 
amely tehát a helyi ügyletekre is alkalmazható volna. 
És a jelen szakaszban szabályozott eset leginkább a helyi 
vételeknél fog előfordulni, ahol' vevő megtekintvén és 
átádátván magának az árat, a tényleges birtokbavételt 
félek későbbi időre halasztják'. ; Azt, hogy minő jogok 
illetik olyan esetben eladót a.'késedelmes vevővel szem-
ben, mindenesetre szabályozni kellene. 

A 344. §-ból hiányzik valamely általános elv arra nézve, 
hogy mikor megy, át a veszély vevőre, különösen genus 
vételeknél, Nálunk ez annál fontosabb, mert joggyakorlatunk 
mindeddig megállapodásra éz irányban jönni nem tudott, a 
doctrina'pedig annyira ingadozó, 'hogy áz elméletek egész 
sora keletkezett; melyek némelyike a kiválasztást, mások a 
kiválasztást és értesítést,'' mig mások átadást kívánnák 
meg a felelősség áthárulására. Distance-vételekre nézve 
a .törvény! ad némi útmutatást, de' helyi vételeknél telje-
sen sub judíee lis est. A német törvény harmadik, nálunk 
hiányzó bekezdése.'utal a magánjogra, de tudjuk, hogy 
ez milyen gyenge vigasz. A 344. § első bekezdését tán 
általánosítani lehetne. Abból ugyanis az tűnik ki, hogy 
a'törvény megköveteli: a vevő értesítését a történt, fel-
adásról, mert hiszen kötelezi eladót arra, hogy vevő uta-
sításait figyelembe vegye. Másrészt meg a második be-
kezdés világosan utal arra, hogy a veszély csak akkor 
megy át á vevőre, ha eladó a teljesítés érdekében min-
dent megtett, amit tennie kell a' szerződés értelmében, 
ujgy, hogy-kétség merül .fel az iránt, vájjon oly esetek-
ben, midőn az áru fuvarozónak vagy szállítmányozónak 
át nem adandó eladó által,, mikor megy át a veszély 
vevőre. A kérdés végtelen discussiora adott alkalmat, én 
csak megemlíteni kívántam, amint fejtegetése messze tul-
menne jelen dolgozat keretén, csupán ,a figyelmet, akar-
tam e fontos kérdésekre irányítani. 

. , Szövegezés szempontjából már. most, hogy az ellentét 
az első és második bekezdés között annál jobban feltűn-
jék, .a, második bekezdést a g y kezdeném: „ Ettől eltér öleg 
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ii veszély, mely az árut fuvarozás közben érheti,, eladót 
csak . akkor t e r h e l i . . . " 

Rá kell immár térnünk törvényünk egyik hiányára, 
melyet a praxis' mindinkább kidomborított és melyre nézve 
felsőbiróság-aink határozatai a legtarkább képet tárják 
elénk.' Kereskedelmi törvényünk ugyanis midőn a vétel-
ről szól, kizárólag a distance-vételeket tartja szem előtt 
és rendelkezéseit ezekre szorítja. Eri részemről nem talá-
lok elfogadható okot arra, mért, ne legyen vevő helyi 
vételeknél is -jogosítva a szerződésellenes árut rendelke-
zésre bocsájtani és illetőleg mért ne legyen köteles az 
árut. megvizsgálni, a hiányokról értesíteni stb. Azon érve-
ket, melyeket ezen. rendelkezéseknek a distance-vételekre 
való szorítása mellett felhoznak, hogy t. i, vevőnek a helyi 
ügyleteknél módjá,ban áll az árut a vétel megkötésénél 
megvizsgálni, hogy tehát ha az árut átvette, azt kifogá-
solni többé jogosítva nincs, kielégítőknek nem fogadhatom, 
mert ezek csupán azon a kereskedelmi forgalomra nézve 
mérvadóknak épenséggel nem mondható esetekről szólnak, 
midőn vevő az árut megrendelésekor azonnal magához 
veszi vagy elviheti, mig tapasztalatból ismeretes, hogy a 
viszony vevő és eladó között a helyi vételek túlnyomó 
nagy részében ugyanazonos a distance-vételekével. 

Miért legyen más intézkedés érvényes, ha én tele-
phon utján Budapestről rendelek szeszt, mintha ugyanezen 
módon áz ó-budai szeszgyárból rendelek szeszt. Mi a kü-
lömbség a között, ha mi a budapesti kőolaj finomító gyár-
ból rendelünk 100 hordó petróleumot, vagy pedig a fiumei 
gyárból -Budapestre szállítva. A kikötött szállítási határ-
időben mindakét esetben fogok kapni 100 hordó kőolajat, 
melyet eddig látni módomban sohasem volt. Már most, a 
fiumei petroleumot megvizsgáltatom, esetleg a gyárnak 
rendelkezésére bocsájthatom, a budapestivel azonban nem 
tudom mit csináljak. 

.És az: itt felhozottak felett a jogászvilág csakugyan 
vitatkozik, de nem. lehet mondani, hogy a 346. §-nak 
helyi ügyletekre való ki vagy ki nem terjesztése felett 
tisztában volnának. 

A lipcsei „Entscheidungok" következetesen megma-
radnak amellett, hogy a törvény idézett rendelkezéseit 



8 

helyi ügyletekre még analógia utján sem lehet kiterjesz-
teni — mig a commentatorok legjelesebbjei ezen kiter-
jesztést természetesnek találják, mert —- és ez helyes — 
azt mondják, az idézett törvényes rendelkezések már a 
keresk. törvény életbeléptetése előtt is érvényben voltak 
a kereskedelmi bona fides kifolyásaként jelentkező jogsza-
bályt tartalmaznak, melyet a konkrét ügylet természeté-
hez képest alkalmazni nemcsak lehetséges, de kell is. 
(Hahn, Commentar II. 317. és köv. 1.) Igaza van ugyan 
a Eeichsoberhandelsgerichtnek, amidőn azzal okadatolja 
álláspontját, hogy a törvény kizárólag más helyről kül-
dött áruknak és egyáltalán az egész törvényen végig a 
distance-kereskedelemnek tulajdonítottak, ma nem tagad-
ható meg a helyi kereskedelemtől sem, honnan vegye egy-
részt a bíró, és másrészt a gyakorlat embere a helyi 
ügyletek eseteiben a megbízható vezérfonalat? 

Különben is a magyar kereskedelmi törvény szer-
kesztői nem voltak e téren elég elővigyázatosak és nem 
voltak tekintettel a német törvény fejlődésére. Ugyanis 
számos német államnak a kereskedelmi törvényre vonat-
kozó életbeléptetési törvénye már kezdettől fogva azt dekre-
tálta, hogy a szóban forgó törvényes rendelkezések helyi 
•ügyletekre is alkalmazást nyernek. í g y különösen az olden-
burgi életbel. trv. 24., a brémai 33., a hannoveri 28., a schles-
wig-holsteini 55. §-a és végül a meklenburgi életb. trv. 

Érdekes e tekintetben, hogy a hamburgi életbelép-
tetési törvény kifejezetten a distance-ügyletekre szorítja 
a 347—349. §§-okat. A „Bericht der vom Senat und 
Bürgerschaf't zur Prüfung eines alig. d. Hgb. niederge-
setzten Oommission" kifejti, hogy a kereskedelmi törvény 
azon rendelkezése, mely szerint az eladó hat hónapig felel 
az áru rejtett hibáiért, a kereskedelmi forgalomra sérel-
mes, mert azt bizonytalanná teszi, de a jogegyenlőség' 
kedveért elfogadják a keresk. törv. rendszerét és épen azért 
tiltakoznak az ellen, hogy a helyi ügyletekre is kiter-
jesztessék, annyival inkább, mert a hamburgi kereskedő-
világ már századok óta hozzászokott ahhoz, hogy a rejtett 
hibák miatt, melyeket vevő az átvételkor észre nem vett, 
igényt az eladó ellen támasztani nem lehet. 

En a magam részéről tehát azt javasolnám, hogy a 
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törvénynek a vételi ügyletre vonatkozó szakaszából küszö-
böltessenek ki — mutatis muntandis — mindazon belyek, 
melyek distance ügyletre utalnak, nem levén ezen meg-
külömböztetés sem elméletileg, sem a gyakorlat szempont-
jából indokolható. Javasolhatom ezt annyival is inkább, 
mert a m. kir. Curia is, ugylátszik okulva az ellenmon-
dásos Ítéletekből, közeledik Hahnnak fentebb idézett fel-
fogásához. Nem mondhatta ugyanis, hogy a 346. § helyi 
ügyletekre is alkalmazandó, mert hiszen a törvény az 
ellenkezőt rendeli, de kimondotta, hogy „habár a keres-
kedelmi törvény 346. §-a helyi ügyletekre nem is alkal-
mazható, amennyiben ezen szakasz azon esetről intézke-
dik, midőn az áru, mely helyről küldetik vevőnek, mégis 
kétségtelen, hogy helyi ügyleteknél sem hagyhatja vevő 
az eladót az áru sorsára nézve hosszabb ideig bizonyta-
lanságban, hanem tartozik az utóbbit az áru elleni kifo-
gásairól halogatás nélkül értesíteni (1890—1020). 

Soha érdekesebben birói ítéletben nem nyilatkozott 
meg a harcz az élet és a törvény szavai között. Nincs 
joga ugyan — azt mondja a Curia, — hogy a 346. § 
alapján járjon el a vevő helyi ügyleteknél, de tartozik 
kifogásait -— melyeket a törvény értelmében nem szabad 
megtennie — haladéktalanul az eladó tudomására juttatni. 

A 345. §--hoz azon megjegyzésem van, hogy a má-
sodik bekezdésben helyesebbnek tartanám „az átvételkor" 
kifejezést „az átadás ellenében" kifejezéssel pótolni, mert 
a törvény szövegéből azt lehetne következtetni, hogy a 
vételár praenumerando volna fizetendő. 

De legjobb volna ezen második bekezdést egyszerűen 
kihagyni, mert felesleges. Azt mondja ugyanis a szakasz 
ezen bekezdése, hogy a vételárt az átvételkor kell kifi-
zetni, kivéve azon eseteket, amikor az később történhetik 

) (megállapodás, szokás, az ügylet természete). Az ilyen 
általánosságban fogalmazott rendelkezések a törvénynek 
nem válnak előnyére. 

| Ezek után már .most a 346. §-ból mindenekelőtt ki 
lesznek hagyandók e szók: „más helyről küldött". Ezen 
kihagyás következtében a szakaszszal azok is meg lehet-
nek elégedve, akik a helyi ügyleteket a distance-ügyle-
tektől eltérőleg akarják szabályozni. A szakasz igy álta-



lános ér vény évű válik és tartalmazza azon eljárás szabá-
lyozását, melyet vevő követni tartozik, midőn liozzá áruk 
érkeznek és a biró az egyes konkrét esetekben meg fogja 
határozni, mennyiben volt vevő eljárása jogos eladóval 
szemben, tehát helyi ügyleteknél meg fogja vizsgálni, 
nem-e maga választotta ki az árukat, nem történt-e meg 
az átadás azonnal és csak az elvitel a tényleges birtok-
bavétel halasztatott el sfb. és e szerint fog itélni. 

Az igy kihagyott szók helyébe azonban a követke-
zőket tenném: „a megrendelése folytán küldött". Ezen 
közbeszúrt szók által a törvényhozó röviden és nézetem 
szerint helyesen döntene ezen sok vitára alkalmat adott 
kérdés felett, vájjon minő magatartást kövessen vevő 
akkor, ha hozzá áruk érkeznek, anélkül, hogy megrendelte 
volna azokat, vagy helyesebben tartozik-e vevő a rende-
lés nélkül hozzá küldött árukkal szemben is követni. 

Véleményem szerint ezen szakasz első bekezdésének 
következő kitétele, „amennyiben ez a rendes üzleti kezelés 
szerint lehetséges", nem fejezik ki azt, amit a törvény-
hozó mondani akart. A megvizsgálás tényét ugyanis a 
rendes üzleti kezeléstől függővé tenni annyi volna, mint 
koczkáztatni az egész rendelkezés hatályát. Rendes üzleti 
kezelés annyiféle van, ahányféle az üzlet, másrészt pedig 
maga a rendes üzleti kezelés maga is relatív fogalom, 
ügy, hogy tulaj donképen alig képzelhető üzleti kezelés, 
melynek keretében az érkező áruk azonnali megvizsgálása 
nem volna lehetséges. A törvény itt vevő javára akar 
intézkedni, és a szakasz helyes értelme az, hogy az áru 
azonnal megvizsgálandó, azonban a vizsgálatnak olyképen kell 
csupán történnie, amint rendes kereskedő az üzlet rendes me-
netében, a renden üzletkezelés körében megvizsgálni képes és 
megvizsgálni szokta, tehát a kereskedő rendelkezésére álló 
eszközökkel, nem pedig talán külön meghívott szakértők-
kel, vagy elemzéssel s több efféle. Ezen értelemben az-
után a második bekezdés természetes kiegészítője az első-
nek, az előbbi t. i. oly hiányokról szólván, melyeket az 
ily rendes kereskedő által megejtett vizsgálat során nem 
lehetett észrevenni. 

Az első bekezdés ezen módosításokkal igy hangzanék: 
„Az eladó a hozzá megrendelése folytán érkező áru-
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kat azok megérkezése után haladéktalanul a rendes ke-
reskedő gondosságával megvizsgálni köteles, s ha azokat 
a kikötött vagy törvényes kellékeknek megfelelőknek nem 
találja, a körülményről az eladót haladéktalanul értesíteni 
tartozik." 

Ugyancsak pótlandónak tartanám a kifejtett 'okokból 
a második bekezdés azon szavait „rendes üzleti kezelés" 
ezen szavakkal: „rendes kereskedő gondosságával". 

A harmadik bekezdésnél kissé hosszasabban kell tar-
tózkodnunk. Ezen szakasz azon hiányokról rendelkezik, 
melyek az átvétel alkalmával megejtett vizsgálatnál észre-
vehetők nem voltak és melyek ennek következtében csak 
későbben merülnek fel. A törvény az esetre nézve azt 
rendeli, hogy az értesítésnek a felfedezés után azonnal 
meg kell történnie. A törvény ugy látszik, abból indul ki, 
mintha az áruk hosszabb ideig vagy tán egyáltalán a 
vevőnél maradnának és hogy a használat következtében 
módjában van azok hiányairól személyesen meggyőződést 
szerezni, azokat felfedezni. 

Azonban igen gyakori eset, hogy a vevő az áru ér-
kezése után azonnal tul ad rajta, ő a rendes kereskedő 
gondosságával megvizsgálja, rendben találja és csupán 
hetek, hónapok múlva veszi ezen harmadik vevő az árut 
beható vizsgálat alá vagy esetleg használatba. Az első 
vevő tehát ennek következtében még a rendes kereskedő 
gondosságával sem ismerhette fel azoil rejtett hibákat, 
melyek miatt természetesen a harmadik vevő most ő ellene 
fog fordulni. 

Megfordult a tőzsdebiróság előtt egy ilyen eset. 
Együtt ült a kereskedővilág színe-java, hogy kereskedelmi 
ügyletből folyó perben mondjanak Ítéletet és csak nagy 
nehezen, nagy küzdelem után mondotta elfogadandónalc 
az ilyen harmadik kézből az első vevőhöz érkező kifogá-
sok folytán a rendelkezésre bocsájtást. 

Pedig ezen esetben valósággal rendkívüli körülmé-
nyek forognak fenn. Szilvaizről (lekvár) volt szó. Az áru 
megérkezik Horvátországból Budapestre; a vevő megvizs-
gálja, megkóstolja, sziliét, izét, minőségét, rendben találja, 
kifizeti a vételárt és az árut továbbítja Németországba, 
ha jól emlékszem Frankfurtba egy füszerkereskedőnek. 
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Kis idő múlva azon városrészben, a hol az az áru el-
adásra került, járvány szerűen lépett fel a kólika, keres-
ték, kutatták mindenfelé az okát, mig végre a közegész-
ségügyi hatóság megtalálta az okot. A betegség minde-
nütt fellépett, a hol azt a szilvaizt használták. Megvizs-
gáltatván, kiderült, hogy abban réztartalom van, mely 
megmérgezte és az egészségre ártalmassá tette. Termé-
szetesen confiscálták az egyes eladóknál levő egész kész-
letet, az elárusitást betiltották. A kereskedő a budapesti 
czég ellen fordult, ez visszavette az árunak még meglevő 
részét és a maga részéről a horvátországi ellen fordult, 
aki a rendelkezésre bocsájtást illetőleg kifogásolást, mint, 
elkésettet, figyelembe venni nem akarván, perre került a 
dolog és mint emlitém, a tőzsdebiróság majdnem magáévá 
tette az • alperesnek álláspontját — és a törvény szavai 
szerint — tán némi joggal. 

• Én azt hiszem, a törvény nem akarta kizárni annak 
lehetőségét, hogy a vevő, a ki áruján túlad, az eladón 
követelhesse az árunak ilyen rejtett hibáiból származó 
károkat — és épen a jelen szakasz harmadik bekezdése 
világos jele annak, hogy az ilyen regressusnak helyet 
akart adni. 

Ennek jő volna a törvényben határozott kifejezést 
adni és ennek következtében a 346. § harmadik bekez-
dését igy tartanám szövegezendőnek: „Amennyiben ily 
hiányok később merülnének fel, ideértve azon esetet is, 
midőn azok az elévülési időn belül harmadik vevő által 
fedeztetnek fel, az értesítésnek a felfedezés után, illetőleg 
mihelyt az első vevőnek tudomására jutnak, azonnal meg 
kell történnie, különben az áru e részben is nem kifogá-
soltalak tekintetik." 

Bár az tulajdonképen a dolog természetéből követ-
kezik, 1 mégis félreértések kikerülése czéljából indokoltnak 
tartanám a 347. § első bekezdését igy kezdeni: „A 
vevő, amennyiben az átadás még meg nem történt, azon 
esetben stb. (A jelen szakasz t; i. egész általánosságban 
beszél más helyről küldött árukról és kivétel nélkül meg-
engedi annak rendelkezésére bocsájtását, holott, bár az 
áru más helyről küldetik is, lehetséges, hogy az átadás 
már megtörtént előzetesen, különösen, ha az eladó magára 
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vállalta az elküldést — ilyenkor pedig rendelkezésre bo-
csájtásnak helye nem lehet. 

Megfelelőleg a 342. §*nak a vevőt az áruk megőr-
zésénél rendes kereskedő gondosságára kellene kötelezni, 
hogy a conkrét. esetben azon kérdés is eldönthető legyen, 
vájjon vevő azokat tűzkár ellen tartozik-e biztosítani? 

Másrészt meg a fentebb1 kifejtett álláspontomnál 
fogva, kihagyandóknalc tartom a „más helyről küldött" 
szókat és helyébe, mint fentebb, ezeket tenném: „a meg-
rendelése folytán hozzá küldött", nehogy káros következ-
mények származzanak a destinatariusra abból, ha a hozzá 
érkező meg nem rendelt árukat el nem fogadja, mert ugy, 
amint a törvény jelenleg van szövegezve, egy át alán min-
den más helyről küldött árut el tartoznék fogadni. 

Ezek szerint tehát az első bekezdést ugy javasolnám 
szövegezni: „A vevő, a mennyiben az átadás meg nem 
történt, az esetben, ha, a, hozzá, megrendelése folytán ér-
kező áruk ellen kifogásai vannak, azt egyszerűen vissza 
nem utasíthatja, hanem az árunak az eladó rendelkezé-
sére bocsájtásával annak megőrzéséről egyelőre, a, rendes 
kereskedő gondosságával gondoskodni, tartozik;," 

A második bekezdés, az eladót is feljogosítja arra, 
hogy a mennyiben vevőnek az áru. ellen kifogásai: van-
nak, a hiányokat szakértői szemle utján állapithassa meg. 
Ez iránybani jogáyal azonban ve,v.ő azonnal tartozik) élni, 
nehogy haszontalan, huzavona származzék. A. második 
bekezdés ezen mondata különben is nagyon nehézkesen 
hangzik. Jó volna azt szabatosabban fogalmazni; Talán 
ilyenformán megfelelőbb volna: „A szakértői szemlét az 
eladó is követelheti, az iránt azonban a, vevőtql a hi-
ányokról nyert, értesítés, után azonnal tartozzék, intéz-
kedni." 

A harmadik bekezdést az egyöntetűség kedveért ki 
kellene egészíteni i g y : „ha piaczi vagy tőzsdei ára vau". 
Feltűnő, hogy ez kimaradt, holott az értekezleti jegyző-
könyvek consequenter piaczi vagy tőzsdei árról- beszél-
nek. Meg kellene továbbá határozni, hogy ki legyen az 
a „hiteles személy". Minek ennyire fukarkodni, tegyük 
oda egyszerűen „közjegyző; vagy a községi, hatóság ki-
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küldöttje". Furcsa, hogy a törvény gyorsan akar intéz-
kedni, ruivel hiszen az áru megromlásnak van kitéve, 
mindamellett azonban nyilvános árverésen rendeli az árut 
eladatni. Nyilvános árverés mindig hosszabb időt vesz 
igénybe, addig, ha az áru csakugyan a megromlás veszé-
lyének van kitéve, alig íog az megmaradni, mig a nyil-
vános árverést összetrombitálják. Itt is jó lesz valami 
expediens után nézni, mely a törvényhozó czéljának 
jobban megfelel. 

(Eolytatása következik.) 

T Ö R V É N Y K E Z É S 

Azon körülménynek, hogy az ügyvéd a váltóbirtokosnak óvás 
fölvételre jogosított megbízottja volt,- a felvett óvásból kell ki-
tűnnie és ezen a váltóbirtokos későbbi .nyilatkozatával -sem 
pótolható hiány esetében az ügyvéd, mint megbízott által fel-

vett óvás. hatálytalan. 

A S.-a.-ujhelyi kir. trvszék itélt: Első rendű alperes B. 
Mihály ellenében a:.sommás végzés hatálytalannak kimondása 
mellett felperes elutasittatik keresetével, ha B. Mihály leteendi 
a fpesküt arra, hogy az .A) alatti váltó aláírására M. Bélát meg 
nem hatalmazta. 

Erdekében'áll tehát 1 r. alperesnek ezen eskü letételére a 
jelen ítélet jogerőre emelkedésétől számítandó 3 náp alatt je-
lentkezni ós az esküt a' kitűzendő határnapon le is tenni, mint-
hogy különben a 20/91. sz. a. kelt sommás végzés hatályának 
fentar.tása mellett köteles lesz felperesnek az Erdő-Bényén 1888. 
január 2-án "125 írtról kiállított váltó alapján 125 irt váltó-
tokét, annak 1890. deczember 31-től járó 6°/0 kamatait stb. 3. 
nap ,és: végrehajtás terhe alatt megfizetni. , 

•2. r. >alperes fí. Lajos, irányában a 20/91., sz. sommás vég-
zés hatályában fentartatik. és. tartozik e?en alperes az Erdő-
Bényén "1888! Jan.'2-án 125 írtról kiállított váltó alapján 125 
frt tokét, ánnak' lSÖO, deéz'. 31-től járó 6% kamatait 3 nap 
alatt: •vógreba.jtás terhe mellett 'felperesnek megfizetni. • 
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Indokok: Első r. alperes ellenében felperes azon állítása, 
hogy B. Mihály 1. ív alperes a váltónak elfogadói minőségben 
való aláírására maga helyett M. Bélát bizta meg, a hivat. M. 
Béla érdekeltségénél fogva, mi bizonyítékkal sem támogattatott, 
miért is ezen döntő körülményre kivált és elfogadott főeskütöl 
kellett a per eldöntését ezen alperes irányában függővé tenni. 

. 2. r. alperes részéről beadott kifogásokat el kellett vetni, 
mert az ügyvédi meghatalmazás természetéből folyik, hogy a 
megbízott ügyvéd mindazon jogcselekvények megtételére fel 
van jogosítva, a melyek ügyfele jogainak fentartására szük-
ségesek és minthogy alperes részéről nem is tagadtato'tt, hogy 
Dr. K. Soma M. János felperes megbízott ügyvédje volt, a mi 
a per folyamán is igazolva lett, kétségbe nem vonatott az, 
hogy a, váltó Dr. K. Soma ügyvédnek az ovatolás és behajtás 
végett adatott birtokába: az iránt sem foroghat fennt kétely, 
hogy az óvást, csak meghatalmazotti minőségben ügyfele javára 
vétette fel, hogy pedig ezen meghatalmazotti minőség kitün-
tetve nem lett az óvás levélben, ezen lényegtelen körülmény a 
kellő időben és helyen teljesített jogcselekmény hatályát nem 
érintheti és felperes jogainak vesztésére okul nem szolgálhat. 

A kassai kir. tábla ítélt: A kir. itélő tábla az elsőbiróság 
ítéletének azt a részét, a melylyel B. Mihály elfogadót 125 í r t 
tőke, ez után 1890. deczember 31-től számítandó 6% . kamat 
fizetésére az ezen alperes részére megítélt eskü le nem tétele 
esetére kötelezte, helybenhagyja, az ítéletnek azt a részét ellen-
ben, a melylyel B. Mihályt ezenfelül V^/o váltódij és 4 fr t 10 
kr óvási költség fizetésére is kötelezte, továbbá az ítéletnek S. 
Lajosra vonatkozó rendelkezését megáltoztatja, a s.-a.-újhelyi k. 
trvszék 1891. január 9-én 20. sz, a. hozott sommás végzése eme 
részének hatályon kivül helyezésével a B. Mihály ellen váltó-
dij ós óvás költség miatt, továbbá az S. Lajos alperes ellen 
indított váltó .keresetet, egészben elutasítja. 

Indokok Az.'első bíróság Ítéletének B. Mihály elfogadóra 
vonatkozó, az a része, a melylyel ez az alperes töke, kamat 
fizetésére köteleztetett," annak indokai alapján és még azért is 
helybenhagyandó volt, mért' a kereset alapját képező telepitett 
váltón a .intéztnónyezettől különböző személy telepesként meg-
nevezve nincsen,1 ilyen esetben pedig a V. T. 44. §-a értelmé-
ben az elfogadó elleni váltó kereset fentartására óvás felvétele 
nem szükséges. ' 1 • 

-• •A k e r e s e t többi része; azonban feltétlenül el volt utasí-
tandó; mert a. keresethez csatolt óvás felperes visszkereseti jogá-
nak fentartására alkalmas jogcselekményt nem képez. Az óvást 
ugyanis annak tartalma szerint nem a váltó tartalmával'igazolt 
felperes, hanem K.' Soma ügyvéd vétette fel. Az a védekezése 
pedig felperesnek, hogy E. - Soma ügyvéd • a váltóbirtokosnak 
óvás i felvételére is - jogosított megbízottja volt, a kinek a váltó 
behajtás végett adatott át, figyelembe nem vétethetett, mint-
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hogy ez a megbízotti viszony az óvásból ki nem tűnik, az 
óvásnak ez a hiánya pedig felperesnek1 utólagos perbeli nyilat-
kozatával nem pótolható. Ezek szerint felperes ki nem mutatta, 
hogy a váltót a kibocsátó ellen ós szabályszerűen óvatoltátta 
és minthogy ez okból ebből az ! óvásból : felperes jogokat nem-
szerzett, váltódij és óvásköltség pedig a V. T. 50. §-a értelmé-
ben csak akkor Ítélhető meg, ha visszkeresetnek hfelye ¡van, az 
pedig fenn, nem forog: felperes javára 2. r. alperes S. Lajos 
egyáltalán, B. Mihály elfogadó pedig a váltódij és óvás költség 
megfizetésére nem kötelezhető. 

A kir. kúria ítélt: A kir. táblának ítélete nem felebbézett 
részében érintetlenül, 2; r. alperesre vonatkozó felebbézett' ré-
szében pedig helybenhagy a tik indokainal fogva és azért: 

mert a váltótörvény 36. § - a ' szerint a váltóadós csak-'a-
váltó törvényszerű tulajdonosának tartozván fizetni, ebből követ-
kezőleg a váltónak csak ilyen1 már a váltó, illetőleg az óvás 
tartama által is igazolt birtokosa részére felvett óvás; szolgál-
hat alapul" a váltói jogok fentartására. 

(Kir, kúria 1893. márczius 7-én 294/892,' V. sz. a.) 

A váltótörvény 102. §-ában megjelölt cselekmények annak a 
személynek csődbejntása esetében, ki ellen az óvás felveendő 
mind a közadósnál, mind annak tömeggondnokémcdjoghatály-

lyal eszközölhetők. 

A gyulai kir. trvszék átélt: Az 1891. évi augusztus hó 14, 
napján 7251/91. sz. a. kélt sommás végzés hatályának fentartása 
mellett az Orosházán 1891. évi ápril hó 20: napján 1500 frtról 
kiállított váltó alapján kötelezi alperest, mint" forgatót, hogy 
1500 frt tőkét, 1891. évi julius hó 30.'napjától j á ró '6% ka-
matát, 3 frt 95 kr óvási,1 VaVo váltódijat stb. felperesnök:-3 
nap alatt végrehajtás terhe mellett megfizesse: 

Indokok: Tekintve, hogy a közadós - teljesen -képtelenek -
a fizetésre, tömeggondnok pedig: — rendszerint — jogosított-
nak a fizetésre nóm tekinthető ós -a váltótörvény< 102.! §-a nem-
tartalmaz oly intézkedést, hogy a váltó fizetés végett- csak- a 
tömeggondnoknál lenne bemutatható, sőt a váltótörvény 29. 
§-ában foglalt rendelkezésből kétségtelenül következik; högy a 
váltó i fizetés végett a közadósnak is bemutatható s ellene az 
óvás felvehető * -

tekintve, hogy a váltótörvény 102. §-a első sorban az 
üzleti helyiséget jelöli meg a bemutatás eszközlésének helyéül, 
minthogy azonban alperes beismerése szerint is elfogadó: a be-
mutatás idejében már csődbe jutott s-így üzlete megszűntnek 
tekintendő. 
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tekintve, hogy alperes nem vonta kétségbe, kogy elfoga-
dónak Orosházán lakása volt s csak azt állította, kogy az óva-
tolás idejében nem lakott Orosházán, a váltótörvény 3. §-ának 
7. pontja értelmében a váltón elfogadó neve mellett előforduló 
hely nemcsak fizetési helynek, de egyszersmind az intéz vény e-
zett lakhelyének is tekintendő s a váltón külön fizetési hely 
megjelölve nincsen, az elfogadó neve mellett előforduló • „oros-
házi" hely megjelölés az intózvényezett lakhelyének tekintendő, 
a váltótörvény 102-ik §-ának utolsó bekezdése pedig csak azon 
esetre rendeli az óvásban felvétetni a rendőrség vagy elöljáró-
ságnál történt tudakozódást, ha az üzlet vagy lakás kipuhato-
landó nem volt, az óvás ós F) alatti bizonylat szerint ezen eset 
fennt nem forgot t ; 

tekintve, hogy felperes nemcsak nem kötelezhető, hogy 
alperesnek bizonyítékot szolgáltasson, de a kereskedelmi tör-
vénynek 34. §-a a kereskedők közötti váltó perekben sem alkal-
mazható s különben is a közös okiratok; jellegével bíró keres-
kedelmi közegnek felmutatása a váltóeljárás 24. §-a szerint nem 
követelhető; 

tekintve, hogy az intózvényezett W. László alperesnek 
veje ugyanazon követelésre nézve ellene s illetve tömege ellen 
más uton eljárás van folyamatban s igy ezen perben érdekelt; 

tekintve, hogy alperes egyéb a váltójogból származói, ki-
fogást fel nem hozott, a követelésnek még:részbeni kiegyen-
lítését sem igazolta; 

annálfogvai az óvás felvételét' szabályszerűen, kieszközölt-
nek tekinti, a kereskedelmi könyvek felmutatása iránti, kérel-
met s - a felhívott tanuk kihallgatását mellőzni^.a. sommás vég-
zést hatályában fenntartani s alperest a: kereseti követelés ós 
járulékainak megfizetésére kötelezni kellett. 

A nagyváradi kin tábla itólt: A, kir ítélő tábla -az első bíró-
ság ítéletét helybenhagyja/ 

Indokok: Mert a váltói jogok érvényesítése vagy fent-ar-
tására szükséges, s az 1876. XXVII . tcz. 102-ban megjelölt cse-
lekmények az elfogadóinak, illetőleg• annak a személynek csődbe-
jntása esetében, a ki ellen az óvás felveendő, mind a közadós-
nál min cl annak tömeggondnokánál' joghatály lyalí eszközölhetők, 
jelen esetben tehát a B) alatti óvás,a, váltó elfogadó s időköz-
ben csőd alá jutott "W. László ellen, ennek- az: F) alattival is 
bizonyított lakásán,' a váltóban kitett fizetési helyen szabály-
szerűen vétetvén fel,, ez által alperes- mint fbrgató irányában a 
váltói visszkereseti, jog: kellő:módon; fentartettnak veendő; mert 
továbbá alperes azt a kifogását, hogy a; kereseti váltó egy ha-
sonló összegről kiállított más váltónak adása: által kiegyenlí-
tetett, az e tekintetben tett tagadás ellenében W. László tanú 
vallomásával s a felperes kereskedelmi könyvei által kívánta 
bizonyítani, a keresk. törvény 84, §-ában jelzett bizonyítási 
mód azonban jelen perben-a váltóeljárás szabályai szerint helyt 
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nem foglalhat, sem pedig a per tárgya iránt elfogadói minő-
sége alapján^ közvetlen érdekelt W. László tanúnak kihallgatása 
elrendelhető nem volt. 

Ezeknél fogva az elsöbiróság Ítéletét ezen indokok alap-
ján helyben hagyni kellett. 

A kir. kúria itélt: A másodbiróság ítélete indokainál fogva 
helybenhagy atik. 

(Kiír. kúria 1893. ápril 18-án 909/92. V. sz. a.) 

B I Z T O S Í T Á S I S Z E M L E . 

Separaezionális törekvések 'a biztositás terén. 
Vannak iparvállalatok, a melyek különféle alapokon maguk 

csináltak maguknak biztosító-intézetet. Divatos ez nálunk is, és 
hova-tovább nagyon is erős divattá válik az osztrákok példá-
jára, a kik tekintélyesebb iparral büszkélkednek, mint mi és a 
kiknél a czukorgyárosok, a. papirgyárosok, a bányatulajdonosok 
megalapították a maguk tüzbiztositó egyletét. Még a vallásfele-
kezetek is külön biztosító-intézeteket szorgalmaznak; így jól 
ismerjük mind meg-annyian azt az egyletet, a mely kizárólag 
katholikus keresztények anyagi boldogulásáról gondoskodik ós 
szervez szövetkezetet, kiházasi tó-egyesületet, mindenféle, és fajta 
biztosító osztályt a klérus jóakaratú támogatása mellett. 

De '-utóvégre- is szabad a verseny és a jót ott vásárolja meg 
mindenki; a hol kedvére JÓS előnyére van.. Hanem, a ki ismeri 
a biztosító-intézetek benső szervezetét és azt a kapcsolatot, a 
mi okvetetlenül támad, bizonyos függőség alakjában a nagy 
vállalátok, és különlegességeket szorgalmazó ; intézetek, között, 
csodálkozva kérdi, hogy azok a kis • körre szorítkozó, különle-
ges érdekeket szolgáló :egyletek mire j ók? ! ..• -. l. 

, i . ;iA biztositás eszméje az ntóbbi századok folyamán, kétség-
telenül nagy'hódításokat tett.-. ¡Olyan körökben, a hol sokáig 
idegenkedéssel,sértetlenséggel:, és tudatlansággal fogadták, most 
értelmességgel és rokonszenves bírálattal fogadják. Hanem gyak-
rabban; találkozunk még manapság is félreértéssel, - Sokan még 
ma is-varázslatnak: tekintik a.-biztosítást, a,.mely nappallá teszi 
az;¡éjszakát ;: a szavakon rágódnak és nem -kutat ják a dolgok 
•lényegét és mindent' - egyképen látnak, ha biztositás a neve. 
Elegendő; - ha- valaki" csak j;-valamelyes fölületes - ismerettel bír 
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azon alapelvekről, a melyekre a biztosítás intézménye fektetve 
van, hogy kiadja a jelszót, a mely. a tömegnek imponál, és a 
könnyenhivöket magával ragadja. Van egy egész rakás, egyéb-
ként becsületes és legjobb szándékkal bíró ember, a kik abban 
a boldog tudatban éltek, hogy elég egyet aludni ós fölébredés-
kor elhatározni, hogy biztosítással fognak foglalkozni, — de a 
kik persze a maguk ós idegen emberek kárára megtanulták, 
hogy a biztosítás, annak technikai tudása nélkül mégis csak 
olyan mükedvelés, a melyből sok a kár és kevés a haszon. 

Az a jelenség, a melyről fentebb is szólottunk és a mely 
a biztosítás specialitásában tűnik fel, olyan, a melyet nemcsak 
minden szakember, hanem laikus is, a kinek nem fátyolos kép 
a biztosítás alapelve, elitéi. Mert a nagy számok összetorlódása 
az első és fő alapelv, a melyre biztosítást lehet alapítani és 
minden korlátoltság, a mit a, biztosítás. anyaga szenved, ellen-
tétben áll az alapelvvel. Vannak esetek, a melyékben a korlá-
toltság értelmetlen lehet, de ez esetekben is legalább fölösleges, 
mert szükségtelen. Mi szükség van pl, arra, hogy a'tisztviselők-
nek külön élet-, tüz- stb. biztosító-intézete legyen? Nincsen rá 
semmi elfogadható ok. A biztosítás technikai szempontjából 
nem lehetne ellene alapos kifogást emelni, ha1 a tisztviselők 
«-legendő számban vannak, hogy életrevaló és tevékenységre 
képes intézetet alkossanak. De még ezen föltevés mellett is 
rossz' következményű az ilyen kiközösítés, mart rossz példát 
mutat.' Mert alapjában véve nem egyéb, mint, ama kászts'zellem-
nek a megnyilvánulása, a 'melynek folyománya az a fentebb 
mondott különválás, a mely továbbfejlődésében igen szomorú 
fattyubajtásokat termel. 

Egyébként ez a kiközösítés és speezializáczió nem uj je-' 
lenség a biztosítás terén. A németek már régóta sirnak a je-
leztem bajok miatt. Ujabban a franezia szaklapok panaszkodtak 
a malmok biztositó-intézetének kétségbeejtő .kapkodásaiafelett, 
a melyekkel hét éves, szomorú tapasztalatokkal mégrakodt éle-
tük-után, a• halált huzni-halasztani óhajtják. Ez a szövetkezet 
azt az érdekes tanácsot osztogatta tagjainak, hogy biztosítsák 
magukat az ő közvetítésével valamelyik részvény-társaságnál, 
hogy az ígyen megkeresett• jutalékkal'.födözhesse azt a hiányt, 
a melyet 'egyébként űtáhfizetósékkel volna kénytelen fedezni. 

1 Sokan szeretik a szövetkezeti elvet hangoztatni, a melyen a 
biztosítás alapul. Bizonyos tekintetben ez is igaz ós a . szövet-
kezeti eszme jelentősége igaz is fog maradni mindaddig, a mig 
azt is nem állítják róla,, hogy minden szövetkezeti alkotás egy-
úttal' kópés is árra, hogy .biztosításra már eleve, mivoltánál fogva 
képes. Ha ezzel szemben azokra a tüztársaságokra ós. biztositó-
egyésülatekre történik .hivatkozás, a melyek a múltban a mos-
tani .nagy biztosító-társaságok helyén működtek, :ez a hivatko-
zás nöm egészen'alaptalan ós a. biztosítás fejlődésére tanulságos 
is; dó'; az a,tanulság, a melyet, belőle > levezethetünk, mégis csak 



egészen más. Mert abból, hogy hajdanta, a mikoron még a biz-
tosítás gyerekkoráról is alig lehet szólani, kényszerítve voltak 
az emberek megelégedni igen primitív és kezdetleges formák-
kal, még éppen nem következtethető, hogy ma, a mikoron már 
kifejlődöttebb és tökéletesebb formákkal bírunk, oda térjünk 
vissza, a honnan kiindultunk, 

Rendesen az vezet az. ilyen jeleztem különbiztositásokra, 
hogy itt olcsóbb, mint más társaságoknál. De ez legalább is 
tudatos vagy tudattalan ámítás. Mért uj és különös koczkázta-
tottnak feltűnő rizikókra nézve vannak olyan időpontok, a m i -
koron még hiányozván a kellő tapasztalat, a pontos számítás 
megtétele még lehetetlen és a társulatok, nehogy nagy veszte-
séggel kelljen küzdeniök, olyan dijat,követelnek, a mely a biz-
tosítottaknak nagyon drágáknak látszanak, sőt- talán tényleg 
azok is. Ilyenkör talán megengedhető, hogy a biztosítottak .Ösz-
szeállanak és maguk szakállán tanulván borptválkozni, arra az 
eredményre jutnak, hogy ott a biztosítás nagyon drága volt, 
avagy valóságban, hogy csalatkoztak. Hanem az, ilyen, jelensé-
gek csak. átmenetiek és kivételesek, Későbben a separacziő úgyis 
arra a meggyőződésre vezet, hogy a biztosítók megfizették az 
őket megillető dijat és rekompenzáczióul ugyanazt kapták, a 
mit kaptak volna minden., más egyéb részvénytársaságnál, , De 
sokan ringatják, magukat abban a téves hitben, hogy hason-
nemü koczkázatok összegezésében, egyesítésében rejlik' az olcsó 
dijak titka, pedig a legegyszerűbb számítás is azt igazolja, hogy 
^ k., azaz 100 kockázat elosztva, 100 részre, megint, csak k-t 
ad. Nem fölösleges ugyan az-, egyesítés, mert legalább is 
formailag elosztást és kiegyenlítést eredményez és. a^pillanatnyi 
teljes veszteséget évek sorára elosztva némiképpen ártalmat-
lanná teszi. De ez magának a - biztosításnak és, nem, , ennek a 
formának a jelesgége. Hanem , ezzel.:nincsen mindenki ; megelé-
gedve; az olcsóságra törekvők, nem ügyelnek arra, hogy,- az a 
reczipe még. nincsen feltalálva, a mely szerint; az.,egyiknek adni 
lehetne, a nélkül, hogy azt a;, másiktól elvegyük. Az..- a társaság 
pedig,- a mely ezt az igazságot negligálja, sokkal jobban alá 
van, vetve a véletlenség szeszélyeinek, mint az,: a melyik, kere-
tén belül, minden esztendőben megtörténik a kölcsönös kiegyen-
lítés. És lehetséges, hogy az olyan, különlegességre alakult.tár-
saság, évek során át nem szenved semmi vagy csak igen. kevés 
kárt, Ez esetben. lefokozhatja díjtételeit,. ha épp, hazard. játékot 
űz. és nem arra gondol, hogy okos számítással a jöyö biztosí-
tásán fáradozzék. Ha azután mostoha idők következnek és v e k -
nek okvetetlenül be kell következniük, a, társaságot készülfetle-
nül tajálja. 

És a miként a különösen veszélyeztetett! koczkázatoknak, 
azonképpen meg-van a: látszólag kedvezőnek jelentkezőknek: is 
a. szeparaczionális. hajlandósága. A dolog ebben, az esetben is 
olyan visszás, mint. az elsőben. A társaságok ma a dijakat a 
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koczkázat minősége szerint számítják. Es csak a tulokosok gon-
dolják, hogy maguk között mégis csak olcsóbb lesz, mert fe-
ledik azt az egyet, hogy az elkülönités mellett is viselniök kell 
a véletlen koczkázatok egy java részét, a mely sok szép szá-
mitást döntött már romba, • 

dr. b—i p—l. 

A gyermekbiztositás ujabb formái. 
A napokban egy kis füzetke akadt kezembe, a melyet egy 

németországi biztosító intézet adott közre, közölve benne a 
gyermekbiztositásra vonatkozó díjtételeit, a melyek lényegileg 
eltérnek mindentől, a mit ez ideiglen a gyermekbiztositásra 
vonatkozólag közre acltak, A kis füzetet a stuttgarti általános 
német, biztosítási egyesület adta ki és bevezetőjében a gyer-
mekbiztositásról általánosságban a következőket jegyzi meg: 
Németországban a gyermekbiztositásnak ez ideiglen csak egy 
formája ismeretes és ez az egy is a katonai szolgálat érdeké-
ben van. a mennyiben a szóban levő gyermekbiztositás kizáró-
lag a katonaszolgálati biztosításra szorítkozik. A biztositásnak 
eme fajtájánál csak az egészséges vagy katonai szolgálatra al-
kalmatlan fiatal emberek, a kik a szolgálat alól felmentvék, ál-
dozatot hoznak a katonai szolgálatot teljesítők javára. 

Ehhez a tényálladékhoz fűzi a társulat okoskodásait, midőn 
tovább folytatva, a fölött töpreng, hogy a katonai szolgálatnak 
megrövidítése azzal a következménynyel fog járni, hogy a jövő-
ben minden egészséges férfi katonai szolgálatra lesz kötelezve, 
ennek bekövetkeztével pedig a katonai szolgálatra való bizto-
sítás a biztosítottaknak csupán csak a szolgálatra teljesen kép-
telenek (betegek, nyomorékok, invalidusok) terhére fog valami 
csekélyke hasznot haj tani; erre pedig lehetetlen dolog állandó 
jelleggel biztosítást alapítani. A tulajdonképpen való katonai 
szolgálatra szóló biztosítás hova-tovább abba fog tehát maradni 
ós helyét a biztositásnak azon formája fogja elfoglalni, a melyet 
a biztosító intézetek, mint legtöbb alappal bírót régtől fogva 
szorgalmaztak, t. i. valamelyes tökének, a biztosított. javára, 
ennek 18. vagy 20. életévében való biztosítása, tekintet nél-
kül arra, hogy a biztosított képes-e, nem-e, katonai szolgálatot 
teljesíteni. Ehhez az állapothoz, illetőleg fordulóhoz annál is 
bizonyosabb, hogy el fogunk jutni, mivelhogy a tőkebiztositás-
nak díjtételei különben is csak kevéssel magasabbak, mint az 
úgynevezett' katonai szolgálati biztosításéi. 

És ha majdan ez a forduló bekövetkezik, a gyermekbizto-
sitás''visszátért régi formájához, a" mely azonban, nagyon való-
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színű, nem fog többé megfelelni a mostani követelményeknek. 
Mert az a tőkebiztositás, a mely csak. arra. van hivatva, hogy 
a betéteket a kamatokkal szaporítsa és'az élét esetlegességeire., 
t. i. betegségek következményeire, balesetekre, invaliditásra 
nincsen tekintettel, nem tölti be teljesen feladatát. 

Ezek az előzmények, a melyekből kiindulva a stuttgarti 
társaság a gyermekbiztositásnak ujabb formáját kezdte szorgal-
mazni. Különösen ez az utóbbi két körülmény az, mely a stutt-
garti társaság tabelláiban kifejezést nyert. A fent mondott fü-
zetke tanúsága szerint a biztosító társaság a legkülönfélébb 
kombináciok szerint szolgáltat a szülőknek alkalmat arra, hogy 
gyermekeik javára (akár fiuk, akár leány ok) tőkebiztositást kös-
sön, de ne csak a halál vagy egy bizonyos életkor elérése ese-
tében lejárót, hanem olyant, a melynek alapján egy aránylag 
szerény befizetés mellett, a szülők a gyermekeknek, ezek rok -
kantsága esetében is, a mely akár betegség, akár baleset f o n -
tán támadt, avagy közvetetlenül a születéstől kezdve avagy ké-
sőbben következett be, meghatározott tőkét, esetleg tekintélyes 
életjáradékot biztosithatnak, (b.) 

A biztosító társaságok beruházásai — és a valuta rendezése. 
Csodálatos, hogy a biztosító intézetek, a kiknek annyi vitális 
érdeke van pénzrendszerünk szabályozásával összeköttetésben, 
még eddig a valutarendezéshez állást nem foglaltak. Pedig ha 
valamely kérdésben egyáltalán, ugy első sorban ebben volna 
szükség egyöntetű, szolidáris eljárásra. Ha meggondoljuk, hogy 
biztosító társaságaink tőkéiből körülbelül 6% értékpapírokban, 
12% jelzálogos kölcsönökben, a többi pedig ingatlanban és köt-
vénykölcsönökben van elhelyezve, de sőt ujabb időkben a tő-
kéknek értékpapírokban való elhelyezése még jobban emelke-
dett, be fogjuk látni, hogy a biztosító társaságok a valuta ren-
dezésével époly, de tán még nagyobb mértékben vannak érde-
kelve, mint a pénzintézetek. A német biztosítótársaságok tőkéi-
ből 4% T a n értékpapírokban elhelyezve. Első pillanatra azt 
lehetne gondolni, hogy az osztrák-magyar biztosító intézetek 
rovására magyarázandó ezen jelenség. De ez nem áll, mert a 
tőke elhelyezés ezen módja következtében az elhelyezett tőkék 
tíz év alatt körülbelül 10% értékemelkedést mutatnak. A felett 
ugyan vitatkozni lehet, vájjon a biztosító társaságok . tőkéinek 
biztonságával összeegyeztethető a tőkeelhelyézés ezen módja. 
Azonban tagadhatatlan, hogy biztosító intézeteink az üzlet ked-
vezőtlen hazai viszonyai és különösen az óriási verseny követr 
keztében nem. nélkülözhetik az így élért árfolyam nyereséget 
és ha visszapillantunk az utolsó 10 év árfolyam hullámzásaira, 
azon meggyőződésre jutunk, hogy, a nálunk megszerzett óvadék-
képes papírokban történt tőkéelhelyezést mindenki megnyugvás-
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sal veheti tudomásul és eddig legalább biztositó intézeteink e 
tekintetben valósággal a bonus> páter familias módjára jártak el, 
megnyugvással vehetünk tudomást ezen befektetésekről annyi-
val inkább, mert a kövér esztendőkben a biztositó intézetek 
gyűjtöttek külön tőkét esetleges a sovány esztendőkben bekö-
vetkezhető árfolyamveszteségek fedezésére. Ugy hát biztositó 
intézeteink, a melyek befektetésül óvadékképes papírokhoz van-
nak kötve, megnyugvással nézhetnek a valutaszabályozás elé. 
Annyi szakértelmet fel kell tételeznünk a biztositó. intézetek 
vezetőinél, hogy legalább a választandó titre-ek meghatározásá-
ban helyesen jártak el. És ha vannak sokan, a kik a német 
biztosítók nagyobb biztonságát abból következtetik, hogy ezek 
tökéi ingatlanokban vagy jelzálogos kölcsönökben vannak el-
helyezve, mi ezen nézetet nem oszthatjuk. A biztositó intéze-
teknek joguk van, de sőt kötelességük is bizni az osztrák-ma-
gyar birodalom pénzügyi erejében, mely a valutaszabályozást 
post tot discrimina rerum kiküzdötte ós jól teszik, ha tőkebe-
fektetéseiknél az állam ei'ejóben való bizalom által vezéreltetik 
magukat, mert most lesz csak igaz egy kiváló szakember azon 
mondása, hogy az osztrák-magyar biztositó társaságok csak ak-
kor tekinthetők majd a németekkel egyenrangúaknak, ha és a 
midőn a valutarendezés keresztülvitetik. 

A tüzkárbiztosi tás államosítása Ausztriában. Az e t é ren m á r 
1890-ben megkezdett munkálatok lassankint befejezésükhöz kö-
zelednek. Annak idejében több, mint 50,000 községhez intéztek 
kérdőíveket. Ujabban az e végből kiküldött bizottság érintke-
zésbe lépett a bécsi „Wechselseitige Brandschaden-Versicherungs-
Anstalttal", hogy e vállalatot országos állami intézetté alakítsák 
át. Figyelemmel kell kisérnünk a szomszódox'szágban felmerülő 
ezen törekvéseket, amelyek az elementáris biztosítás államosítá-
sához akarnak vezetni. Nem régiben megjelentek a bizottság 
javaslatai. A végleges döntés azonban a nagyban folytatott 
statisztikai kutatások eredményeinek publikálása után fog be-
következni 

* • 

Törvényjavaslat az állatbiztosításról. A ragadós tüdőlob ki-
irtására vonatkozó törvényjavaslat képv. tárgyalásánál Bethlen 
András gr. földművelésügyi miniszter kijelentette, hogy az állat-
biztosítás kérdését tanulmánya tárgyává fogja tenni. Az azóta 
lefolyt aránylag röyid idő alatt a földmivelési minisztériumban 
az előtanulmányokat már befejezték, sőt már magát a tör-
vényjavaslatot is kidolgozták, mely kötelező állatbiztosítást 
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szándékozik életbe léptetni. A miniszter a javaslatot minden 
valószínűség szerint már az öszi ülésszak elején fogva a 
képviselőház elé terjeszteni, előzőleg azonban szaktanácskoz-
mányt ¡fog egybehívni, hegy a kérdést alaposan megvitassa. 

* 

A tanitók és a biztosítási ügy. A porosz-sziléziai tartományi 
kormány az összes tanítókhoz rendeletet bocsátott ki, melyben 
azok figyelmét a tűzbiztosítás fontosságára és szükséges voltára 
felhívja és egyúttal utasítja, hogy a jó példával járjanak elöl 
ós oktassák a népet a biztosítás igénybevételére. Vájjon mit 
szólnak ehhez a rendelethez a mi bölcs tanfelügyelőink, a kik 
több (erdélyrészi) megyében a tanítóknak eltiltották, hogy biz-
tosítási ügynökséget vállaljanak, .„mert a biztosításra való rá-
beszélés a tanító foglalkozásával nem fór össze?" Azok az urak 
tanulhatnának valamit a porosz-sziléziai rendeletből, mert a 
tanító van leginkább hivatva a közönséget a biztosításra ösz-
tönözni ós ha neki abból szép mellékjövedelme is lehet bi-
zony ráfér szegényre 400 frtos minimum mellett is. 

„A Magyar-francia biztosító r. t." Beniczky Ferencz elnök-
lete alatt tartotta tizenharmadik rendes közgyűlését. 

Az igazgatóság jelentése kifejti, hogy az üzletvezetés fel-
adatául tűzte ki a Magyar-franczia biztosító részvénytársaság-
széleskörű összeköttetéseit, mindenkor bevált ügynöki hálózatát 
folyton fejlesztve, a biztosítás eszméjét hazánk közgazdasági 
érdekeinek emelésére terjeszteni és a biztosító közönség szük-
ségleteinek méltányos, előzékeny ós szolid eljárással megfelelni. 
A társaság uj igazgatósága minden erejét a belföldi tüz- és jég-
biztosítási üzletre fogja összpontosítani és elővigyázattal s gon-
dos. üzletvezetéssel, valamint szigorú takarókossággal fog a tár-
saság .tőkéinek megfelelő kamatoztatására törekedni. A jelentés 
végül kiemeli, hogy az igazgatóság állandó produktív munká-
jának előfeltétele gyanánt, tekintve a társaság pénzügyi erősö-
dését, nem javasolja, hogy az 1892. évi eléggé kedvező üzlet-
eredményből osztalék adassék, hanem az egész feleslegnek tar-
talékba való helyezését indítványozza. Az egyes ágazatokban 
áz intézet a következő eredményeket mutatja ki: A tüzbiztosi-
tási/üzletben a díjbevétel 8,563.935 f r t o t t e t t ; az intézet 1892-ben 
109; 131 uj kötvényt állított ki az 1891-ben kiállított 94,501 
kötvénynyel szemben; bejelentettek 3493 kárt, melyekből f.-;é. 
április- hónap végével mindössze 48 kár 7077 frtnyi bejelentési 
összeggel van függőben. A jégbiztositási üzletben az intézetnek 
díjbevétele-536,183 f r t volt; kiállítottak 18,524 kötvényt s-be-
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jelentettek 3116 káresetet. A balesetbiztosítási ágazat 63.956 
í r t díjbevételt eredményezett. Az életbiztosítási ágazat külön-
féle czimek alatti bevételei 4,734.272 í r t 33 krt s kiadásai 
4,699.751 f r t 85 krt tesznek. Valamennyi ágazat nyereménye 
483,327 frt , tehát a 410,707 fr tot tevő üzleti költségekkel szem-
ben a fölösleg 72,620 f r t és az 1891. évről áthozott nyereség 
hozzáadásával a tiszta nyereség 101,551 frt. Az intézet tartalé-
kai 1892-ben 136,621 frt tal emelkedtek, tehát a társaság bizto-
sítéki alapjai tőkében ós tartalékokban '6.808,741 f r t 37 krt 
tesznek. A későbbi években esedékes dijkötelezvónyek 7.992,839 
f r to t képviselnek. A 101,551 f r t tiszta nyereségből az alapsza-
bályszeríi levonások után fenmaradó 100,538 fr t 69 kr hováfor-
ditására nézve javasolja az igazgatóság, hogy a) 34,564 fr t 86 
kr a tüzosztályi díjtartaléknak 750,000 frtra való felemelésére 
fordittassók, mely díjtartalék ezáltal az 1892. évi díjbevétel 36'3 
százalékára emelkedik, szemben az 1891. évi díjbevétel 34'4 
százalékával, b) 10,000 fr t a mérleg vagyontótelei között nyil-
vántartott irodai berendezési és felszerelési számlának 40,000 
fr t ról 30,000 frtra való csökkentésére és c) 30,000 frt a tarta-
léktökónok 170,000 frtról 200,000 fr t ra való emelésére fordít-
tassák, végül d) a fenmaradó 25,973 fr t 83 kr u j számlára át-
vitessék. A felügyelő-bizottság felolvasott jelentésében konsta-
tálja, hogy a zárszámadások alapszabályszerüleg ós az igazgató-
ság javaslatait magáévá téve., azokat elfogadásra ajánlja. A köz-
gyűlés a mórleget, valamint az igazgatóság előterjesztését egy-
hangúlag jóváhagyta ós a felmentvónyt az igazgatóságnak és a 
felügyelő-bizottságnak megadta. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

A biztosítás ál lamosítása Csehországban. Az osztrák ta r to -
mányok közül Csehország látszott annak, a mely a tűzbiztosítás 
terén legállandóbban szegül ellen a monopolisátiót sürgető moz-
galomnak ; de a legutóbbi időben szárnyra kelt hirek azt iga-
zolják, hogy épületeknek tűzkár ellen való biztosításának álla-
mosítását zengő chorusba a csehek is beleénekelnek és dúdol-
ják az ország javára lefoglalandó monopólium nótáját. Külön-
ben is várható volt, hogy az állami biztositásnak nagyon is 
erősen csapkodó hullámai a cseh tartományi gyűlés termeibe 
is bejutnak. A cseh tartománygyülós, épp ugy mint az alsór 
ausztriaiak, bizottságot küldöttek ki, a melynek az a hivatása, 
hogy az egyes biztosító-intézeteknél levő biztositások köre és 
nagysága felől gyűjtsenek adatokat. Ez az adatgyűjtés, a mely 
a kerületi bizottságnak feladata, arra is ki fog terjeszkedni, 
hogy az illető kerületekben mely irányban ós miért panaszol-
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kodnak a biztosítottak. Az a szép'. törekvés vezeti ugyanis a 
esek urakat, hogy majd .'kisütnek valamit a biztosító-intézetekre 
ós ezekkel is kardoskodnak az államosítás, szükségessége mellett 
De a biztosító-intézetek'' prágai fŐügynöksógei nem akarták 
magukat kiszolgáltatni a cseh urak ad normám delfini bevezetett 
proczedm'ájának, hanem elfogadták a hadüzenetet, A cseh tar-
tománygyülóshez .kérvényt intéztek, a melyben kérelmezték, 
hogy majd szintén hallgattassanak • meg, hogy abban a helyzet-
ben legyenek, miszerint védelmükre szót emelhessenek. To-
vábbra még azt is kérelmezték, hogy majd az állami biztosítás 
rendszeresítésére, illetőleg, a; fennálló magánbiztosító-intézetek 
terhére egybehívandó ankétre a biztosítási szakban jártas szak-
férfiak is meghivassanak. Vasaty ur és társai, a kik a cseh tar^ 
tománygyülósben szószólói voltak'a biztosítási kérdésnek, per-
sze gondoskodni fognak arról is,; hogy többé ne kerüljön le a 
napirendről. (1.) 

Értékpapírok exekutiv-eladása. Nem régiben, az egyik bécsi 
járásbíróság, előtt, tőzsdeügyletekből kifolyó pert tárgyaltak, a 
mely alkalomkor a kirendelt szakértőknek a .következő kérdé-
sekre kellett válaszolniok: • • 

1. Szükséges-e, hogy a tőzsdei, illetőleg piaczi árral bíró 
értékpapírok eladását,, ha azt, exacutive -kell eszközölni, avagy 
a fedezetül adott értékpapírokat kell eladni, hites alkusz adja el? 

2. Ha az exekutiv eladás ós a fedezet olyan személy javára 
történik, a ki nem tagja a tőzsdének, szükséges-e, hogy az 
exekutiv eladást hites alkusz végezze? 

3. Köteles-e a bizományos, ha a. megbízónak nincsen sze-
mélyi hitele, a kötések eladását akkoron eszközölni, a mikor a 
fedezet elegendő volta megszűnt? 

Az első kérdésre olyan értelemben válaszoltak a szakértők, 
hogy a bécsi'tőzsde szokásai exekutiv eladásoknál a hites alkusz 
közbenjárását elrendelik, de eszközölheti az is, a kinek javára 
az eladás történik. ; 

A 3-ik kérdésre olyan értelemben valaszoltak, hogy a bi-
zományosnak joga van a fedezet kimeritettsóge esetében az el-
adást eszközölni, de nem köteles. • 

Csupán a 2-ik kérdésnél volt a szakértők nézete eltérő,, a 
mely divergáló nézetek nem szűkölködnek érdek nélkül. 

Az 
egyik szakértő • azt mondotta, hogy ő a magánmegbizó-

hoz^ való jogviszony elbírálásánál a bécsi tőzsde, usanceait 
tartja szem előtt, a mely;szerint az eladást hites alkusz által 
kell. eszközöltetnie. A másik szakértő azonban azt állítja, hogy 
a bizományos ós a magánmegbizó közötti jogviszony szabályo-
zásánál csak a kereskedelmi törvény lehet mérvadó. És a ke-
reskedelmi törvény értelmében különbséget keli tenni az engage-
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ment, azaz a bizományi jav és a fedezet;, vagyis' a kézízálog 
között. Ez útóbbita a keresked, • törvény cikkelyei lehetnek 
csak mérvadók, (b.) . < . • • : • ' • ; 

i >f. .'.- :..• ' • • •• t. • ' •' • • . . •;•• • , . 

A budapesti kir. kereskedelmi és váltótörvényszók ügyfor-
galmi ós tevékenységi kimutatásá 1893. évi április haváról. 1893. 
évi április havában érkezett'7,519, elintézetlen volt 1,272, volt 
elintézendő 8,791. Elintéztetett: per-249,: sürgős 1,127, rendes 
3,848,'ülésen kivüli'1,950, összesen . 7,274. Elintézetlen maradt 
1,517. Csőd nyittatott' 1, Csőd m'egszünt'ettetétt % Csőd foga-
natban maradt 72.' ' • { 

I R O D A L O M . 

A romániai kereskedelmi • törvénykönyv. F o r d í t o t t a és az 
abban hivatkozott törvények -beiktatásával stb. megvilágította 
Léhmann Róbert jog- és államtttdoiy a kolozsvári keresked. aka-
démián a jogi tárgyak rendes tanára. Kolozsvár., 1893. Léhmann 
Róbert régi és lankadatlan szorgalmú munkása a magyar keres-
kedelmi ós jogi tudományok irodalmának — és a: mióta a ko-
lozsvári kereskedelmi akadémián professorkodik, számos munká-
val gyarapította azt'-az irodáimat, a mely a fiatal kereskedői 
nemzedéket van hivatva a kereskedelmi és a jogi élet számta-
lan és erős- szálakkal: egygyó szőtt eseteinek bonyodalmaiban 
útmutatóként eligazítani, Mint professor, tanítványainak szük-
ségét ós a kereskedelmi iskolák szervezetét meg tanítási rend-
jót szabályozó,1 számtalanszor meg- ; és még számtalanabbszor 
lebirált, 1885. évi miniszteri rendeletet: tartva, utmutatóul, irta 
meg Léhmann a követkeiző müveket V á l t ó - b a n k - ós- tőzsde-
isme, Altalános jog- ós kereskedelem-isme,-Vezérfonal, akeresk. 
ismeretek tanításához, A magyar'-váltótörv. párhuzamosítva az 
ausztriai és romániai váltótörvényekkel, A pénzügytan alapvo-
nalai, A magyar adó--ós illetókisme, 'stb. E:.müvek inind a ke-
reskedelmi-iskolák tanulói számára készültek ós tekintve körü-
ket, fel is ölelik java részét annak; a mit' a mondottam iskolák 
tanulóitól a kereskedelmi- ós -váltójogból, a kereskedelmi isme-
retekből, a pénzügytanból, meg pénzügyismóböl — a fennálló 
szabályzatok értelmében — is meg szoktunk kívánni. De azért 
általánosságban ós ama, őszinte hódolat; mellett, a melylyel 
Lóhmannak nagyon komoly és tiszteletet parancsoló irodalmi 
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.munkásságával szemben viseltetem, sem merném állítani, hogy 
müvei, a melyek előre kijelölt szükséglet kielégítésére készül-
tek, ennek a szükségnek meg is felelnek. Igaz, hogy nem egé-
szen ő az oka azoknak a hiányoknak, a melyekben egyébként 
jeles müvei, épp czéljaikat tartva szem előtt, nagyon is gazda-
gok. Léhmann azt a fentebb is idéztem szerencsétlen miniszteri 
rendeletet tartotta kányadóul ós ennek rendelkezéseit betű Sze-
rint magyarázva irta meg müveit. Pedig a mi abban a rende-
letben pedagógiai szempontból lehetetlen, a mi benne a tudo-
mány szempontjából hézagos ós esetlen, a mi valóságos arczul 
csapása mindannak, a mit középiskolai tanításnak neveznek, 
az körülbelül mind a jogi ós politikai tárgyak rovására esik. A 
ki az 1885. évi 29801. sz. miniszteri rendelet utasításai szerint ír a 
kereskedelmi iskolák számára könyveket, az megtömhet iveket sok 
tudománynyal, tudós jogásznak irigységet keltő halmaz ismere-
teivel, de jó iskolai kézi könyvet nem irbat. Ez Léhmann Ró-
bert esete is. Halmaz tudományt, sok jogászi ismeretet gyűjtött 
össze könyveibe ós irt vaskos köteteket, megtömve millió para-
grafussal ós minden lehető hivatkozással európai államoknak 
rokon-, vagy eltérő. intézkedéseire, de nem irt jó tankönyveket. 

Ennyit általánosságban egyelőre, mivelhogy már e folyó-
irat legközelebbi számában közre óhajtom adni rövidke czikke-
lyernet arról, hogy .minő formában és mértékben tartanám leg-
helyesebbnek a jogi és politikai tudományoknak és ezekkel 
kapcsolatban a kereskedelem-ismeret tanítását a kereskedelmi 
középiskolákban. 

Ebben a közreadandó nzikkelyben majd szóvá teszem bő-
vebben, is a romániai váltó- ós kereskedelmi törvények tanítá-
sát, a mely egy szerencsétlen sajtóhiba miatt nyűgözi az egyébé-
ként is alaposan megrakodt jogi studiumokat. Ennek a sajtó-
hibának köszöni nagyobbára megszületését Léhmann ujabb 
müve, a mely 360 oldaílon adja az egész romániai kereskedelmi 
törvényt beiktatásával, az abban hivatkozott törvényeknek, füg-
gelékül pedig a védjegyekre, az idegenekre, a közraktárakra, 
a tőzsdékre, a kamatokra, a házalási kereskedésre, árutáruk ki-
árusítására, m ügynökökre, a bizományosokra, közvetítők meg-
hatalmazására és a ezégek bejegyzésére vonatkozó törvényeket 
és szabályrendeleteket. 

, Nem kutatom, hogy a szükségesség mellett mennyire ké-
pes egy 16—18 éves ifjú értelmi ráktára eredményt mutató 
haszonnal befogadni mindazt, a mi Léhmann könyvében össze 
•van halmozva. De már arra igen is kíváncsi volnék, hogy heti 
2 órában (a mi egy tanév alatt 70 óránál alig tesz ki többet), 
ki az, a ki arra vállalkozhátik, hogy nem prelegálva, hanem 
tanítva, előadja a magyar keresk. törvényt, ós az 1884-iki ipar-
törvényt ugy, hogy akadjon ideje egy 360 oldalos könyvet is 
átalolvastatni ?! Bizony, a ki ezt megteszi, előttem ember a 
gáton. 



Léhmann könyvét épp ezért igen haszonra valónak gon-
dolom azoknak a jogászoknak, a kiknek szükségük van a ro-
mániai keresk. stb. törvényre. Persze a fordítás jóságáról nem 
szólhatok, mintán a román nyelvet nem értem. 

Dr. Serényi Pál. 

A nemzetközi pénz. Th. Bertzha, Das in t e rna t iona le W a h r u n g s -
problem und dessen Lösnng. Leipzig. Buneker u. Humbolt. A 
valutakérdés egyik legjelesebb és legtanultabb katonája Hertzka 
ur, a ki az aranyérték legbátrabb és legelszántabb harczosa 
volt mindenkoron, most egy uj pénzanyagon töri az eszét, a 
mely pénzanyag arany és ezüst ötvényezéséből ered. jímnek az 
ideának bővebb való kifejtésére való az a kis füzet, a mely a 
fent megirt; czimet' viseli. Az egész fejtegetés alapját abban adja 
Hertzka, hogy a pénzérem egységessége tulajdonképen attól 
függ, hogy meglegyen a kellő biztosíték arra, hogy a pénz 
anyagául szolgáló éremanyag mindenütt ugyanannak a hullám-
zásnak legyen kitéve. És ez csak akkor történhetnék meg, ha 
mindenütt ugyanazon egy, aranyból és ezüstből ötvényezett fém 
volna pénzanyag gyanánt elfogadva, mint a hogy meg volna 
az egyenletesség mindenütt, ha csupán az arany, vagy csupán 
az ezüst volna mindenütt a pénzfém. Az uj éremanyag keresz-
tülvitelét Hertzka következőképen képzeli el magának. Tegyük 
fel — mondja könyvének 89. oldalán, — hogy egy nemzetközi 
éremkongresszuson az összes államok elfogadnak egy pénzanyag 
kompozicziót, a mely áll 90 százalék ezüstből és 10°/o aranyból 
ós egyúttal köteleznék magukat arra, hogy a mostanig pénz-
anyagul alkalmazott aranyat vagy ezüstöt teljesen mellőzik és 
pénzt csupán a- közmegegyezéssel1 készíttetett fémből veretnek. 
Egy : másik határozatban azt kellene a gyűlésen kimondani, hogy 
a fenti határozatot, mely napon, mint záró határnapon kellene 
foganatosítani. A többi kiviteli határozmányok azután teljesen 
függetlenek az éremszövetkezettől és az egyes államok törvény-
kezésével kapcsolatosak. Mindenek fölött az egyes államok kom-
petencziájába tartozik megállapítani azt a- reláoziót, a mely sze-
rint: az uj, ötvényből készült pénz az u j érem pénznemébe át-
számi t t assék . . . És ezek szerint a szövetséghez tartozó álla-
mok pénze, a megejtett reform után a következő alkotó részek-
ből állana: 1. az ötvényezett fémből vert pénzből, főkép pedig 
arra szóló utalványokból, a mely mellett azonban, mint folyó-
pénz arany ós ezüst is volna forgalomba hozható. 2. fiducziális 
értékkel bíró aranyérmek 10 liver sterlingre szóló legnagyobb 
limitált fizetési képességgel és 3. ezüstérmek, hasonlóképen 
fiducziális értékkel 1 líver sterlingre limitált fizetési képességgel. 

Ha azt a sok szépet, a mit Hertzka a nemzetközi érem-
problémáról ós annak megoldási, módozatáról elmondott, össze-
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gezziik, alig hisszük, hogy . annak praktikus irányban kelendő-
sége volna. Hertzka nagyon megkönnyítette magának a dolgot 
szellemes kombinációjának, leírásában, az által,, hogy teljesen 
negligálta a rendezett,pénzrendszer bizonyos, általa-is igen jól 
ismert és jelesebb munkáiban méltatott postulátumait. Magának 
a pénz értékének állandósága a gazdasági élet olyan nevezetes 
követelménye, hogy rendezett hitelforgalom e nélkül el sem 
képzelhető. Csakis ennek az állandóságnak lehető megóvása ér-
dekében fordultak a kulturállamok az aranyhoz- és a folytonos 
félelemnek épen az képezte és képezi ma is az alapját,, hogy 
az ara,ny értéke sem leszen állandó, illetőleg, hogy, majd nagyon 
is felrughát. Mindaddig, a mig valaki olyan irányban nem ké-
pes az éremprobléma megoldásához hozzájárulni, a melyben ép 
a pénzanyag hullámzásának kérdése nyer megoldást, mindaddig 
a Hertzka-féle kísérletek nem egyebek, vaktöltéssel való lövöl-
dözéseknél. Hertzka. .indítványa szerint' azon államok, a melyek 
polgáraiknak véres verejtékével megszerezték az állandó, illető-
leg az ezüst árhullámzásaitól nem befolyásolt péDzanyagot, most 
adják ezt fel szép csendesen a többi államok kedvéért és dob-
ják oda magukat az állandóságot nélkülöző, fém szeszélyeinek. 
Az egyszerit értékmérő helyett bírnánk egy komplikált, mérp-
vesszővel, a melynek alkalmazása is számításon alapulna. Azután 
mi lenne, ha valamikor az egyezség felbomlana?! "Valóságos 
ázsiai állapot, mert az egyik fém rohanna árban ..fölfelé,. a má-
sik ugyanabban lefelé. De a nemzetközi fém használata eseté-
ben elvesznének mindazon elsőségek, a melyeket ugy, a beliqr-
galom, mint a nemzetközi épp az aranyvaluta folytán élvez, 
így pí, Angliának sok ezüstöt kellene vásárolnia és pedig emel-
kedő árfolyam mellett. De éremtechnikai szempontból is fölötte 
sajnálatos volna, ha ebben, egy visszalépés történnék, : Az a 
gondolat pedig, hogy a fémkeverókből készült , pénz mellett arany-
ból készült váltópénz is legyen forgalomban, nem lehet más, 
mint gondolatbeli lapsusi (p.j , ......,, .. . : .... 

Wirsing Ignácz dr. Die eivilreehtliche Haftung der Post. 
Würgburg, G-nad & Oo, 1892. 2. M. Szerző a kérdés, történeté-
vel foglalkozik első sorban. Windscheid nézetéből kiindulva, 
mely szerint az állam a hivatalnokai által okozott károkért nem 
felel, felsorolja az összes német particularis törvényhozások 
álláspontját e téren összehasonlítva ,a német birodalmi 1871, 
november 28-iki postatörvénynyel. Legfontosabbak a könyv 8. 
és 4 szakaszai. A 3-ik tárgyalja a postát, mint, kereskedőt és 
a kereskedelmi bíróságoknak reájuk vonatkozó illetékességét, a 
4. szakasz a posta felelősségével foglalkozik és azon eredményre, 
jut, hogy a károsított választása szerint akár a kárositót,; akár 
a postát veheti igénybe, a hogy a postánek uegreszusa van a 
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kárositóval szemben, az 5. szakasz foglalkozik azon esetekkel, 
melyekben a posta szavatossága ki van zárva. Érdekes a 6. sza-
kasz, mely a postával kötött ügyletek: jogi természetét fejtegeti, 
7—16 szakaszokban a posta szavatosságának eseteit tárgyalják 
egyes ügyletek szerint, a 17. szakasz az igények elévülésével 
foglalkozik, záradékul bő forrás-jegyzék. 

A triesti általános biztosító társaság (Assicurazioni Generáli) f. é. május 
hó 6-án tartott 61-ik közgyűlésen terjesztettek be, az 1892. évi mérlegek. 

A zárszámadási jelentéséből látjuk, hogy a társáság életbiztosítási díjtarta-
l é k a 2.817,742 frt 02 krral szaporittatott, minélfogva 1892. évi deczember hó 
31-én 34.062.383 frt 61 krra emelkedett, mig kár- és nyeremény részesülési 
tartalékok czimén 910.197 frt 70 kr. vezettetett uj számlára elő. Az 1892. évben 
20.469,779 frt 90 kr. erejéig köttettek uj életbiztosítások, melyek által az 1892. évi 
deczember 31-én érvényben volt életbiztosítási tőkeösszegekl41.876,438 frt 70 
krra emelkedtek; az életbiztosítási ágban az év folyamán bevett dijak 5.792,410 
frt 13 krt tettek, 

A tűz- és száll ítmány-biztosítási á g a k b a n a dij és illeték bevétel 
9.139,397 frt 44 kr. volt, miből 2,371,382 frt 28 kr. mint díjtartalék és 771,233 
frt 35 kr. mint kártartalék lett minden tehertől menten a jövő évre átvitelezve, 
holott az 1892. évi deczember hó 31-én érvényben volt biztosításokért a jövő 
években esedékessé váló dijkötelezvények összege 25.791,131 frt 60 krra ejnel-
kedett. 

Károkért az 1892-ik évben 8.851,456 frt 69 krt fizetett ki. Ehhez hozzá-
adva az előbbi években teljesített kárfizetéseket, a társaság alapítása óta károk 
fejében 203.099,377 frt 58 krnyi igen is tekintélyes összeget fizetett ki. Ebből a 
kártérítési összegből hazánkra 47.689,262 frt 01 kr. esik, melyet a társaság 
150,805 káresetben fizetett ki. 

Az értékpapírok árfolyamingadozása fedezetére alakított tartalék 1892. de-
czember 31-én 1.802,792 frt 95 krra emelkedett a mellett, hogy a sorsolás alá eső 
és a névértékükön beváltható értékpapírok csakis névértékükön vétettek fel a mér-
legbe, mig a nyereség-tartalék alapszabályszerü mérvében, a részvénytőke fele 
összegében, vagyis 2.652,000 frtban, az ingatlan tartalék 1.289,480 frt 92 krnyi 
összegben s végre a kétes-követelések tartaléka 80,000 frt fentartatott. 

Ezen nyeremény-tartalékok ennélfogva összesen 5.797,273 frt 87 krt tesz-
nek ki. 

A társaság biztosíték alapjai az idei átutalások folytán 46.528,568 frt 62 
krról 49.162,470 frt 81 krra emelkedtek és elsőrendű értékekben vannak elhelyezve, 
melyekből több mint 14 millió magyar értékekre esik. 

Az elért 793,840 frt 71 krnyi tiszta nyereménybői a társaság osztalékul 
részvényenklnt 120 forintot aranyban, vagyis 300 frankot fizet. 

A közgyűlés egyhangúlag és lelkesedéssel határozta el, hogy Jókai Mórt, 
ki az igazgatósági tanácsnak több év óta tagja, 50 éves irói jubileuma alkalmából 
üdvözli, neki szerencsét kiván és egyúttal a társaság büszkeségének ad kifejezést, 
hogy igazgatósági tagjai sorában e legünnepeltebb magyar irót üdvözölheti. 
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