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ELŐSZÓ

A MAGYAR JOGI SZAKNYELV KEZDETEI

Sajátos ellentmondás feszül Kovács Ferenc jogi termino-
lógiát taglaló művének két megállapítása között. Miként műve1 
összegzésében fogalmazott, „a magyar jogi terminológia kiala-
kulását tehát nem a XVI. századra kell tennünk, pláne nem az 
első Verbőczi-fordító egyéni érdemeként kell elkönyvelnünk 
’a törvényes magyar műnyelv alapjának a megvetését’- ahogy 
Toldy Ferenc gondolta,2 hanem egynémely autochon elem ki-
vételével, a magyar jogrendszer kialakulásával egyidősnek tart-
hatjuk.”3 Ugyanakkor munkája keretként világosan határozza 
meg, hogy „a magyar [jogi]szaknyelv hivatalos emancipációjá-
ra e tekintetben 1840-ig kellett várni!” 4 A kontraszt csak lát-
szólagos, számunkra viszont szemléletes. Azt az intervallumot 
szemlélteti, mely a praktikus jogi szóhasználat és a magyar tu-
dományos jogi műnyelv kibontakozása és megerősödése között 
tapasztalhatunk. 
A jogi nyelv alakulásának sajátossága az európai keresztény 
állammodell magyarországi meghonosodásának egyik jellem-
zője, a klérus által hordozott (és a napnyugatról érkező) jogi 
tudás latinitása, mely azután évszázadokon keresztül fennma-
radt a felsőbb hivatalosság és a törvényhozás, a jogi írásbeli-
ség jellemzőjeként. Dokumentálja ezt az első magyar jogkönyv, 
a Tripartitum latinnyelvűsége is, melynek magyar fordítására 
is fél évszázadot kellett várni.5 Ugyanakkor vitathatatlan tény, 
hogy jogi műszavaink egy jelentős része a honfoglalást meg-
1 Kovács Ferenc: A magyar jogi terminológia kialakulása, Budapest, 1964, Akadémiai 
Kiadó.
2 Toldy Ferenc: A magyar nemzeti irodalom története a legrégibb időktől a jelenkorig 
rövid előadásban.  Pest, 1872., Atheneum. I. 58.o.
3 Kovács 1964., 179.o.
4 Kovács 1964., 7.o.
5 Első fordítását Veres Balázs készítette el 1565-ben, a teljes fordítást 1571-ben adta ki 
Kolozsváron Heltai Gáspár.
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előző szókincsből származik. A latin nyelvű jogi terminológia 
szerves összefüggésben alakult az írásbeliség fejlődésével. A 
magyar nyelvű írásbeliség kései megjelenése fékezte a magyar 
jogi szaknyelv terjedését is, mert a jogászság természetesnek 
vette a latin jelenlétét. A hétköznapi jogélet azonban megke-
rülte a hivatalosság latinságát, s a jogviták alsóbb szintjén ma-
gyarul érveltek felek s szószólóik. Szabó István közlése nyomán 
Kovács említi, hogy már a középkorban tartottak a módosab-
bak a házuknál literátusokat, akik a cikornyás, körmondatok-
kal terhelt latin nyelvű okleveleket lefordították érthető tömör 
magyar nyelvre.6 A 16. századtól két ellentétes tendenciának 
lehetünk tanúi. A megerősödő magyar nyelvű jogi írásbeliség 
egyre inkább igényt tartott a szisztematikus terminológiai ren-
dezésre és a tudományos művelésre, miközben a latin a magyar 
ősi alkotmányosság, s (különösen a Habsburg udvar germa-
nizáló törekvéseinek idején) a függetlenség jelképévé vált. A 
rendi ellenállás latinsága egyben a németnyelvűséggel szemben 
ellenállás szimbólumává is vált. 
Így azután aligha csodálható, hogy a magyar jogtudomány ma-
gyarnyelvűsége nehezebben szerezte meg jogait, mint a többi 
tudományágé. A jogszabályok és ezzel együtt a jogtudomány 
nagyobbik hányada nyelvének latin mivolta kevéssé ösztönözte 
a jogászokat a magyar jogi műnyelv kialakítására. Nincs semmi 
különleges abban, hogy az abszolút berendezkedés sem pár-
tolta a magyar jogi, igazgatási, alkotmányos terminológia ki-
munkálását. Az előrelépés egy enervált állami jele volt, hogy az 
1805:4.tc. a dikasztériumok számára kötelezővé tette a magyar 
nyelvű választ a magyar beadványokra, illetve szorgalmazta a az 
alsóbb fokú perek magyar nyelvűségét.7) 
Hivatalos gyanakvás lengte körül a magyar nyelvű jogi szak-
munkák megjelentetését, sőt, még a 17-18. században oly di-
6 Kovács 1964., 177.o.
7 Vörös Károly: Kulturális fejlődés Magyarországon 1790-1848. A magyar nép kulturá-
lis élete. In: Magyarország története 1790-1848, szerk. Mérei Gyula., Budapest 1980, 
Akadémiai kiadó, 1058 o.
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vatos nagy jogi forrásgyűjtemények, a Corpus Juris Hungari-
ci vagy a Codex Diplomaticus publikálása a hivatalos cenzúra 
izgatott reagálását váltották ki. Az egyetemi és jogakadémiai 
tudományosságot, az oktatott jogi tananyagot az udvar szigo-
rúan ellenőrizte és irányította vagy legalábbis próbálta irányí-
tani.8 Mindennek az oka nyilván abban kereshető, hogy a kor 
legfontosabb problémái, a reformmozgalmak célpontjaiként 
megjelenő kormányzati és uralmi kérdések leginkább a társada-
lomtudományokban fogalmazódhattak meg. Az ország Rendjei 
csupán 1844-re tudták elérni azt, hogy „ő Felsége kegyelmes 
megegyezése hozzájárultával” az országgyűlés aktusainak, a ki-
rályi leiratoknak,e előadásoknak, intézvényeknek és válaszok-
nak, a kancellária és a Helytartótanács iratainak és rendeletei-
nek, valamennyi ítélőszék tárgyalásának és ítéletének nyelve a 
magyar legyen. 9

A hétköznapok jogi konfliktusai azonban, a nép ügyei, sőt még 
a nemesség jogi esetei is a magyar valóság részeként fogalma-
zódtak meg, választ is így, és innen vártak. A magyar társada-
lomban az 1790-es évektől kezdődően erős igény fogalmazó-
dott meg a korszak külhoni és hazai eredményeinek magyar 
nyelven történő megismerése iránt. Ez persze önmagában a 
jogi terminológia és szaknyelv kialakulását még nem támasz-
totta volna alá, de az a tény már igen, hogy II. József erőszakos 
nyelvrendelete rádöbbentette a magyar politikai elitet: a ma-
gyar államnyelv hiánya, a német bevezetése Magyarország al-
kotmányos különállását fenyegeti. Nem tekinthető véletlennek, 
hogy a nyelvújítás „a XVIII. század utolsó s a XIX. sz. első két 
negyedében forradalmi arányokat öltött”.10

A 18. század öröklési jogi szakműveinek szerzője, Nánási Ben-
jámin, „a peresek törvénybeli hites szószólója” így fogalmazott 
8 Eckhart Ferenc: AJog-és Államtudományi Kar története 1667-1935. Budapest, 
1936.Kiráyli Magyar Egyetemi nyomda,317.o. skk.
9 1844:2.tc. a magyar nyelv és nemzetiségről
10 Szily Kálmán: A magyar nyelvújítás szótára. Budapest 1902. Hornányszky Viktor 
kiadása, V. o.
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egyik könyve ajánlásában: „…valameddig a’ Nemzet a’ maga 
Nyelvével edjütt meg-nem hódol; sőt ezt állhatatosan fenn tart-
ja, mind addig ezen Nemzet tulajdon maga külső Nemzeti mi-
vóltára nézve tökélletes állandóságot ígérhet magának: Hogy 
ha ellemben az idő a’ Nemzet  Nyelvén győzedelmet vett; a’ 
Nyelvnek meg-hódolása a’ Nemzet gyökeres megváltoztatásá-
nak tsalhatatlan Póstája.”11 Nehezen lehetne jobban formulázni 
a nemzetté válás útján járó magyarság szaknyelvvel kapcsola-
tos elvárásainak programját. S a reformkori mozgalmak előre 
haladtával mind elismertebbé vált a rendi szervek, törvény-
hatóságok és rendi politikai szervek részéről, hogy a magyar 
jogi szaknyelv precíz kifejlesztése nem csupán nemzeti kérdés, 
nem csak identitásnövelő, mozgósító eszköz, hanem az igényes 
joggyakorlat előfeltétele. S mind többen tettek is ezért. Ahhoz 
azonban, hogy a hivatalos nyelv magyar legyen, elengedhetet-
len feltételként fogalmazódott meg a közigazgatási és jogi ter-
minológia kimunkálása.12 
Mindegyre erősödött az igény a magyar nyelvű jogi praxisra 
és jogi tudományosságra, a jog, s különösen a törvénykezési 
gyakorlat a jogász szakma saját, belső szükségként követelte 
meg a pontos terminológiát. A nyelv fejlettsége és tisztasága, 
a fogalmak pontosított és egyértelmű meghatározása, a jogi 
szakterminológia pontosítása alapvető érdeke volt a magyar jo-
gásztársadalomnak – akárcsak az ügyfeleknek, bíráknak, ható-
ságoknak. A reformkor évtizedeiben törvénykezési műszótárak 
sora jelent meg, foglalatát adva a szaknyelv megújításával fog-
lalkozó szakemberek megfogalmazta új magyar „műszavaknak” 
és „műkifejezéseknek”(mint például pl. az ügyész, ügyvéd, ül-
nök szavak). 13

11 Nánásy Benjámin: A’ magyar polgárnak törvény szerént való rendes örökösse. 
Pesten, 1799., Trattner Mátyás betűjiível. Ajánlás. I .o. 
12 Fóris Ágota  Van-e szükség magyar nyelvújításra napjainkban? A terminológia és a 
fordítás nyelvújítási vonatkozásai. Glossa Iuridica 1. 2014. (1), 49.
13 Fóris 2014. 49.o.
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A magyar jogi szaknyelv kifejlődésének történetét Szép Be-
áta Nyomárkay István nyomán14 három szakaszra bontja. A 
tagolást a 16. századdal kezdve (mert nézete szerint azt meg-
előzően szórványosan előbukkanó szavakkal van csak dol-
gunk), első szakaszként, az egy-egy szöveghez kötődő, egyéni 
és alkalmi újításokat korát jelöli meg. A század alkotói a ma-
gyar nyelvet formáló, a jogi praxisban tevékenykedő, munká-
juk eredményét peres aktákban, ügyiratokban, okmányokban 
megörökítő gyakorló jogászok. A 17-18. század nem annyira a 
fejlődés, mint inkább az eredmények egybegyűjtése, a törvény-
hozás tétova előrelépéseinek érája, mely egyben a magyar jogi 
nyelv szívós térfoglalásának periódusa. A harmadik időszak az 
új nyelv tudatos terjesztésének és használatának korszaka, a 
tudományos építkezés periódusa.15

A fent jelzett korszakokat, s az azoknak megfelelő nyelvi fej-
lettséget híven szemléltetik a magyar jogi tudományosság azon 
művei, melyek a gyakorlattal foglalkozó bírák, ügyvédek, igaz-
gatási szakemberek, ritkábban egyetemi, jogakadémiai profesz-
szorok tollából születtek. Ezeket egészítik ki a jogszabályki-
adások, kommentárok, melyek a magyar jogászok küzdelmeit 
illusztrálják a fojtogató terminológiai hiányosságok közepette. 
Alábbi szakirodalmi bibliográfiánk a három periódus jogtudo-
mányi, szakmai munkáit összegyűjtve tükrözni kívánja a több 
száz éves harcot, melynek eredményeképpen a „yog” felválthat-
ta a „ius”-t. Tekintsenek a jog forradalmának tanúságtevőiként 
ezekre a művekre és szerzőikre, s kívánom, legyenek egyben a 
magyar jogi szaknyelv fennmaradásának zálogai.

Mezey Barna

14 Nyomárkay István: Nyelvújítások közép-Európában a 19. században. kísérlet az 
anyanyelvi treminológiák kialakítására a közép-európai nyelvekben. Magyar Nyelvőr 
131.évf. 2007., 186.o.
15 Szép Beáta: Adalékok a magyar jogi szaknyelv kialakulásának történetéhez.In: Ma-
gyar Nyelvőr. 133. évf. 2009. 313.o.
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SZERKESZTŐI ELŐSZÓ

 Ez a bibliográfia elsősorban azzal a céllal készült, hogy 
a jogtörténettel foglalkozó kutatók munkáját segítse és meg-
könnyítse. Ezen felül azonban eredménnyel használhatják azok 
is, akik az érintett három évszázad Magyarországon megjelent, 
jogi témájú művei között keresik az útbaigazítást.

A bibliográfia a műveket a témájuk, azaz az érintett jogágak sze-
rint csoportosítja, a tárgyköröket betűrendbe véve. Ezt a részt a 
könnyebb kereshetőség érdekében egy személynév-mutató kö-
veti. A kötet felépítése lehetővé teszi az egyszerű keresést akár 
egy kutatás kezdetekor, akár egy hiányzó mű azonosításakor.

A művek kiválogatásakor nemcsak a szűken értelmezett jog-
tudományi művek kerültek ebbe a kötetbe, hanem azok is, 
amelyek a tágon értelmezett jogtudomány körébe tartoznak. A 
gyűjteménynek az alapját a Régi Magyar Könyvtár kötetei és az 
ahhoz csatlakozó Pótlások képezték. A felsorolt művek szerző-
inek neve és a megjelenési adatok a nyomtatványokon szereplő 
alakban kerültek feltüntetésre.
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JOGÁGAK SZERINTI MUTATÓ

Alkotmányjog

A föméltgú kir. udv. törvényszékeken 1837. eszt. Sz. Márto-
ni törvényszakasz alatt hozott és kihirdetett ítéletek. Pesten, 
1837. Trattner és Károlyi. Sz. Istváni törvény szakasz alatt ho-
zott és kihirdetett itéletek. Pesten, 1837. Trattner és Károlyi.
A jászok és kúnok részire 1751-ben kiadatott kir. regulatio, vagy 
rendszabások. A köznép kedvéért magyarra fordítattak 1820. 
eszt. H. és é. n. 23 o.; 2. kiad. Pest, 1854. Ny. Trattner-Károlyi. 
32 o.
A jászok és kúnok részire 1751-ben kiadatott kir. regulatio, vagy 
rendszabások. A köznép kedvéért magyarra fordítattak 1820. 
eszt. H. és é. n. 23 o.; 2. kiad. Pest, 1854. Ny. Trattner-Károlyi. 
32 o.
A jászoknak és kúnoknak dicső emlékezetű Mária Therezia ki-
rályné által 1745-dik esztendőben adatott kegyelmes kir. kivált-
ságos levél. Pesten, 1839. Ny. Trattner Károlyi bet. 15 o.
A magyar nemzet függetlenségi nyilatkozata. Debreczenben, 
1849. Ny. n. 23 o.
A magyar polgári alkotmány, vesztének vád- és védpontjai. Lip-
cse, 1851. Tauchnitz B.
A mostan kegyelmesen uralkodó római császár és apostoli ma-
gyar király Második Leopold ő felségének 1790. esztendőben 
szent András havának 15. napján Posonyban tartatott szerent-
sés megkoronáztatásának rövid le-irása. Posonyban, Wéber Si-
mon Péter bet. 38 o.
A nemes székely nemzetnek constitutióji, privilegiumai és jó-
szág leszállását tárgyazó némely törvényes itéletei, több hiteles 
leveles tárakból egybeszedve Pesten, 1818. My. Trattner János 
Tamás bet. 299 o.
A nemes székelynemzetnek jussait világositó némely darab 



13

levelek, többek által magyar nyelvre forditva, némelyek pedig 
eredetileg magyar nyelven. Nyomt. a ns. ref. kolégyom bet. Fel-
ső Visti Kali Siméon által 1837-ben. 102 o.
A tek. kir. tábla jegyzőit, nem különben a táblai ügyvédeknél 
lévő gyakornokokat illető rendszabások. Pesten, 1846. Tratt-
ner-Károlyi bet. 13 o.
Az 1843/44. országgyülési időszakból néhány ismeretlenebb 
tárgy és megrögzött balvélemény felvilágositva. Pozsony, 1844. 
Ny. Schmid Antal bet. 80 o.
Az 1847/48. évi törvényczikkekre némelly észrevételek, figye-
lemmel a jövő országgyülés teendőire. Budán, 1848. Ny. Bagó 
Márton. 40 o.
Az austr. császárságnak engedményezett birodalmi alkotmá-
nya. A német eredeti kiadás után forditva. Pest, 1849. Ny. Lan-
derer és Heckenast 16 o.
Az erdélyi diéták végzéseinek foglalatja, időszakaszok és tár-
gyak szerént, Magyarországtól lett elválásától kezdve 1526-tól 
1691-ig. Kolozsvár, 1838. Barráné és Stein. 207 o.
Az erdélyi nemességnek az 1851-be december 31-dikéről kelt 
legfelsőbb nyilt parants következtébeni helyzetéről. Bécs, 1858. 
Nyom. Manz Frigyesnél. 24 o.
Az erdélyi törvényes királyi tábla számára 1777-ik esztendőben 
adott rendszabás, mely magyarra fordittatott Marosvásárhelyt 
1825. Kolosvárt, 1828. A kir. lyceum bet. 144 o.
Az felséges magyar hazához s annak teként. ns. statussaihoz 
rendeihez alázatos instantiája Pesth városa küldött követinek, 
melly által alázatossan esedeznek, hogy az igazság szolgáltatá-
sában lévő fő törvény székek Pesth városában viszsza helyhez-
tessenek. 1791. Ny. n.
Az igazgatás formáiról, és az uralkodók kötelességeiről edgy 
proba. A II. F. prussiai király munkái közül. Fordítás a VI-dik 
darabbol Aranka György által. Kolosváratt, 1791. A püspöki bö-
tűkkel. 45 o.
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Az igazgatás formáiról, és az uralkodók kötelességeiről edgy 
proba. A II. F. prussiai király munkái közül. Fordítás a VI-dik 
darabbol Aranka György által. Kolosváratt, 1791. A püspöki bö-
tűkkel. 45 o.
Az uj magyar alkotmány, főalapjai. Egy kis könnyen érthető 
zsebkönyv a magyarok nyilvános jogairól. A városi és falusi nép 
oktatására és felvilágositására. Vagy a szabadság köznépi-tör-
vénykönyve 3 szakaszban. – Die vorzüglichsten Grundsätze 
der neuen ungarischen Verfassung. Ein kleines leichtfassliches 
Taschenbüchlein von den öffentlichen Rechten der Ungarn zur 
Belehrung u. Aufklärung des Volkes in Stadt u. Dorf, oder: Das 
Bauerngesetzbuch der Freiheit, in 3 Abthlgen. Pest, 1848. Ny. 
Beimelnél. 26 o.
Baloghy László: Nemzetiség, és alkotmányi mozgalmak ho-
nunkban. 1841. Pesten, esztergomi K. Beimel Józs. bet. 43 o.
Bardocz Jósef, N. Batzoni: Erdély országa approbata, és com-
pilata constituiokbeli törvényeinek emlékezet segedelminek 
okáért tsekély magyar versekbe szedett rövid summája. nyomt. 
1790. eszt. H. és ny. n. 25 o.
Barits Adalbert: A magyar királyok és királynék koronáztatá-
soknak inneplése, melylynek szokott szer-tartásait német nyel-
ven leirta, és közre botsátotta B. A. Magyarra fordította Lamba-
ch Elek. Pestenn, 1790. Ny. Patzkó Ferentz bet. 71 o.
Bedeus József: Erdély nagyfejedelemség alkotmánya, a történe-
tek, országos törvények és a fennálló országjog szempontjából 
felfogva és előadva. Ford.: Ákosi Makoldy Sámuel. Kolozsvártt, 
1846. Tilsch János. 193 o.
Békesség-kötés az austriai császár, magyar és cseh országi ki-
rály és a francia császár, olaszországi király a renusi szövetség 
oltalmazója között, melly Bécsben Oct. 14-én készültt meg és 
mind a két részről Oktob. 17-én helybe hagyatott s Oct. 20-ikán 
felváltatott 1809. Magyarul és francziául. Pesten, 1809. Ny. n. 
16 o.
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Benkő József: Az erdélyországi nemes székely nemzetnek képe, 
mely a leghitelesebb historikusoknak irásaiból, legfőképpen 
pedig a haza törvényiből, és az ország gyűléseinek végzéseiből 
öszveszedetett és most magyarra ford. Kolosváratt, 1806. A ref. 
kollegiom bet. 87 o.
Bentham Jeremiás: Álokoskodási módok, törvényhozási kérdé-
sekben. Fordította Ginderi János. Pesten, 1842. Ny. Beimel J. 
56 o.
Bentham Jeremiás: Polgári s büntető törvényhozási értekezé-
sek. B. J. kéziratai után kiadta Dumont István. Francziából Ré-
csi Emil. Kolozsvárott, 1842–44. Tilsch és fia. 2 kötet. I. Tör-
vényhozási elvek. Polgári törvénykönyv elvei. 1842. 285 o. II. 
Büntető törvénykönyv elvei. 1844. 268 o.
Bévezetés az Erdély országi törvénykezés módjában applicál-
tatni szokott recursusokról való tractatusra vagyis oktatásra. 
Nagyváradon, 1828. Ny. Tichy János. 54 o.; 2. kiad. Marosvá-
sárhelyen, 1839. Ny. a ref. kollegyiom bet. 174 o.
Boross Mihály: Politikai kis káté a nép számára. Pesten, 1848. 
Emich Gusztáv. 16 o.
Bozóky István: A haza esedézése az ország gyülése előtt a ma-
gyar nyelv tökélletesítése iránt. Pozsonyban, 1802. A Belnay 
György betűivel. 30 o. 2. kiad. Vátzon, 1814. M. Gottlieb Antal 
bet. 30 o.
Büntető jogi kalauz, szótári alakban. Magában foglaló: az 1852. 
szept. 1-én hatályba lépett büntető-törvényben előforduló 
egyes bűntettek-, vétségek- s kihágások- és egyéb tárgyakra vo-
natkozó szabályokat, a törvény szavaival s az illető törvénysza-
kaszok kijelölése mellett, betűsorozatban előadva. Öszveállitá 
egy gyakorl. jogtudó. Pesten, 1853. Heckenast Gusztáv. 212 o.
Chaply Jósef Alajos, Tyraki és Boldogfai: Mezei rendőrség és 
urbéri értekezés az 1836–1840. évi országos végezményekből, 
törvényes folyamatok szerint tisztviselőknek és a jobbágyság 
számára. 2. kiad. Pesten, 1842. Ny. Trattner-Károlyi. 72 o.
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Chaply Jósef Alajos, Tyraki és Boldogfai: Úrbéri értekezés, vagy 
is jobbágy jogait érdeklő oktatás. Pesten, 1830. Beimel Jósef 
bet. 70 o.
Császár Ferencz: A magyarországi birósági szerkezetet, – per-
lekedési rendet, – telek- és betáblázási könyveket, – fenyítőbi-
rósági eljárást, – csődbirósági illetőséget és váltótörvénykezési 
megyei és városi eljárást ideiglenesen szabályozó rendeletek 
magyarázata. Pesten, 1850. Emich Gusztáv bizom. 164 o.; 2. 
kiadás. Pesten, 1850. Emich Gusztáv bizom. 160 o.
Csipke József: Ő felsége az ifjú király és az urbarium elengedé-
se. Szarvason, 1852. Réthy Lipót.
Décsy Antal: Koronás magyarországi királynék az ő királyi jus-
sokkal együtt. Pesten, 1795. Füskúti ifj. Landerer Mihály. 136 
o.
Decsy Sam: A magyar szent koronának és az ahoz tartozó tár-
gyaknak historiája. Mellyet sok régi és újabb irásokból ki jegy-
zett, rendbeszedett, meg világosított, s kedves hazafiainak hasz-
nokra közönségessé tett. Bétsben, 1792. Ny. Alberti Ignátz. 589 
o.
Desseffy Emil: A fennforgó austriai kérdésekről. Bécs, 1856. 
Ny. Sommer L. 146 o.
Első Leopold császár diplomája. Avagy azok az edgyezések, me-
lyek mellett magát Erdély a felséges Austriai ház védelme alá 
adta. Kolosváratt, 1790. Nyom. a püspöki betűkkel. 27 o.

Emlékezet a jász-kúnok eredetéről s viszontagságairól, midőn a 
jász-kún kerületek viszváltási százados ünnepöket Jász-Berény 
városában 1845. május hó 20-án megülnék. Szegeden, 1845. 
Ny. Grünn János bet. 61 o.

Erdély nagyfejedelemség helyközségeinek végleges birósági fö-
losztása. Magyar és német megnevezéseik szerint az 1854. évi 
Bir. kor. LI. darabjában foglalt hivatalos adatok alapján betüsor-
rendben összeállitva törvényszéki hivatalnokok, ügyvédek és 
perlekedő felek számára. Szerkeszté egy cs. kir. törvényszéki 
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tanácsos. Függelék Magyarországi birósági fölosztásához. Pest, 
1859. Lauffer és Stolp. 69 o.
Erdély ország közönséges nemzeti törvényeinek első része. A 
törvény-szerző hatalomról. Mellyet a nemzeti közönséges tör-
vények természetéhez alkalmaztatott rendel egybe-foglalt. Ko-
lozsváratt, 1791. Ny. a reform. koll. bet. 16, 467 és 13 o.

Erdély országnak három könyvekre osztatott törvényes könyve. 
Melly approbata, compilata constitutiókból és novellaris articu-
lusokból áll. Mostan újabban, minden hazafiaknak hasznokra 
ki-botsáttatott. Kolosváratt, 1779. A ref. collegium bet. 280 o. 
118 o. és 90 o.
Erdélyi nagy fejedelemségbéli nevezetesebb törvényes dolgok, 
mellyek vagy törvényen, vagy törvényes szokáson gyökereztet-
nek, nemkülönben a ns. székely nemzetnek nevezetesebb kü-
lönös törvényei és utasitás az esketéseknek végbevitelére. Ko-
lozsvártt, 1837. A kir. lyceum bet. 59 o.

Erdélyország történeti tára, egykorú s magyar nyelven készített 
történetiratok-, levelek-, országgyülési végzések- és törvény-
czikkelyekből. Kiadják gróf Kemény József és Nagy Ajtai Kovács 
István. I. köt. 1540-1600. Kolozsvártt, 1837. Barra Gábor. Stein 
János. 256 o.
Értekeződés az erdélyi ns. szász nemzet eredetéről, és némely 
törzsökös polgári jogairól. Nagy-Enyeden, 1846. A ref. collegi-
um sajtó intézetében. 147 o.
Fejér György: Polgári alkotmányok. Pesten, 1851. Ny. Lukács L. 
72 o.
Fogarasi János: Törvénykezési kalauz. A Magyarországban ide-
iglenesen felállított bíróságok, nemkülönben ügyvédek fontosb 
teendőiben utmutatásul. Pesten, 1850. Ny. Trattner-Károlyi 
bet. 87 o.
Földváry Nic.: Értekezés a magyar királynék koronázások kez-
detéről, és a koronázások módjában időről időre történt vál-
tozásokról; nem külömben a magyar királynék azon szabadsá-
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gaikról és jussaikról mellyek régenten a koronázás módjából 
eredtek. Pesten, 1830. Nyom. Füskúti Landernál.75 o.
Fraenkl M. J.: Az Amerikai Egyesült-Statusoknak függetlenségi 
nyilatkozata és alkotmánya. Eger, 1848. Fraenkel M. J. 38 o.
Friebeisz István: Magyarország legujabb felosztása betűrend-
ben. Segédkönyv mindennemü hivatalok, ügyvédek és magán-
felek használatára, melyből kiderül, minden magyarországi, 
szerb vojvodina és temesi bánsági község és puszta melyik já-
rásbirósághoz, s ez ismét melyik országos- vagy megyetörvény-
székhez tartozik. Pest, 1856. Müller Gyula. 352 o.
Friebeisz István: Törvénykezési kalauz. Magyarország, a Szerb-
vojvodina és Temesi Bánát törvénykezési tekintetbeni jelen fel-
osztásának kimutatása. Pest, 1852. Müller Gyula. 126 o.
Friebeisz István: Törvény-tanító a köznép használatára. Pesten, 
1846. Ny. Beimel József. 112 o.
Gál László: Vizsgálódás az erdélyi kenézségekről; egyszers-
mind az erdélyi két oláh püspök igazolásául felelet Trausch és 
főkép Schuller cáfolataira. Irta egy igazságkedvellő ns. hazfi. 
Nagy-Enyeden, 1846. Ny. a ref collegium sajtóin. 84 o.
Grászky Sándor: Magyar ország diszjeleinek, nevezetessen a 
szent koronának leirása (rajzolatjával együtt). Kiadta Weber Jó-
zsef Biene nevű folyó irásnak redaktora. Öszve szerkesztette ... 
Pesten, 1830. Trattner és Károlyi typographiájában. 23 o.
Guizot Fr. Monk: Az angol köztársaság bukása és a monarchia 
helyreállítása 1660-ban. Francziából forditották Gyeröfy Gy. és 
Szabad Imre. Pest, 1851. Emich Gusztáv. 166 o.
Guizot Fr. Washington: Az amerikai Egyesült Államok köztár-
saságának megalapitása. Francziából forditották Gyeröfy Gyula 
és Szabad Imre. Pest, 1851. Ny. Emich Gusztáv. 116 o.
Gyüjteménye a Magyarország számára kibocsátott legfelsőbb 
manifestumok és szózatoknak, valamint a cs. kir. hadsereg fő-
parancsnokai által Magyarországban kiadott hirdetményeknek. 
2. füzet. Budán, 1849. Az egyetemi nyomdából. 127 és 252 o.
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Honvédelmi kötelesség, mint állam-erő és családi és egyéni te-
her. Irta egy nyugalmazott törzstiszt, magyarra fordította Dom-
ján. Győr, 1856. Ny. Sauerwein Géza. 35 o.
Ideiglenes törvényszéki szerkezet és perlekedési rend Magyar-
országon. Pesten, 1850. Landerer és Heckenastnál. 19 o.
Ideiglenes utasítás a Pest főtörvényszéki kerületi álladalmi 
ügyészek számára. – Provisorische Instruction für die Staat-
sanwaltschaften des Pesther Obergerichts-Districtes. Nyomta-
tott Trattner-Károlyi bet. Pesten, 1851. 47 o.
Ideiglenes utasítás a pesti főtörvényszéki kerületi bíróságok 
számára. Pest, ny. Trattner Károlyinál. 34 o.
Ideiglenes utasítás a pesti főtörvényszéki kerületi biróságok 
számára. Pesten, é. n. Ny. Trattner-Károlyinál. 41 o.
Igaz haza-fiúi fel-jegyzések az örökös jobbágyság igája el-moz-
dításáról Magyar országon. S ugyan annak hasznos, vagy káros 
következéseiről, mellyek abbúl származhatnának. I. M. S. által 
németből magyarra fordítva. Pesten, találtatik Lettner Jósefnél. 
46 o.
II. András aranybullája, melly 1222. eszt.-ben költ. Kiadta ma-
gyarul Virág Benedek. Pest, 1805. Eggenberger J. és fia.
Jankovich Miklós: András király eredeti arany bullájának a ma-
gyarok palládiumának hibássan vélt feltalálásáról értekezik. 
Pesten, 1828. Petrozai Trattner J. M. és Károlyi Istv. bet. 12 o.
Jászay Pál: A sz. kir. városok szavazatjoga országgyűléseken. 
Pesten, 1843. Heckenast Gusztáv. 54 o.
József császár által Magyarország számára elrendelt törvényke-
zési-szerkezet. - Norma manipulationis pro universa fora judi-
ciaria per regnum Hungariae. Viennae, 1785. Typ. Jos. Kurzbek. 
66 o.
Kiegészítő rendelet az ideiglenes törvényszéki szerkezethez 
Magyarország, Szerbvajdaság és a Temesi Bánság számára. A 
német kiadás után forditva. Pest, 1850. Landerer és Heckenast. 
20 o.
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Kitonich Joan.: A hármas törvénykönyvből meritett s megfej-
tett száz ellenvetései s kételyei. Az 1634. kiadás után magyarra 
áttette Kassay Adolf. Pest, 1848. Müller testv. 96 o.
Knauz Nándor: Az országos tanács és országgyülések története 
1445-1552. A magyar akademiában székfoglalólag előadta ... 
Pest, 1859. Eggenberger Ferdinánd, úgy Geibel, Hartleben stb. 
könyvárusoknál. 175 o.
Kolosvármegye Szarvadi Farkas notárius által tett declaratiója 
Magyar országgal való egyesülése eránt. 1790. Ny. n.
Kornis Károly: Az 1848. 9-ik tvczikkely 5. szakasza. Vácz, 1848. 
Ny. Somogyi és Lukács. 24 o.
Kornis Károly: A kormány rendszerről szózat a néphez. Váczon, 
1848. Ny. Somogyi és Lukácsnál. 24 o.
Kornis Károly: Az alkotmányos fejedelmi kormányrendszerrzől. 
Pest-Budán, 1848. Eisenfels Rudolf nyomd. 31 o.
Lipthay Sándor: Az ellenzék sérelmei. A részek visszakapcsolá-
sa, a horvát ügy és a honti sérelem érdemében. Pest, 1847. Ny. 
Landerer és Heckenast. 157 o.
Lőcsei Sp. Sámuel: Király-választás; melly történt a kézmíve-
sek, mesteremberek és professionisták diétai ország-gyülésén. 
Azon gyülés jegyzőkönyvéből (protocollumából) kinézte, és a 
kézbe keríthetett acták hitelességekhez képpest, némelly mel-
lékes gondolatoknak közbeszövésekkel eggyütt, a közmúlatt-
ság- és időtöltés kedvéért le-is írta és saját költségén ki-is adta 
… Kolosváronn, 1830. A kir. lyceum bet. 188 o.
Magyar Dániel: Igen rövid meg-jegyzések, a mellyek ezen felsé-
ges magyar haza ide Budára 1790. esztendőben öszve-gyüleke-
zett tekéntetes státusi, és rendinek egy igaz római-kath. hazafi 
által bémutattattak a végett, hogy a felséges hazát törvényes 
kötelességére emlékeztesse. Budán julius hólnapnak 15. nap-
ján, 1790-ben. 4 o.
Magyar János: Erdélyi: Erdély és az unio. Töredék eszmék. 
1840. H. és ny. n. 10 o.
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Magyarország Szerb-Vajdaság és Temesi-bánság helyközségei-
nek végleges birósági fölosztása. Magyar és német megneve-
zéseik szerint az 1854. évi bir. kor. lap IX dar. ugy az 1856. 
orsz. kor. lap. második rész XII., XIX., 1857. évi XIV., XVIII., 
XX., XXIX., XXX. 1858. évi VI. és VII. darabjaiban foglalt hiva-
talos adatok alapján betűsorrendben összeállitva törvényszéki 
hivatalnokok, ügyvédek és perlekedő felek számára. (Endgil-
tige Eintheilung der Ortsgemeinden Ungarns, der serbischen 
Wojwodschaft und des Temeser Banates in Gerichtshöfe I-ter 
Instanz und Stuhl- resp. Bezirksgerichte) Szerkeszté egy cs. kir. 
törvényszéki tanácsos. Pest, 1859. Lauffer és Stolp. 244 o.

Malatides Dániel: Egyenlőség, szabadság, testvérség, vagy 
mellyik a legjobb kormány. Pesten, 1848. Ny. Beimel Józsefnél. 
32 o.
Mészáros Károly: Alkalmi gondolatok. Pozsony, 1858. Ny. Sch-
reiber Alajosnál. 155 o.
Mészáros Károly: Europa legujabb alkotmányai. Különös tekin-
tettel Europa társadalmi állására. Pesten, 1848. Magyar Mihál. 
88 o.
Mészáros Károly: Országgyülési teendőink. Birtok-, és jogvi-
szonyainkról. Magyr-Óvárott, 1848. Ny. Czéh Sándor bet. 89 o.
Mit csinálunk a főtáblával? Pesten, 1848. 16 o.
Mráz Mihály: Országos nemes-e a magyar alrendű pap? Érteke-
zés. Pesten, 1842. Geibel Károly. 188 o.
Nemes Erdélyország nagyfejedelemségének ujabb országgyülé-
si végzései. (Articuli novellares diaetales.) 1744-1811. Magya-
rositotta, – egy vezetékkel és némelly külön jegyzetekkel, vilá-
gosította Dálnoki Incze József. Kolosvártt, 1845. A kir. lyceum 
bet. 283 o.

Népszerű törvény kalauz, vagyis a közéletbe vágó legfontosabb 
uj törvényeknek … népszerű előadása. Különösen falusi jegy-
zők, néptanitók, gazdasági tisztek, községek s czéhek előljárói, 
mesteremberek, mezei gazdák, s minden a törvényekben ke-



22

vésbé jártas honpolgárok számára. Pest, 1858. Heckenast Gusz-
táv. 105, 120 és 278 o.
Nézetek és javaslatok a megyei tisztujitás, követválasztás, ta-
nácskozások és kicsapongások tárgyában. Pozsony, 1844. 
Nyomt. Schmid Antal bet. 31 o.
Országgyülés 1847. Pesten, 1848. Ny. Trattner-Károlyi bet. 15 
o.
Pauler Theodorus: A követek területen-kívülisége. Olvasta ... 
a magyar academia julius 18-án tartott kis ülésében. Pesten, 
1853. Emich Gusztáv könyvny. 16 o.
Podhradszky József: Magyar ország karainak, s rendeinek sza-
vazati joga a közgyüléseken. Status rendszer értelmében irta, s 
különös figyelemmel az egyházi rendére, és a szabad királyi vá-
rosokéra fejtegette ... Budán, 1847. Gyurián és Bagó bet. 160 o.
Podhradszky József: Szlavoniáról mint Magyarországnak alkot-
mányos részéről. Budán, 1837. Nyom. Gyurián és Bagó bet. 88 
o.

Posch József: Erdély nagyfejedelemség minden községe betű-
rendes névtára magyar, német és román nyelven, a kerület és 
járás kimutatásával, a hova tartozik minden helység a politikai 
és törvényszéki uj felosztás szerint. Kolozsvártt, 1855. A róm. 
kath. lyceum bet. 74 o.

Ramóczy Valerián: Álladalomtan. Posonyban, 1847. Kapható 
Bucsánszkynál Posonyban, és a szerzőnél Győrött. 230 o.

Ráth György: Német-magyar és magyar-német műszótára az 
új törvényhozásnak. - Deutsch-ungarische und ungarisch-de-
utsche Terminologie der neuen Gesetzgebung. Pest, 1853-54. 
Heckenast Gusztáv.130 o.

Récsi Emil: Az ausztriai birodalom közönséges és a koronaor-
szágok különös alkotmány jogának alaprajza. Pest, 1851. Hec-
kenast Gusztáv. 229 o.
Robespierre beszéde az alkotványrúl. Forditotta s a magyar nép 
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figyelmébe ajánlja Greguss Ákos. Szarvason, 1848. Ny. Réthy 
Lipót. 16 o.
Rövid értekezés az urbéri terhek megváltásáról egy rövid tudó-
sítással: Miként eszközlötte azt Felső-Lő község. Pesten, 1842. 
Ny. Landerer-Heckenastnál. 59 o.
Sárközy Imre: Az országos rendszeres munkáknak megfonto-
lására ... Pest vármegye rendei által kiküldetett deputationak 
véleménye. Pesten, 1832. Ny. Trattner J. M. és Károlyi I. 22, 14 
és 16 o.
Sárváry Ferencz: Világosító és rendszeres előadása az 1836-iki 
úrbéri törvényeknek. Pesten, 1837. Trattner és Károlyi. 116 o.
Sebessy János: Az 1832/6. esztendőben hozott urbéri czikke-
lyek sommás és részletes előadása s azon czikkelyekben felhí-
vott törvények előmutatása és magyar forditása. Pesten, 1837. 
Ny. Beimel József. 106 o.
Sillye Gábor: Szózat a Hajdúkerület ügyében. Pozsonyban, 
1847. Nyom. Schmid Ferencz és Busch J. J. betűikkel. 102 o.
Somssich Pál: Magyarországnak és királyának törvényes joga. 
Bécsben,1850. Jasper, Hügel és Manz. 136 o.
Suhayda János: A Magyarországra szóló ideigl. törvényszéki 
szerkezet és perlekedési rend polgári része. Pest, 1850. Lukács 
L. és társa. 26 o.
Svastics Ignácz, Csétsényi: A magyarok felséges tzímere. Győr-
ben, 1796. Streibig Josef bet. 489 o.
Szabó Béla: A magyar korona országainak státusjogi és monar-
chiai állása a pragmatica sanctio szerint. Pozsony, 1848. Ny. 
Schmid F. és Busch J. J. 166 o.
Székely Mich.: A nemes székely nemzetnek constitutióji, privi-
legiumai, és a jószág leszállását tárgyazó némelly törvényes ité-
letei, több hiteles leveles-tárokból egybe-szedve. Pesten, 1818. 
Nyomt. Trattner János Tamás bet. 299 o.
Szelle Károly: A legújabb urbéri és földtehermentesitési tör-
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vények gyakorlati magyarázata, irománypéldákkal. Pest, 1854. 
Müller Gyula. 159 o.
Szentkirályi Zsigmond: Az erdélyi bányászat ismertetése, nem-
zet gazdasági, köz- és magánjogi tekintetben. Kolozsvár, 1841. 
Ny. a kir. lyceum bet. 239 o.
Szokolay István, ifj.: Czéhek és iparszabadság. Pesten, 1846. 
Emich Gusztáv. 192 o.
Szokolay István: Az urbéri törvényszékek teendői és a volt job-
bágy és földesur közti jogviszonyoknak, s azok rendezésének 
ismertetése. Pest, 1856. Ny. Müller Emil. 238 o.
Szolga János, Vargyasi. A székely törvényből ötven kérdései és 
ezen kérdésre: hol és micsoda esetekben lehet tett uttyán (via 
facti) törvényesen bánni? Ötven feleletjei ügyvéd V. Sz. J.-nak. 
M.-Vásárhellyen, 1838. Lőcsey Sp. László. 134 o.
Táncsics Mihály: Uj alkotmányjavaslat, Marczius 15-kének év-
napi emlékeül. Debreczen, 1849. Ny. a város könyvnyomd. 20 
o.
Tóth Ágoston: A köztársaság. Kolozsvárt, 1849. Ny. az ev. ref. 
kollégyom bet. Barráné és Stein által. 15 o.
Tóth Lőrincz: Elméleti s gyakorlati útmutató úrbéri ügyekben. 
Pesten, 1857. Heckenast Gusztáv. 352 o.
Töltényi Miklós: Hű tükre a megbukott kanczellaria, helytartó-
tanács és kamara hivatalnokainak. Bécsben, 1858. Jasper, Hü-
gel et Manz. 50 o.
Török János Magyarország primása. Közjogi és történeti vázo-
lat. 15 primás arczképével, és számos archaeologiai és heraldi-
kai ábrával. Pest, 1859. Lauffer és Stolpnál. 180 és 319 o.
Törvényczikkely, a XVI. szepességi városoknak mint kerületnek 
belszerkezetéről és országgyülési szavazat jogáról. 1844. Po-
zsonyban, ny. Wéber S. L. 45 o.
Várady János: A régi magyar zászlósságrul való nyomozások. 
Posonyban, 1830. Belnay örököseinek bet. 266 o.
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Verbőczi István hármaskönyve. Az 1514. kiadásra ügyelve ma-
gyarul kiadta a m. tud. társaság. Pesten, 1844. Eggenberger J. 
és fia. 465 o.
Verbőczi István: Magyar és Erdély-országnak törvény-könyve, 
íratott Verbőczi István által 1514. eszt. Most újolag ki-botsáta-
tott. Kalotsán, 1773. Ny. n. 569 o.
Verbőczi István: Magyar törvény-tár, melly magában foglalja ne-
mes Magyar ország hármas törvény könyvét. Fordította Nagy-
Bányai Perger János. Pesten, 1830. Ny. Trattner J. M. és Károlyi 
I. 144 o.
Záborszky Alajos: Az úrbéri telkek örökös megváltásának terve 
és hasznai. Deák Ferencz, Klauzál Gábor, Beőthy Ödön, Szent-
királyi Móricz és Bezerédj Istvánnak ajánlva. Pozsonyban, 1843. 
Ny. Schmid Antal bet. Pest, Grill K. 72 o.
Zsoldos Ignácz: Örökváltság. Pesten, 1847. Trattner-Károlyi. 88 
o.
1769-dik esztendőbeli urbéri felsőbb rendelés. Melly az 1791-
béli 27. articulus által helyben hagyattatott. M. Vásárhelyen, 
1835. Nyomt. a ns. ref. kolégyom nyomtató int. Felső-Visti Kali 
Siméon által. 16 o.
1791-dik esztendőbéli diaetalis provisionalis articulusok. Ko-
lozsváron, 1818. Ny. a ref. kollégyom bet. 42 o.
1843/4. évi XII. törvényczikkely érelmében, nemes Abauj vár-
megye által viselendő országgyülési költségeknek, személyen-
kinti kivetésére szolgálandó utasítás. Kassa, 1845. Ny. Werfer 
Károly. 8 o.

Büntetés-végrehajtási jog

1860-ik év január havának 30-ik napján Szolnok városban ki-
végzett Rendes Pista és Gyalog Miska betyárok halálukról valo 
historia. Nyom. ebben az esztendőben. Pesten, 1860. Ny. Bol-
dini R. 8 o.
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Az 1840. évi V. törvény czikkely által a büntető törvény könyvvel 
válhatlan kapcsolatban lévő, büntető s javitó rendszer behozása 
iránt kimeritő véleményadás végett kiküldött országos választ-
mány jelentése. Az 1840. évi V. törvényczikkely által a büntető 
törvénykönyvvel válhatatlan kapcsolatban lévő büntető s javitó 
rendszer behozása iránt kimerítő véleményadás végett kikül-
dött országos választmány üléseinek jegyzőkönyve. Az 1840. 
évi V. törvényczikkely által a büntető törvénykönyvvel válhatat-
lan kapcsolatban lévő büntető s javitó rendszer behozása iránt 
kimerítő véleményadás végett kiküldött országos választmány 
üléseinek jegyzőkönyve. Budán, 1843. Nyom. a magy. kir. egye-
tem bet. 99 o.
Bausznern József: A bűnvádi eljárás gyakorlati tana, mintákkal, 
mint szintén a falusi jegyzők számára egy utasítással a bünte-
tő előintézkedéseket illetőleg. 3 rész egy kötetben. Pest, 1856. 
Geibel A. I. A bűntettek tényállamáról és a büntető vizsgálat-
ról.194 o. II. A büntető bizonysági próbák bonczolata. 196 o. 
III. Büntető perbeli vázlatok és minták. 316 o.
Büntető s javító rendszer behozása iránt kimondott véleménya-
dás végett kiküldött országos választmány jelentése. Pozsony-
ban, 1843. Wéber S. L. bet. 362 o.
Chappon Louis: A párbaj szabályai, mellyeket gyakorlatból me-
rítve összeszedett … Die Regeln és Zweikampfes nach Erfa-
hrung abrefasst. Budán, 1848. Ny. Bagó Márton bet. 85 o.
Csatskó Imre: Büntetésjogi elméletek, tekintettel a büntetés jo-
gaira, különösen halálbüntetésre; mikép gyakoroltatott ez régi 
s ujabb népeknél? Bécsben, 1843. Straussnő és Sommer be-
tűikkel. 172 o. II. Történelmi rész. Győrött, 1843. Özv. Streibig 
Klára bet. 171 o.
Eötvös József: Vélemény a fogházjavitás ügyében, ns. Borsod 
vármegye ebbeli küldöttségéhez. Pesten, 1838. Heckenast 
Gusztáv. 61 o.
Révész Imre: Az ordoliák vagy istenitéletek. Pest, 1858. 35 o.
Szemere Bertalan: Terve egy épitendő javitó-fogháznak a ma-
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gány-rendszer elvei szerint. Kassán, 1838. Ny. Werfer Károly. 
64 o.
Törvénytudományi pályamunkák. Kiadja a magyar tudós társa-
ság. 2 kötet. Budán, 1841-44. A magy. kir. egyetem bet. 194 és 
165 o.

Büntetőjog
Anyagi jog 

Az 1840. évi V. törvény czikkely által a büntető törvény könyv-
vel válhatlan kapcsolatban lévő, büntető s javitó rendszer be-
hozása iránt kimeritő véleményadás végett kiküldött országos 
választmány jelentése. Az 1840. évi V. törvényczikkely által a 
büntető törvénykönyvvel válhatatlan kapcsolatban lévő bünte-
tő s javitó rendszer behozása iránt kimerítő véleményadás vé-
gett kiküldött országos választmány üléseinek jegyzőkönyve. 
Budán, 1843. Nyom. a magy. kir. egyetem bet. 99 o.
Bausznern József: A bűnvádi eljárás gyakorlati tana, mintákkal, 
mint szintén a falusi jegyzők számára egy utasítással a bünte-
tő előintézkedéseket illetőleg. 3 rész egy kötetben. Pest, 1856. 
Geibel A. I. A bűntettek tényállamáról és a büntető vizsgálat-
ról.194 o. II. A büntető bizonysági próbák bonczolata. 196 o. 
III. Büntető perbeli vázlatok és minták. 316 o.
Bentham Jeremiás: Polgári s büntető törvényhozási értekezé-
sek. B. J. kéziratai után kiadta Dumont István. Francziából Ré-
csi Emil. Kolozsvárott, 1842–44. Tilsch és fia. 2 kötet. I. Tör-
vényhozási elvek. Polgári törvénykönyv elvei. 285 o. 1842. II. 
Büntető törvénykönyv elvei. 1844. 268 o.
Benyovszky, gróf: Őszinte vélemény a magyar büntető törvény-
javaslatról. Pesten, 1844. Ny. Landerer és Heckenast. 57 o.
Büntető jogi kalauz, szótári alakban. Magában foglaló: az 1852. 
szept. 1-én hatályba lépett büntető-törvényben előforduló 
egyes bűntettek-, vétségek- s kihágások- és egyéb tárgyakra vo-
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natkozó szabályokat, a törvény szavaival s az illető törvénysza-
kaszok kijelölése mellett, betűsorozatban előadva. Öszveállitá 
egy gyakorl. jogtudó. Pesten, 1853. Heckenast Gusztáv. 212 o.
Büntető törvény bűntettek, vétségek és kihágások iránt, bün-
tető biróságok illetőségét tárgyazó rendeletek és sajtórendtar-
tás 1852. máj. 27-éről az austriai birodalom számára. Hivatalos 
kézi kiadás. Budán, 1852. A cs. kir. magy. egyetemi nyomda. 
308 o.
Büntető törvény, bűntettek, vétségek és kihágások iránt; bün-
tető biróságok illetőségét tárgyazó rendeletek, és sajtórendtar-
tás 1852-diki május 27-kéről, az ausztriai birodalom számára. 
Hivatalos kézi kiadás. Budán, 1852. A cs. kir. magyar egyetemi 
nyomdában. 308 o.
Csatskó Imre: Az 1852-iki május 27-iki austriai birodalmi bün-
tetőtörvény magyarázata, a törvény magyar szövegével, a birói 
illetőséget Magyar-, Horvát-, Tótországban, Szerbvajdaság-, te-
mesi Bánságban, és Erdély nagyfejedelemségben meghatározó 
legfelsőbb rendeletekkel; összehasonlítva eddigi törvényinkkel, 
s annak kimutatásával, mily változás okoztatik az által az egész 
magyar jogban és törvénykezésben; felvilágosítva számos ese-
tekkel, és a még érvényes legfelsőbb rendeletekkel. Betürendi 
mutatóval. Pesten, 1853. Geibel Ármin bizom. 488 o.
Csatskó Imre: Büntetésjogi elméletek, tekintettel a büntetés jo-
gaira, különösen halálbüntetésre; mikép gyakoroltatott ez régi 
s ujabb népeknél? Bécsben, 1843. Straussnő és Sommer be-
tűikkel. 172 o. II. Történelmi rész. Győrött, 1843. Özv. Streibig 
Klára bet. 171 o.
Csatskó Imre: Büntetőjog elemei, vezérfonal a legfelsőbb pótló 
ideiglenes rendeletek alkalmazásánál. Pest, 1850. Emich Gusz-
táv. 66 o.
Grosz, Lajos: Törvényszéki orvostan, különös tekintettel a bün-
tető törvénykönyvre. Jogtudósok, orvosok és sebészek számá-
ra. N.-Váradon, 1858. Hollósy Lajos. 323 o.
Kecskeméthy Aurél: Az új törvények népszerű magyarázata. 
Pest, 1853-57. Heckenast Gusztáv. 106; 122 és 160 o.
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Kitonich, Joan.: A hármas törvénykönyvből meritett s megfej-
tett száz ellenvetései s kételyei. Az 1634. kiadás után magyarra 
áttette Kassay Adolf. Pest, 1848. Müller testv. 96 o.
Kléh István: Az austriai új büntetőtörvény. A büntetési illető-
séggel és sajtórendtartással bővítve. Pest, 1853. Magyar Mihál. 
148 o.
Közönséges törvény a vétkekről, és azoknak büntetésekről. 
Pesten, 1787. Trattner betűivel. 152 o.
Marjalaky Károly: Jegyzetek a bűntettek, vétségek és kihágások 
közti általános viszonylatról s különösen az utóbbiaknak bün-
tetéseiről s elenyésztéről. Aradon, 1860. Ny. Réthy L. nyomd. 
79 o.
Mittermaier: A magyar büntetőtörvénykönyvi javaslatról. Pes-
ten, 1843. Heckenast. 38 o.
Népszerű törvény kalauz, vagyis a közéletbe vágó legfontosabb 
uj törvényeknek … népszerű előadása. Különösen falusi jegy-
zők, néptanitók, gazdasági tisztek, községek s czéhek előljárói, 
mesteremberek, mezei gazdák, s minden a törvényekben ke-
vésbé jártas honpolgárok számára. Pest, 1858. Heckenast Gusz-
táv. 105, 120 és 278 o.
Nyáry Gyula, Báró: Büntető törvény magyarázata. 5 füzet. Pest, 
1855–56. Müller Emil könyvny. 155, 147, 119, 117 és 230 o.
Oltványi Pál: Privilegium fori és az uj polgári és büntető codex. 
Temesvár, 1854. Ny. Hazay M. és fia. 96 o.
Pauler Theodorus: A porosz büntető törvények fő elvei. Előadta 
a magyar academiában máj. 17. 1852. Pest, 1853. Emich Gusz-
táv könyvny. 15 o.
Szokolay István: Az új osztrák büntető törvénykönyv magya-
rázata a törvény eredeti magyar szövegével, összehasonlitva 
előbbi törvényeinkkel, esetenkint példákkal, felvilágosítva, s a 
birói illetőség és a sajtórendtartással bővítve, különösen birá-
ink, ügyvédeink s tanulóink számára. Pesten, 1852. Ny. Lukács 
Lászlónál. 288 o.
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Szokolay István: Büntető jogtan a codificatio és tudomány leg-
újabb elvei szerint, különösen bíráink s ügyvédeink számára. 
Pest, 1848. Heckenast Gusztáv. 524 o.
Tóth Farkas: A magyar koronás fejedelmet meg-támadni nem 
tanátsos. Posonyban, 1796.
Törvénytudományi pályamunkák. Kiadja a magyar tudós társa-
ság. 2 kötet. Budán, 1841-44. A magy. kir. egyetem bet. 194 és 
165 o.
Uj törvénytár, utasitó s felvilágositó jegyzetekkel. Az austriai 
büntetőtörvény általános része. Magyarázta Hye Glunek Antal. 
Forditotta Somossy József. Pest, 1857. Heckenast Gusztáv. 525 
o.
Uj törvénytár, utasitó s felvilágositó jegyzetekkel. Büntetőjogi 
kalauz szótári alakban. Magában foglaló: az 1852. szept. 1-én 
hatályba lépett büntető-törvényben előforduló egyes bűntet-
tek-, vétségek- s kihágások és egyéb tárgyakra vonatkozó sza-
bályokat, a törvény szavaival s az illető törvényszakaszok kije-
lölése mellett, betűsorozatban előadva. Pest, 1853. Heckenast 
Gusztáv. 212 o.
Verbőczi István hármaskönyve. Az 1514. kiadásra ügyelve ma-
gyarul kiadta a m. tud. társaság. Pesten, 1844. Eggenberger J. 
és fia. 465 o.
Verbőczi István: Magyar és Erdély-országnak törvény-könyve, 
íratott Verbőczi István által 1514. eszt. Most újolag ki-botsáta-
tott. Kalotsán, 1773. Ny. n. 569 o.
Verbőczi István: Magyar törvény-tár, melly magában foglalja ne-
mes Magyar ország hármas törvény könyvét. Fordította Nagy-
Bányai Perger János. Pesten, 1830. Ny. Trattner J. M. és Károlyi 
I. 144 o.

Eljárásjog

A föméltgú kir. udv. törvényszékeken 1837. eszt. Sz. Márto-
ni törvényszakasz alatt hozott és kihirdetett ítéletek. Pesten, 
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1837. Trattner és Károlyi. Sz. Istváni törvény szakasz alatt ho-
zott és kihirdetett itéletek. Pesten, 1837. Trattner és Károlyi.
A tek. kir. tábla jegyzőit, nem különben a táblai ügyvédeknél 
lévő gyakornokokat illető rendszabások. Pesten, 1846. Tratt-
ner-Károlyi bet. 13 o.
Az 1840. évi V. törvény czikkely által a büntető törvény könyv-
vel válhatlan kapcsolatban lévő, büntető s javitó rendszer be-
hozása iránt kimeritő véleményadás végett kiküldött országos 
választmány jelentése. Az 1840. évi V. törvényczikkely által a 
büntető törvénykönyvvel válhatatlan kapcsolatban lévő bünte-
tő s javitó rendszer behozása iránt kimerítő véleményadás vé-
gett kiküldött országos választmány üléseinek jegyzőkönyve. 
Budán, 1843. Nyom. a magy. kir. egyetem bet. 99 o.
Bausznern József: A bűnvádi eljárás gyakorlati tana, mintákkal, 
mint szintén a falusi jegyzők számára egy utasítással a bünte-
tő előintézkedéseket illetőleg. 3 rész egy kötetben. Pest, 1856. 
Geibel A. I. A bűntettek tényállamáról és a büntető vizsgálat-
ról.194 o. II. A büntető bizonysági próbák bonczolata. 196 o. 
III. Büntető perbeli vázlatok és minták. 316 o.
Bévezetés az Erdély országi törvénykezés módjában applicál-
tatni szokott recursusokról való tractatusra vagyis oktatásra. 
Nagyváradon, 1828. Ny. Tichy János. 54 o.; 2. kiad. Marosvá-
sárhelyen, 1839. Ny. a ref. kollegyiom bet. 174 o.
Bovánkovich Jos.: Birói parancsok magyar példányokkal. Alkal-
mas kézi könyv birák, ügyvédek és perlekedők számára. Pesten, 
1842. Geibel K. 174 o.
Büntető jogi kalauz, szótári alakban. Magában foglaló: az 1852. 
szept. 1-én hatályba lépett büntető-törvényben előforduló 
egyes bűntettek-, vétségek- s kihágások- és egyéb tárgyakra vo-
natkozó szabályokat, a törvény szavaival s az illető törvénysza-
kaszok kijelölése mellett, betűsorozatban előadva. Öszveállitá 
egy gyakorl. jogtudó. Pesten, 1853. Heckenast Gusztáv. 212 o.
Büntető törvény bűntettek, vétségek és kihágások iránt, bün-
tető biróságok illetőségét tárgyazó rendeletek és sajtórendtar-
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tás 1852. máj. 27-éről az austriai birodalom számára. Hivatalos 
kézi kiadás. Budán, 1852. A cs. kir. magy. egyetemi nyomda. 
308 o.
Büntető törvény, bűntettek, vétségek és kihágások iránt; bün-
tető biróságok illetőségét tárgyazó rendeletek, és sajtórendtar-
tás 1852-diki május 27-kéről, az ausztriai birodalom számára. 
Hivatalos kézi kiadás. Budán, 1852. A cs. kir. magyar egyetemi 
nyomdában. 308 o.
Büntetőeljárás. Az országos választmány munkája újra dolgoz-
va az esküttszékek elvének belealkalmazásával a kiküldött ke-
rületi választmánytól. Pozsonyban, 1844. Ny. Wéber S. L. 58 o.
Chappon Louis: A párbaj szabályai, mellyeket gyakorlatból me-
rítve összeszedett … Die Regeln és Zweikampfes nach Erfa-
hrung abrefasst. Budán, 1848. Ny. Bagó Márton bet. 85 o.
Császár Ferencz: A magyarországi birósági szerkezetet, – per-
lekedési rendet, – telek- és betáblázási könyveket, – fenyítőbi-
rósági eljárást, – csődbirósági illetőséget és váltótörvénykezési 
megyei és városi eljárást ideiglenesen szabályozó rendeletek 
magyarázata. Pesten, 1850. Emich Gusztáv bizom. 164 o.; 2. 
kiadás. Pesten, 1850. Emich Gusztáv bizom. 160 o.
Csatskó Imre: Az 1852-iki május 27-iki austriai birodalmi bün-
tetőtörvény magyarázata, a törvény magyar szövegével, a birói 
illetőséget Magyar-, Horvát-, Tótországban, Szerbvajdaság-, te-
mesi Bánságban, és Erdély nagyfejedelemségben meghatározó 
legfelsőbb rendeletekkel; összehasonlítva eddigi törvényinkkel, 
s annak kimutatásával, mily változás okoztatik az által az egész 
magyar jogban és törvénykezésben; felvilágosítva számos ese-
tekkel, és a még érvényes legfelsőbb rendeletekkel. Betürendi 
mutatóval. Pesten, 1853. Geibel Ármin bizom. 488 o.
Györök György: A község birája, vagy eljárások törvénykezési 
kiküldöttségekben. Okiratok elemzése. Pest, 1854. Lampel Ró-
bert. 90 o.
Ideiglenes utasítás a Pest főtörvényszéki kerületi álladalmi 
ügyészek számára. – Provisorische Instruction für die Staat-
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sanwaltschaften des Pesther Obergerichts-Districtes. Nyomta-
tott Trattner-Károlyi bet. Pesten, 1851. 47 o.
Incze József, Dálnoki: Az erdélyi nagyfejedelemségben lakó ne-
mes szász nemzetnek törvénykezés módja. Brassó, 1837. Ny. 
Gött János bet. 233 o.
Kállay Ferentz: Az esküttszékről, tekintettel az alsó táblai szó-
noklatokra. Pesten, 1844. Ny. Trattner-Károlyi. 54 o.
Kassay Adolf: Büntető magyar jogtan. Pest, 1848. Kilián György. 
83 o.
Kléh István: Az austriai új büntetőtörvény. A büntetési illető-
séggel és sajtórendtartással bővítve. Pest, 1853. Magyar Mihál. 
148 o.
Magyarország Szerb-Vajdaság és Temesi-bánság helyközségei-
nek végleges birósági fölosztása. Magyar és német megneve-
zéseik szerint az 1854. évi bir. kor. lap IX dar. ugy az 1856. 
orsz. kor. lap. második rész XII., XIX., 1857. évi XIV., XVIII., 
XX., XXIX., XXX. 1858. évi VI. és VII. darabjaiban foglalt hiva-
talos adatok alapján betűsorrendben összeállitva törvényszéki 
hivatalnokok, ügyvédek és perlekedő felek számára. (Endgil-
tige Eintheilung der Ortsgemeinden Ungarns, der serbischen 
Wojwodschaft und des Temeser Banates in Gerichtshöfe I-ter 
Instanz und Stuhl- resp. Bezirksgerichte) Szerkeszté egy cs. kir. 
törvényszéki tanácsos. Pest, 1859. Lauffer és Stolp. 244 o.
Novus ordo judiciarius. Ujj törvényes rend tartás. 1786. H. és 
é. n.
Nyáry Pál: Indítvány a megyei bűnvádi eljárás lehető javitása 
iránt. Pesten, 1841. Ny. Trattner és Károlyi. 31 o.
Oltványi Pál: Privilegium fori és az uj polgári és büntető codex. 
Temesvár, 1854. Ny. Hazay M. és fia. 96 o.
Országgyülési Emlék. Politikai, történeti és szépirodalmi alma-
nach. Szerk. és kiadja Vahot Imre. Budapest, 1848. Ny. Kozma 
Vazulnál és az egyetemi nyomdában. 183 o.
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Palóczy László: T. ns. Borsod vármegye törvény-széke és a fel-
sőbb itélő-székek által is rablásért, és gyilkosságért halálra ítél-
tetett Fodor Pál geszthi lakos ellen hozatott, s Miskólczon 1818. 
kihirdettetett, és végre is hajtattatott ítéletek. Miskólczon, ns. 
Szigethy Mihály könyvny. 14 o.
Radó Dániel: Utasítás a községi birák számára. Pápán, 1858. A 
ref. főiskola bet. 19 o.
Révész Imre: Az ordoliák vagy istenitéletek. Pest, 1858. 35 o.
Szalay László: A büntetőeljárásról, különös tekintettel az es-
küttszékekre. Pest, 1841. Heckenast Gusztáv. 88 o.
Szlemenics Paul.: Fenyitő törvényszéki magyar törvény. Eredeti 
deák munkája után magyarúl fejtegeté … Budán, 1836. A ma-
gyar kir. egyetem könyvny. int. 223 o.; 2. kiadás. Pesten, 1847. 
Eggenberger J. és fia. 189 o.
Szokolay István: Az uj austriai büntető perrendtartás magyará-
zata. A törvény eredeti szövegével, esetenkint számos példák-
kal; összehasonlitva előbbi eljárásunkkal, valamint a legújabb 
franczia, angol, porosz s egyébb németországi perrendtartások-
kal. Pest, 1853. Geibel A. bizom. 266 o.
Törvény-rend, melly Magyar és ahoz tartozó országok minden-
némü törvény- és itélő székeinek szabatott. Deákbúl pedig és 
németbűl magyarra fordittatott Cházár András által. Kassán, 
1789. Füskúti Landerer Mihály bet. 302 o.
Uj törvénytár, utasitó s felvilágositó jegyzetekkel. Csatskó 
Imre. Az ausztriai császárság számára 1853-ki julius 29-kén ki-
hirdetett büntető perrendtartás magyarázata, a hirdető cs. kir. 
nyiltparancsnak és törvénynek szövegével, s összehasonlitva az 
eddigi eljárással. Pest, 1854. Heckenast Gusztáv. 272 és 228 o.

Családi jog

A magyar kath. papság nem akarván megáldani a vegyes házas-
ságokat, ejt-e sérelmet az 1790-91. 26. tvcz. 15 §-án? Megoldva 
K. V. által. N.-Szombatban, 1841. Wachter Bódog. 36 o.
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Almásy István: A vegyes házasságok tárgyában mondott két 
közgyülési beszédje Budán, 1841. A magy. kir. egyetem betűi-
vel. 15 o.
Beőthy Zsigmond: Az evang. házasságügyi uj törvények gya-
korlati magyarázata. Szükséges irománypéldákkal ellátva. Pest, 
1853. Heckenast Gusztáv. 111 o.
Blázy Lajos: Egyházi törvény, magában foglaló az országgyülési 
czikkeket és k. rendeleteket, némi jegyzetekkel, utasitásokkal 
s rokonsági fokozatok kimutatásával tárgyilagosan kidolgozva. 
Mindkét felekeztű protestánsok számára. Pesten, 1844. Geibel 
K. Lauffer V. 99 o.
Bobory Károly: Mit tart szabad szellem és természetjog a vegyes 
házasságok ügyében? Pesten, 1841. Ny. Trattner-Károlyi. 32 o.
Bod Péter: Házassági törvényrajz, vagy a házassági törvényekről 
való tanitás, melyben a mátkaság, megmásolás és elválás körül-
ti házassági különféle esetek felhozatnak, megvizsgáltatnak, és 
a tudósok véleményeikből, közőnséges zsinatok folytáikból és 
végzéseikből meghatároztatnak … Anyanyelvre által tette, b. e. 
II. Jósef cs. házassági rendeléseivel, ujabb időbeli közönséges 
sz. zsinatok határozataival … megbővitette Kis-Batzoni Benkő 
László. Kolozsvártt, 1836. Az ev. ref. kollégyom bet. Barra Gá-
bor. 252 o.
Elmélkedések azon császári és királyi rendelésre, a mely a há-
zasság állapotjában kiadatott 1783. esztendőben B. A. havának 
16. napján. Budán, 1783. 102 o.
Észrevételek a vegyes házasságokról. Az igaznak egy hő barát-
jától. Veszprémben, 1841. Jesztány-Tótth János nyomtatása. 
164 o.
Fejér György: A vegyesen házasulók szabadon egyezkedhetése 
gyermekeiknek religiói neveltetésök eránt. Pesten, 1844. Bei-
mel József bet. 15 o.
Felelet a pesti hirlapokban közlött ns. Z. megyének vegyes 
házasságokat tárgyazó feliratára. K. J. által. Pesten, 1841. Ny. 
Trattner-Károlyinál. 16 o.
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Felirás, mellyel az urbéri törvény czikkelyek Ő Felsége eleibe 
terjesztetnek. - Repraesentatio qua mediante articuli urbariales 
Suae Majestati Sacratiss. substernuntur. Posonyban, 1833. Wé-
ber S. Lajosnál. 66 o.
Házassági viszonyokat szabályozó törvények és legfelsőbb ren-
deletek. Közelebbről a tiszántúli egyházkerületben levő helv. 
hitvallású evangélicus lelkipásztorok részére kiadatva. Deb-
reczenben, 1853. A város könyvnyomdájából. Telegdi K. Lajos. 
63 o.
József rendelete a házassági egyezésekre nézve. 1786. H. és ny. 
n.
József rendelete a házasságokra nézve. 1786. H. és ny. n.
József rendelete a zsidók vezetéknevére nézve. 1787. H. és ny. 
n.
József rendelete a zsidók vezetéknevére nézve. 1787. H. és ny. 
n.
Kovács János: Az atyafiság és sógorság tilos fokozatai a házas-
ságban, különösen protestánsok számára. S.-Patak, 1854. Ny. a 
ref. főiskola bet. 82 o.
Legújabb vőfények kötelessége, mellyet az illyen hívatalokban 
forgolódók kedvekért külömbkülömbféle irásokból és szokássá 
vált ártatlan mulatságokból öszveszedegetett, és a maga költsé-
gén közönségessé tett Miskolczon, 1829. Ns. Szigethy Mihály. 
48 o.; 2. kiadás Szarvason, 1853. Réthy Lipót. 40 o.
Nagy Péter: Az új házassági törvény magyarázata. A törvény 
eredeti szövegével, az ebben hiányzó egyházi s polgárjogi tör-
vényekkel, gyakorlati példákkal és irományokkal. Pest, 1857. 
Geibel Armin. 144 o.
Nyitra Zerdahely Lőrincz: Egészen uj javaslat magyar nemes 
birtokosok magtalan özvegyeit érdeklő. Pesten, 1836. Tratt-
ner-Károlyi nyomt. 8 o.
Oláh László: Házasságkötés és elválás a jelen törvények értel-
mében. Pest, 1854. Emich Gusztáv könyvny.
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Oltványi Pál: Vegyes házasságok és az új polgári törvénykönyv. 
Temesvár, 1854. Hazay Márk és fia bet. 53 o.
Oltványi Pál: Vegyes házasságok. Temesvár, 1857. Hazay M. és 
fia bet. 176 o.
Rendelés, melly a házasságnak állapotjában a mennyire a pol-
gári kötést, egymással-való meg-egyezést, contractust, és an-
nak következményeit illeti. Budán, 1783. A kir. universitás bet. 
34 o.
Szalay Imre: Észrevételek a vegyes házasságokról. Az igaz-
nak egy hő barátjátúl. Veszprémben, 1841. Jesztány-Tótth Já-
nos nyomtatása. 110 o.; 2. kiadás: Veszprémben, 1841. Jesz-
tány-Tótth János nyomtatása. 164 o.
Uj törvénytár, utasitó s felvilágositó jegyzetekkel. Uj házassági 
törvény a katholikusok házasságai iránt az austriai birodalom-
ban. Jegyzetekkel s magyarázatokkal ellátva. Pest, 1857. Hecke-
nast Gusztáv. 138 o.
Ujfalusy Nep. János: Hív értekezés a vegyes házasságokról Ma-
gyar-országban, mellyet az itt lévő vallásoknak rövid esmére-
tével együtt, minden részre hajlás nélkül, egyedül a hazai tör-
vényt sinor mértékeül véve közrebocsátott. Pesten, 1841. Ny. 
Beimel J. bet. 48 o.
Viser: Miért ellenzi az anyaszentegyház a vegyes házasságokat? 
Egyházi beszédekben fejtegetve Viser után Wittmann József ál-
tal. Pozsony, 1841. Ny. Belnay örököseinél. 241 o.

Egyesületek, testületek, köztestületek, társaságok

A Bétsben felállott első ausztriai tűzkármentő társaság megál-
lított szabásainak rövid foglalatja. Több nevezetes tzikkelyei-
nek megvilágosításával és szorosabb, meghatározásával együtt. 
Bétsben, 1826. Ny. n. 14 o.
A boldogságos Szüz Mária szeplőtlen szent szivéről nevezett 
kalocsai társulatnak alapszabályai, egybekötve a társulati ajta-
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tatosságnak napi rendével, imádságaival, és némelly énekeivel. 
Szabadkán. É. n., Ny. Bittermann Károly.
A budapesti Concordia betegápoló- és temetkezési egylet alap-
szabályai. Statuten des pestofner Concordia Krankenpflege- und 
Leichenvereines. Ofen, 1860. Aus der k. k. Universit.-Buchdr.
A buda-pesti jótékony nőegyesületek alapszabályai, mint azok 
az 1817. évben az egyesületek keletkezése alkalmával alapitat-
tak. Pesten, 1843. Ny. Trattner-Károlyi bet.
A budapesti kereskedelmi nyugdíj és betegápoló egyesület alap-
szabályai. Statuten des Pensions- und Kankenpflege-Vereins für 
Ofner-pesther handlungs-Individuen. Pest, 1856. Landerer és 
Heckenast könyvny.
A budapesti kir. orvosegylet alapszabályai. Pest, 1842. Ny. 
Trattner-Károlyi.
A budapesti nyugdíj és betegápoló egyesület alapszabályai. 
Pest, 1846. Ny. Landerer és Heckenast. 10 o.
A hegyaljai bormívelő egyesület alapszabályai. Pest, 1857. ny. 
Herz János. 7 o.
A honi izraeliták között magyar nyelvet terjesztő pesti egylet-
nek felsőbb helyen k. k. jóvá hagyott alapszabályai. Pest, 1847. 
Ny. Landerer és Heckenastnál. 8 o.
A kassai gyapjútár-egyesület rendszabásai. Statuten des 
Kaschauer Woll-Niederlag-Vereins. Kaschau, 1839. Gedr. b. 
Carl Werfer. 7 o.
A kecskeméti jogakadémia rendtartási szabályzata. H. és ny. n. 
16 o.
A kir. buda-pesti sebészek egyletének alapszabályai. Statuten 
des königl. Pesth-Ofner chirurgischen Vereins. Pest, 1846. Ny. 
Landerer és Heckenastnál. 19 o.
A kolozsvári Casino részvényesei névsora betürenddel s annak 
szabályai 1833. évre. Kolozsvárott, 1833. Az ev. ref. koll. bet. 
nyom. Barna Gábor. 44 o.
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A kőszegi posztó- és gyapjú szövetgyár egyesület alapszabályai. 
Statuten der Günser Tuch- u. Wollmanufacturen-Fabrik-Akti-
en-Gesellschaft. Kőszegen, 1845. Ny. Reichard Károly és fiainál.
A közhasznúak barátai szám. alakult gyülde alapszabályai. Pest, 
1846. Trattner-Károlyi.
A legfölségesebb oltárszentség foytonos imádására és a sze-
gény templomok felszentelésére Pesten alakult anyatársulatnak 
alapszabályai. Pest, 1860. Ny. Beimel J. és Kozma Vazulnál. 10 
o.
A m. gazd. egyesület választmányának felterjesztése a gazd. 
egyesület jövendő állása, a gazdasági intézetek és alsóbb föld-
mives iskolák felállítása iránt Magyarországon. Pesten, 1851. 
Ny. Lukács László. 50 o.
A m. gazdasági egyesület bizottmányának felterjesztése a se-
lyemtenyésztés emelése iránt Magyarországban. Pest, 1850. 
Ny. Lukács László. 27 o.
A magy. tudós társaság alaprajza, és rendszabásai. Pest, 1841. 
Ny. Trattner és Károlyi.
A magyar erdősz-egyesület alapszabályai. Ny. Beimelnél. H. és 
é. n.
A magyar gazdasági egyesület 1858. február hó 8. és 9. naja-
in tartott igazgató választmányi ülésének jegyző könyve. Pest, 
1858. Herz János könyvny. 30 o.
A magyar teátromi-társaságnak a felséges hazához bé-nyújtott 
alázatos kérő-levele, hogy néki a felséges fejedelemtől ki-re-
kesztő privilegiumot, azután pedig az országban szabad de 
ki-szabott áron lévő fórosokat engedni méltóztasson. 1791. H. 
és ny. n.
A nemzeti színház bővített törvénykönyve 1842-től. Pesten, 
Esztergami k. Beimel József bet. 32 o.
A nemzeti színház törvénykönyve, 1848. april 1től kezdve. Pest, 
1847. Ny. Beimel József. 34 o.
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A pápai zeneegylet alapszabályai. Pápa, 1858. A ref. főiskola 
bet.
A pest-budai hangászegyesület nyugdíj-intézetének alapszabá-
lyai. Pesten, 1841. Ny. Trattner-Károlyinál.
A pestbudai mesterlegények társulatának alapszabályai. Pest, 
1856. ny. Beimel és K.
A pesti czukorgyár-egyesület 1844. august. 1. napján alkotott 
alapszabályai némelly czikkelyeinek megváltoztatása. – Abän-
derungen der Statuten des „pesti czukorgyár-egyesület” v. 1. 
August 1844. Pest, 1846. 4 o.
A pesti czukorgyár-egyesület alapszabályai. Statuten der Pest-
her Zucker-Fabrikations-Gesellschaft. Pest, 1844. 8 o.
A pesti jóltevő egyesületnek előadása, mind a szegények segél-
lésére már elébb felállított intézetei, mind az utsza-koldulásnak 
eltöröltetése felől. Pesten, 1831. Trattner-Károlyi. 102 o.
A pesti műegyesület alapszabályai. Stätuten des Pesther Kunst-
vereins. Pesten. 1845. Ny. Landerer és Heckenastnál. 8 o.
A pesti műegyesület igazgató választmányát érdeklő rendsza-
bályok. Instructionen den leituden Ausschuss des Pesther Kun-
stvereins betreffend. Pesten, 1843. Ny. Trattner-Károlyi. 19 o.
A pesti nemzeti színház nyugpénz-intézetének alapszabályai. 
Pest, 1852. Ny. Lukács László. 12 o.
A pozsonyi casino alapszabályai. Pozsony, 1867, Pozsonyi Ca-
sino. 16 o.
A szatmár megyei gazdasági fiók-, olvasó s mulatva társalgó 
egyesületnek alapszabályai. Nagy-Károly, 1847. Ny. Gönyei Gá-
bor.
A szegedi temetkezési egylet ujonnan szerkesztett s a cs. kir. 
Pest-Budai helytartóság által 1857. évi junius 6-án helybenha-
gyott alapszabályai. Szeged, 1857. Ny. Burger Zsigmond.
A Szent-István-társulatnak felsöbb helyen megerősitett alap-
szabályai és az 1857. julius 9-iki közgyülésen mondott alelnöki 
beszéd. Pest. 1858. Emich Gusztáv könyvny.
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A szombathelyi Gizela-egylet alapszabályai, és alapitási évköny-
ve. Szombathelyen. 1858. Bertalanffy Imre nyomd.
A tiszáninneni hely. hitv. egyházkerületben 1843. évben alapí-
tott papi özvegy s árvatárnak 1853. évben módositott alapsza-
bályai. Sárospatakon. 1853. A főiskola bet.
A Tiszavölgy könyve. Kiadja a tiszavölgyi társulat. Pesten, 1847. 
Ny. Beimelnél.16 o.
Alaprajza a somogyvármegyei lótenyésztő társaságnak és je-
lentés annak 1836. évi munkálkodásáról. Pest, 1836. Ny. Tratt-
ner-Károlyi.
Alapszabályai a székes-fejérvári méhtenyésztő, gyümölcsfane-
mesitő és dohánytermesztő gazdasági egyesületnek. Székesfe-
jérvár, 1841. Ny. Számmer Pál.
Aranka György: Az Erdéllyi kézirásba lévő történet irók ki adá-
sára felállítandó társaságnak rajzolattya. A három nemzetbéli 
méltóságos főrendekhez. Kolosváratt, 1791. Ny. Hochmeister 
Márton által.
Aranka György: Egy erdélyi magyar nyelv mívelő társaság fel-ál-
lításáról való rajzolat az haza felséges rendeihez. Kolosváratt, 
1791. Ny. a ref. koll. bet.
Az erdélyi muzeum-egylet szabályai. Kolozsvártt, 1859. Az ev. 
ref. főtanoda könyvny. 16 o.
Az felséges magyar hazához s annak tekint. ns. statussaihoz 
rendeihez alázatos instantiája Pesth városa küldött követinek, 
melly által mél alázatossággal esedeznek, hogy a királyi fő is-
kolák továbbá is ezen városban meg-hagyattassanak. 1791. H. 
és ny. n.
Az iparegyesület szabályai és az 1842. év végéig aláirt részve-
vőinek névsora. Pesten, 1843. Ny. Landerer és Heckenast. 54 o.
Az ipar-segély-egylet alapszabályai. Debreczenben, 1856. Ny. a 
város könyvny.
Az ő cs. kir. fensége Mária Dorottya főhgnő pártfogása alatt álló 
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pesti szegény gyermekkórház egyesületnek. Pesten, 1843. Ny. 
Landerer és Heckenast. 2 kiad. Pesten, 1855. Ny. Landerer és 
Heckenast.
Balogh Pál: Egy pár szó a magyar tudós társaság ügyében. Pes-
ten, 1848. Ny. Trattner-Károlyi bet. 22 o.
Brünek József: Beszéd, mely, mint a középponti gazdasági egye-
sület részéről kiküldött tag által az Aradmegyében czélba vett 
fiók gazdasági egyesület alakítására aug. 19-én 1845-ben tar-
tott gyülekezet alkalmával mondatott. Arad, 1845. Ny. Shmidt 
József. 16 o.
Csász. kir. szabadalm. adriai biztosító egyesület (Riunione ad-
riatica di sicurtá), alapitatott Triestben 1838-dik évben. Terve a 
biztosításoknak emberek életére, életjáradékokra, nyugdíjakra 
és alapitványi tőkékre. Pest, 1857. Müller Emil könyvny. 65 o.
Fejér György: Jutalomra érdemesített értekezés egy magyar tu-
dós társaság legkönnyebb, s leghelyesebb felállításáról. Pesten, 
1809. Trattner Mátyás bet. 92 o.
Javaslat a magyar tudós társaság rendszabási módosítása iránt. 
A tagok számára, kézirat gyanánt. Budán, 1845. A m. kir. egye-
tem bet. 19 o.
Kaposvári Casino-könyv. 1844. A kaposvári casino részvényese-
inek névsora betűrenddel; annak szabályai s tudnivalók. Szerk. 
Folly József. Pécs. ny. a lyceum bet. 45 o.
Keőszeghy Antal: A politikai pártokról. Szombathely, 1848. 
Scharpf Gyula biz. 45 o.
Kisfaludy-társaság szabályai. Budán, 1845. Ny. a m. kir. egye-
tem bet. 15 o.
Kováts Gyula: A magyarhoni földtani társulat alapszabályai. A 
társulat 1850. sept. 3. tartott közgyülése helyben hagyása sze-
rint kiadta Pesten, 1851. Ny. Trattner-Károlyi.13 o.
Kováts Gyula: A magyarhoni földtani társulat alapszabályai. A 
társulat 1850. sept. 3. tartott közgyülése helyben hagyása sze-
rint kiadta ... Pesten, 1851. Ny. Trattner-Károlyi. 14 o.
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Kuliffay Vendel: Az átalakítandó középponti országos gazdásza-
ti egylet mint kormányi főellenőrség szabályai. Vácz, 1848. Ny. 
Somogyi és Lukács. 20 o.
Legfelsőbb helyen helybenhagyott pesti József városi német 
szölömüvelök temetkezési egyesületének alapszabályai. Aller-
höchsten Orts genehmigte Statuen des Pesther Jospeh-Städ-
ter deutschen Weingärten Leichen-Vereins. Pesten, 1844. Ny. 
Trattner-Károlyi bet.
Legfelsöbb helyen helybenhagyott pesti temetkezési egyesület 
alapszabályai. Allerhöchsten Oris genehmigte Statuten des er-
sten Pesther Leichen-Vcreins. H., é. és ny. n.
M.-vásárhelyi Casino-könyv. A m.-vásárhelyi casino részvénye-
sei névsora beűrenddel, s annak szabályai 1835-ben. Kolozsvá-
rott, az ev. reg. koll. bet. nyom. Barra Gábor. 54 o.
Májer István: Az esztergomi honvédápoló társulat alapszabá-
lyai. Esztergomban, 1848. Ny. Beimel József.
Pesti Casino-könyv. A nemzeti caszino részeseinek névsora abc 
rendben s annak alapjai. 1829–60. Pesten, nyom. Trattner Ká-
rolyi.
Rév-komári Casino-könyv. I. év. A rév-komáromi casino rész-
vényeseinek névsora betűrenddel és annak szabályai 1836–37. 
Pesten, Beimel J. Bet. 34 o.
Statuten der Fünfkirchner bürgerl. Casino-Gesellschaft. – A 
pétsi polgári casino részeseinek névsora betűrenddel és annak 
szabályai 1837. Fünfkirchen, Lyceums-Buchdruck. 53 o.
Statuten des Allerhöchst genehmigten Oedenburger kathol. 
Schullehrervereins 1846. – Alapszabályai a legfelsőbb helyen 
jóváhagyott soproni kath. iskolatanító egyletnek. Pressburg, 
Druck von C. F. Wigand. 23 o.
Statuten des Kaschauer Gesellschafts-Vereins. – A Kassai tár-
saságos egyesület alapszabályai. Kaschau, 1832. Gedr. bei Carl 
Werfer. 15 o.
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Statuten des Szegediner Casino. – A szegedi casino alapszabá-
lyai. Szegedin, 1858. Druck von Sigm. Burger. 15 o.
Szokolay István, ifj.: Czéhek és iparszabadság. Pesten, 1846. 
Emich Gusztáv. 192 o.
Tábori utasítás gyalogság, lovasság, és tüzérség számára. Pes-
ten, 1849. Emich Gusztáv. 431 o.
Takarékpénztári egyesület alapszabályai. Temeswárer Sparkas-
se-Statuten. Pesten. 1846. Ny. Beimel Józsefné.43 o.
Vermes Illés: A pápai casino részvényeseinek névsora betű-
renddel, annak törvényei s egyéb tudni valói. Pápán, 1838. Ny. 
a ref. főiskola bet. Szilády Károly. 36 o.

Egyházi jog, egyéb egyházak és felekezetek joga, 
egyházi ügy

A boldogságos Szüz Mária szeplőtlen szent szivéről nevezett 
kalocsai társulatnak alapszabályai, egybekötve a társulati ajta-
tatosságnak napi rendével, imádságaival, és némelly énekeivel. 
Szabadkán. É. n., Ny. Bittermann Károly.
A f. t. püspöki hatóságok közfelügylete alatt álló nyugdíj in-
tézetnek a soproni közigazatási kerületben alkalmazott kath. 
oskolatanitók, özvegyei és árvái számára. Sopron, 1857. Ny. 
Romwalter Károl.
A helvecziai vallástételt követő erdélyi evangelico reformátu-
sok vallás-sérelmi, mellyek az 1837-ben N. Szebenben tartatott 
országgyülése eleibe orvoslás végett felterjesztettek, a mint az 
írómányok könyvébe a 172. laponi 72. szám alatt béigtattattak. 
Nagy-Enyeden, 1841. A ref. collegium sajtóintézetében. 59 o.
A Krisztus halála congregatiojának, melly Nagy-Szombatban a 
Jesus társaságának templomában 1660-dik esztendőtül fogvást 
gyakoroltatik, regulái, bútsúi, és némelly bizonyos áétatossági. 
Most pedig a Szentséges XII Kelemen pápa engedelméből Ma-
ros-Vásárhelyi Jésus társaságbéli templomában fel-állittatott. 
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Ki-nyomtattatott pediglen Méltgs. Grof Sárpataki Márton költ-
ségével, 1712. eszt. Kolosváratt. Ny. n. 92 o.
A legény- s leány-társaságoknak közönséges rendtartása a 
Barcza vidéki magyar falukon, mely az ágostai hitvallást köve-
tők méltgs fő consistoriuma által az 1818. évben kiadott egy-
házi vizsgálati szabályok harmadik része 51-63. czikke nyomán 
készittetvén, a brassói domesticale consistorium által megvizs-
gáltatván, a legény és leány társaságok egyaránti számba vétele 
végett kiadatott. Brassó, 1846. Ny. Gött János. 8 o.
A legfölségesebb oltáriszentség foytonos imádására és a sze-
gény templomok felszentelésére Pesten alakult anyatársulatnak 
alapszabályai. Pest, 1860. Ny. Beimel J. és Kozma Vazulnál.
A magyar kath. papság nem akarván megáldani a vegyes házas-
ságokat, ejt-e sérelmet az 1790-91. 26. tvcz. 15 §-án? Megoldva 
K. V. által. N.-Szombatban, 1841. Wachter Bódog. 36 o.
A tiszáninneni helv. hitv. egyházkerületben 1843. évben alapí-
tott papi özvegy s árvatárnak 1853. évben módositott alapsza-
bályai. Sárospatakon. 1853. A főiskola bet.
A tisztbeli írás módjának saját szavai. Úgy mint: Hivatalybeli 
levelezéseknek tzimei, hiteles kiadások, esküvéseknek formá-
ik, némely egyházi és világi tisztségek; nem külömben a köz 
dolgoknak folytatásokban elő fordúló ki fejezések: mellyek a 
magyar nyelvnek közönséges fel vétele eránt, a közölebb multt 
ország gyülésén tétetett törvény tzikelye végzésének, mennél 
elébb való tökélletes telpesedésére, ... Pest, Pilis és Solt tör-
vényessen eggyesűltt vármegyéknek rendelésekből, azon anyai 
nyelven, készitettek. Pesten, 1806. Ny. n. 2. kiadás ... anna-
kutánna pedig, több ... vármegyékkel lett közöltetések után, a 
beérkezett észrevételekhez képest, meg-igazíttattak, meg-bő-
vitettek, és újonnan ki-adattak ... 1807. eszt. Pesthen, nyomt. 
Trattner Mátyás bet. 195 o.
Alapi Ignác: Lehet-e vegyes házasságtúl a beszentelést törvé-
nyesen megtagadni, vagy reversalist elfogadni? Budán, 1840. A 
kir. egyetem bet.
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Alapszabályai az abaúji helv. vallású egyházmegyei gyáminté-
zetnek. S. Patakon, 1843. ny. Nádaskay András.
Almásy István: A vegyes házasságok tárgyában mondott két 
közgyülési beszédje Budán, 1841. A magy. kir. egyetem betűi-
vel.
Az 1790/1-ki 26-dik törvényczikk. A vallás ügyről. Pest, 1858. 
Ny. Landerer és Heckenastnál. 8 o.
Az 1845-iki egyetemes gyülés által kinevezett választmánynak 
az egyházrendezést tárgyazó javaslata. Pesten, 1846. Ny. Lan-
derer és Heckenastnál. 16 o.
Az egyházi javak szabályozását indítványozó borsodi levélnek 
taglalása, és felvilágosítása. Kassán, 1842. Ny. Werfer Károly. 
107 o.
Az egyházi jó rendtartásoknak irott törvényei, mellyek öt ré-
szekben foglaltattak. Magyar nyelven pedig az együgyü prédi-
kátorokért, és azokért-is, kik e nyomorúlt földön a külső, vagy 
polgári rendben patronusi az eklesiáknak, hogy értsék ők is jó 
rendtartásunkat és törvényinket, kibotsáttattak Váradon 1642. 
eszt. A Váradi nyomtatás szoros követésével, most újra kiadat-
tak. Pesten, 1805. Ny. Trattner Mátyás bet. 126 o.
Az eperjesi evang. kerületi collegium törvényei és rendszabá-
lyai; a mint a Zayugróczi munkálat s az egyetemes, kerületi 
és helybéli gyülések határozatai szerint elkészitve, Sept. 8-án 
1848 tartatott iskolai gyülésben megvizsgáltattak és megerő-
sitettek. – Leges et regulae scriptae civibus districtual. collegii 
Eperiesiensis, secundum operatum Zay-Ugrócense et decisa 
conventuum generalium, districtualium atque localium para-
tae, in conventu scholastico d. 8 Sept. 1843 celebrato recogni-
tae et rati habitae. Eperjesen, 1843. Ny. Raedlitz Mihály. 15 o.
Batthyány, Josephus beszédje ő Eminentziájának B. J. kardiná-
lis és ország primássának, 1791-dik esztend., bőjt más havának 
5-dik napján tartatott ország gyülésében. A midőn az új törvé-
nyek a vallás dolgában közben tett ellen-mondása ujjolag kér-
désben vétetődnék. Posonyban, 1791. Füskuti Landerer Mihály 
bet. 13 o.
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Beőthy Zsigmond: Az evang. házasságügyi uj törvények gya-
korlati magyarázata. Szükséges irománypéldákkal ellátva. Pest, 
1853. Heckenast Gusztáv. 111 o.
Blázy Lajos: Egyházi törvény, magában foglaló az országgyülési 
czikkeket és k. rendeleteket, némi jegyzetekkel, utasitásokkal 
s rokonsági fokozatok kimutatásával tárgyilagosan kidolgozva. 
Mindkét felekeztű protestánsok számára. Pesten, 1844. Geibel 
K. Lauffer V. 99 o.
Bod Péter: Házassági törvényrajz, vagy a házassági törvényekről 
való tanitás, melyben a mátkaság, megmásolás és elválás körül-
ti házassági különféle esetek felhozatnak, megvizsgáltatnak, és 
a tudósok véleményeikből, közőnséges zsinatok folytáikból és 
végzéseikből meghatároztatnak … Anyanyelvre által tette, b. e. 
II. Jósef cs. házassági rendeléseivel, ujabb időbeli közönséges 
sz. zsinatok határozataival … megbővitette Kis-Batzoni Benkő 
László. Kolozsvártt, 1836. Az ev. ref. kollégyom bet. Barra Gá-
bor. 252 o. 
Bod Péter: Megujjított egyházi törvénykeztető, vagy törvényke-
zés módját tanító könyv, mellyet néh. B. P. nyomán megbővítve 
anyanyelven irt s közhasznú czélból kiadott Kis-Baczoni Benkő 
László. Kolozsvártt, 1832. Az ev. ref. kollégyom bet. ny. Barra 
Gábor. 302 o.
Cherrier Nicol: Egyházi jog idegen felekezetek iránti különös 
figyelemmel. 2 kötet. Nagy-Szombatban, 1843. Ny. Spanraft 
Mihály. 440 és 368 o.
Clerus ügyei. I. A vegyes házasságok iránt költ pápai breve s 
apostol-királyi placetum után irt primási pásztori levél ügye 
hit- s törvényszerűen védve. Budán, 1843. Ny. a m. k. egyetem 
bet. 107 o.
Danielik János: A kath. egyházi javak- és alapitványokról tulaj-
donjogi tekintetben. Pesten, 1848. Ny. Beimel J. 37 o.
Egyházhatósági utasítás a magyarországi latin- és görögszertar-
tásu róm. kath. egyházkerületi tanfelügyelők (esperesek) szá-
mára. A népiskolai ügyben. H. é. és ny. n. 4 o. 
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Egyházhatósági utasítás a magyarországi latin- és görög-szer-
tartású római kath. plébánosok részére. A népiskolai ügyben. 
H., é. és ny. n. 9 o.
Elmélkedések azon császári és királyi rendelésre, a mely a há-
zasság állapotjában kiadatott 1783. esztendőben B. A. havának 
16. napján. Budán, 1783. 102 o.
Észrevételek a vegyes házasságokról. Az igaznak egy hő barát-
jától. Veszprémben, 1841. Jesztány-Tótth János nyomtatása. 
164 o.
Észrevételek az 1845-ki egyetemes választmány által kimunkált 
ág. ev. egyházi rendszert tárgyazó javaslatra, mellyeket a szent 
iráson alapitva, összeirtak és kiadtak számos tiszai ev. papok. 
Lőcsén, 1847. Werthmüller János és fia bet. 28 o.
Fejér György: A vegyesen házasulók szabadon egyezkedhetése 
gyermekeiknek religiói neveltetésök eránt. Pesten, 1844. Bei-
mel József bet. 15 o.
Felelet a pesti hirlapokban közlött ns. Z. megyének vegyes 
házasságokat tárgyazó feliratára. K. J. által. Pesten, 1841. Ny. 
Trattner-Károlyinál. 16 o.
Fleury Klaudius: A hetedik elmélkedés F. K. apát urnak egyházi 
históriájából az egyházi törvényhatóságról. Pesten, 1808. Ns. 
Kis István könyvárosnál. 54 o.
Gózony György: Egyházi törvénykezés Magyarországban. Pa-
pok, ügyvédek s perlekedők használatára. Pest, 1841. Beimel 
József. 332 o.
Gömöri ág. hitv. evang. papi és tanítói özvegy árva-nyugintézet 
alapszabályai. Rósnyón, 1845. Kék László könyvny.
Gundy Mihály: A jelen állás követelése e? Üdő s körülmény-pa-
rancsolta szükség e? az egyházi rend birói kiváltságának tervbe 
hozott megsemmitése? Pécsett, 1845. Ny. a lyceum könyvnyo-
mó-int. 70 o.
Gyarmathy Chrys. János: Isten országa a földön, vagy is egy-
házi államtan. Mellyben a kath. egyház jelen állapotát a világ 
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öt részeiben ujabb adatok nyomán ismerteti. 6 könyv. 2 kötet. 
Pápán, 1850-55. A ref. főiskola bet. 1. könyv. Európa délnyugoti 
része. 1850. 245 o. 2-6. könyv. Európa kelet északi része. Ásia. 
Afrika. Amerika és Australia. Legujabb hierarchiai szervezések. 
1855. 420 o.
Gyarmathy Chrys. János: Közhasznú műszótár és egyházi tiszti 
irásmód. Budán, 1845. Ny. Gyurián és Bagó bet. 156 o.
Házassági viszonyokat szabályozó törvények és legfelsőbb ren-
deletek. Közelebbről a tiszántúli egyházkerületben levő helv. 
hitvallású evangélicus lelkipásztorok részére kiadatva. Deb-
reczenben, 1853. A város könyvnyomdájából. Telegdi K. Lajos. 
63 o.
Ideiglenes utasítás a kath. járási iskolafelügyelők számára. 
Buda, 1827. Ny. a cs. k. egyetemi nyomdában. 8 o.
Instructio Mellyhez a földes urak, vagy azoknak személyöket 
viselők, tisztek, és communitások a conscriptionak, felmérés-
nek s fundusoknak fel-adásokban magokat alkalmazni tartoz-
nak. Szebenben, nyomt. Hochmeister Márton által.
Irínyi József: Az 1790/1-iki 26-ik vallásügyi törvény keletke-
zésének történelme. Közjogi észrevételekkel a bécsi és linczi 
békekötések alapján. Pest, 1857. Kilián György bizom. 230 o.
Javaslata, az uniói alválasztmánynak, a magyarországi két pro-
testáns felekezet egyesítése módjáról és eszközeiről. Kiadta gróf 
Zay Károly. Pozsonyban, 1840. Wigand Károly Fr. nyomd. 35 o.
Kegyelmes királlyi rendelés a vallás dolgában. Mindszent havá-
nak 7. napján 1790. esztendőben. Hozzá ragasztatott azon alá-
zatos köszönet, melly ezen királyi rendelésért M. országon lévő 
augusztána, és helvétika confessiót tartók nevében alázatosan 
bényújtatott. Pozsonban, Wéber Simon Péter bet. 20 o.
Kerkápoly Károly: Protestáns egyházalkotmány, tekintettel tör-
téneti fejlődésére. Pápa, 1860. Ny. a ref. főiskola bet. 128 o.
Mészáros Károly: Országgyülési teendőink. Birtok-, és jogvi-
szonyainkról. Magyr-Óvárott, 1848. Ny. Czéh Sándor bet. 89 o.
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Minek a pap az ország gyülésében? A magyar országi papi-rend-
nek az ország gyülésében helyének lenni nem kellene. 1791. H. 
és ny. n. 18 o.
Nagy András: Egy szó a vallási egyesülést óhajtókhoz. Eszter-
gomban, 1824. Ny. Beimel Jósef bet. 32 o.
Nagy Péter: Az új házassági törvény magyarázata. A törvény 
eredeti szövegével, az ebben hiányzó egyházi s polgárjogi tör-
vényekkel, gyakorlati példákkal és irományokkal. Pest, 1857. 
Geibel Armin. 144 o.
Oláh László: Házasságkötés és elválás a jelen törvények értel-
mében. Pest, 1854. Emich Gusztáv könyvny.
Oltványi Pál: Privilegium fori és az uj polgári és büntető codex. 
Temesvár, 1854. Ny. Hazay M. és fia. 96 o.
Oltványi Pál: Vegyes házasságok és az új polgári törvénykönyv. 
Temesvár, 1854. Hazay Márk és fia bet. 53 o.
Oltványi Pál: Vegyes házasságok. Temesvár, 1857. Hazay M. és 
fia bet. 176 o.
Pap István: A vallási egyesűlés ideája, s ezen idea realizálta-
tásának eszközei, melly munkában az ev. k. tolerantiáról s az 
eggy idvezítő ekklesiáról irott predikátziók is, az ezekre tett 
recensiókkal eggyütt, a mennyiben ezen munkát illetik, rövi-
deden, s részrehajlás nélkül megvizsgáltatnak. Készítette s a 
maga költségén kiadta eggy a vallási egyesülést, mind vallási, 
mind polgári tekintetben, szívessen óhajtó református prédiká-
tor. Weszprémben, 1823. Számmer Klára bet. 49 o.
Pauer János: Az egyházi rend érdeme Magyarország történe-
tében. Árpádok időszakától korunkig. 3 füzet. Székesfejérvár, 
1847-48. Özv. Számmer Pálné bet. 518 o.
Podhradszky József: A lutheránusok ellen ezer, öt száz, huszon 
ötödik évben iktatott törvényhozásba be nem folyt a r. k. pap-
ság. Némelly észrevételekkel a magyar országi reformatio bejö-
vetelére. Pesten, 1843. Emich Gusztáv bizom. Ny. Gyurián és 
Bagó bet. 86 o.
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Prámer Alajos: Üdvös és czélszerű-e a káptalanokat eltörölni és 
ezek helyett egyházmegyénkint presbyteriumi tanácsot alakíta-
ni? Kassán, 1848. Ny. Werfer Károly. 40 o.
Schlettwein János Agoston: Törvényes megvizsgálás alá véte-
tett köztársaságot illető kérdés. Vallyon lehet-é a klastromo-
kat tsupán politikai okokból törvényesen eltörleni, és azoknak 
jószágait jobb haszonra fordítani? Jeles munka. Mellyet 1784. 
eszt. német nyelven eredetiképpen kiadott ... Azután 1814-ben 
deákra fordíttatván közre botsáttatott. Végre magyar nyelvre 
is deákból általtette P. Herzer Jób ... 1815-dikben. Miskólczon, 
nyomt. N. Szigethy Mihály bet. 104 o.
Szalay Imre: Észrevételek a vegyes házasságokról. Az igaz-
nak egy hő barátjátúl. Veszprémben, 1841. Jesztány-Tótth Já-
nos nyomtatása. 110 o.; 2. kiadás: Veszprémben, 1841. Jesz-
tány-Tótth János nyomtatása. 164 o.
Szokolay István: A török közélet, szokások s törvények és a Ko-
rán. A törököknek társadalmi s vallásos törvénykönyvük. Pest, 
1854. Ny. Emich Gusztáv. 583 o.; 2. kiadás. Pest, 1856. Ny. 
Emich Gusztáv. 583 o.
Török János Magyarország primása. Közjogi és történeti vázo-
lat. 15 primás arczképével, és számos archaeologiai és heraldi-
kai ábrával. Pest, 1859. Lauffer és Stolpnál. 180 és 319 o.
Törvényterv, a két evangelikus hitfelekezet egyházi ügyeinek 
képviseletét és igazgatását Magyarország, a Szerbvajdaság és 
a Temesi Bánságban illetőleg. Pesten, 1856. Emich Gusztáv 
könyvny. 72 o.
Uj törvénytár, utasitó s felvilágositó jegyzetekkel. Uj házassági 
törvény a katholikusok házasságai iránt az austriai birodalom-
ban. Jegyzetekkel s magyarázatokkal ellátva. Pest, 1857. Hecke-
nast Gusztáv. 138 o.
Ujfalusy Nep. János: Hív értekezés a vegyes házasságokról Ma-
gyar-országban, mellyet az itt lévő vallásoknak rövid esmére-
tével együtt, minden részre hajlás nélkül, egyedül a hazai tör-
vényt sinor mértékeül véve közrebocsátott. Pesten, 1841. Ny. 
Beimel J. bet. 48 o.
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Verbőczi első része II-dik czikkelyének magyarázattya, avvagy 
az egyházi rendnek polgári megkülömböztetése Magyarország-
ban. Veszprémben, 1820. Özv. Szammer Klára bet. 128 o.
Viser: Miért ellenzi az anyaszentegyház a vegyes házasságokat? 
Egyházi beszédekben fejtegetve Viser után Wittmann József ál-
tal. Pozsony, 1841. Ny. Belnay örököseinél. 241 o.

Igazságügyi orvostan

Grosz Lajos: Törvényszéki orvostan, különös tekintettel a bün-
tető törvénykönyvre. Jogtudósok, orvosok és sebészek számá-
ra. N.-Váradon, 1858. Hollósy Lajos. 323 o.
Joachim Vilmos: Törvénykezési orvostan rövid vázlatokban. 
Pest, 1854. Müller Gyula. Athenaeum. 99 o.
Henke Adolf: Törvényszéki orvostudomány, melyet előadási ké-
zikönyvül és törvényszéki orvosok és jogutósok használatára 
kiadott. Forditá ifj. Bene Ferencz. Pesten, 1843. Eggenberger 
József és fia. 276 o.
Marikovszky Gust.: Törvényes halotti vizsgálat, bonczolás s or-
vosi látlelet szabálya. Rozsnyó, 1844. Ny. Kék László. 19 o.
Posgay János: Törvényszéki állatorvostan. Községi orvosok, ál-
latorvosok, községi elöljárók számára Veith után kivonatban. 
Pest, 1855. Emich Gusztáv. 52 o.
Utasítás, a magyarországi szab. kir. városokban rendelt halott-
kémek számokra. Budán. 1826. A m. k. universitás bet. 39 o.

Jogelmélet

Bentham Jeremiás. Álokoskodási módok, törvényhozási kérdé-
sekben. Fordította Ginderi János. Pesten, 1842. Ny. Beimel J. 
56 o.
Bokrányi János: A magyar tiszti irásmód példákkal világosított 
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szabályai. Kassán, 1844. Ny. Werfer Károly. 231 o.; 2. bővített 
kiad. Kassán, 1846. Kassán, 239 o.
Csatskó Imre: Bevezetés a természeti jogba és a tiszta általános 
természeti jog. Győrött, 1839. Streibig Leop. bet. 385 o.
Csatskó Imre: Büntetésjogi elméletek, tekintettel a büntetés jo-
gaira, különösen halálbüntetésre; mikép gyakoroltatott ez régi 
s ujabb népeknél? Bécsben, 1843. Straussnő és Sommer be-
tűikkel. 172 o. II. Történelmi rész. Győrött, 1843. Özv. Streibig 
Klára bet. 171 o.
Gros Henrik Károly: Bölcsészeti jogtudomány vagy természet-
jog. G. H. K. után Greguss Ágost. Pest, 1854. Heckenast Gusz-
táv. 179 o.
Robespierre beszéde az alkotványrúl. Forditotta s a magyar nép 
figyelmébe ajánlja Greguss Ákos. Szarvason, 1848. Ny. Réthy 
Lipót. 16 o.
Sipos Imre, Vállaji: Törvénytudományi kis tükör. Kecskeméten, 
1846. Ny. Szilády Károly. 158 o.
Somogyi Károly: A törvények iránti engedelmességről. Különös 
tekintettel korunkra. Budán, 1841. Ny. Gyurián és Bagó bet. 
362 o.
Szeremlei Gábor: Jogbölcsészet. S. Patakon, 1849. Ny. Nádas-
kay András. 158 o.
Szokolay István: Büntető jogtan a codificatio és tudomány leg-
újabb elvei szerint, különösen bíráink s ügyvédeink számára. 
Pest, 1848. Heckenast Gusztáv. 524 o.
Tóth Ágoston: A köztársaság. Kolozsvárt, 1849. Ny. az ev. ref. 
kollégyom bet. Barráné és Stein által. 15 o.
Törvénytudományi pályamunkák. Kiadja a magyar tudós társa-
ság. 2 kötet. Budán, 1841-44. A magy. kir. egyetem bet. 194 és 
165 o.
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Jogi nyelv, szótárak

A tisztbeli írás módjának saját szavai. Úgy mint: Hivatalybeli 
levelezéseknek tzimei, hiteles kiadások, esküvéseknek formá-
ik, némely egyházi és világi tisztségek; nem külömben a köz 
dolgoknak folytatásokban elő fordúló ki fejezések: mellyek a 
magyar nyelvnek közönséges fel vétele eránt, a közölebb multt 
ország gyülésén tétetett törvény tzikelye végzésének, mennél 
elébb való tökélletes telpesedésére, ... Pest, Pilis és Solt tör-
vényessen eggyesűltt vármegyéknek rendelésekből, azon anyai 
nyelven, készitettek. Pesten, 1806. Ny. n. 2. kiadás ... anna-
kutánna pedig, több ... vármegyékkel lett közöltetések után, a 
beérkezett észrevételekhez képest, meg-igazíttattak, meg-bő-
vitettek, és újonnan ki-adattak ... 1807. eszt. Pesthen, nyomt. 
Trattner Mátyás bet. 195 o.
Bellaagh József: Közhasznú levelező a közélet mindennemű 
eseményeiben előfordúló levelezésre. Segédkönyv vagy házi 
titoknok mindazok számára, kik a levélirásban és törvényes 
föltevényekben oktatást és ügyességet szerezni kivánnak. Házi 
ügyvédül rövid magyar magán jogtan, jogszabályok és váltójog. 
Budán. 1848. Ny. a m. k. egyetem bet. 396 o.
Császár Ferencz: Váltójogi műszótár. Budán, 1843. A magy. kir 
egyetem bet. Magyar-idegen rész. Idegen-magyar rész. 40 o.
Fogarasi János, Alsó-Viszti: Diákmagyar műszókönyv a ma-
gyarhoni törvény- és országtudománybúl. (Index terminorum 
in scientiis juridicis et politicis per regnum Hungariae usitato-
rumlatino-hungaricus.) Pesten, 1833. Ifj. Kilián György. 51 o.
Fogarasi János: Jogtani műszókönyv, két részben. 3. átdolgozott 
s különösen váltó és kereskedés jogi műszókkal bővített kiadás. 
Pesten, 1842. Ifj. Kilián György. 64 és 45 o.
Fogarasi János: Műszó könyv a magyarhoni törvény- és or-
szág-tudománybul. 2. bővített kiadás. Pesten, 1835. Ifj. Kilián 
György. 92 o.
Gyarmathy Chrys. János: Közhasznú műszótár és egyházi tiszti 
irásmód. Budán, 1845. Ny. Gyurián és Bagó bet. 156 o.
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Huszár Károly: A tiszti irás alkotásának és módjának sommás 
tudománya. Pesten, 1816. Trattner János Tamás bet. 88 o.
Kassay Adolf: Váltójogtan és csődszabályok betűrendes szótára. 
Legújabb rendeletekkel bővítve. Pest, 1852. Magyar Mihál. 102 
o.
Kovách Lajos, Irhóczi: Uj kimerítő tisztirási szótár. Hatóságok, 
hivatalnokok, ügyvédek és mindazok számára, kik az 1844. II. 
t. cz. rendeleténél fogva a latin nyelv helyett a magyart használ-
ni kötelesek. Pest, 1846. Geibel Károly. Budán, ny. a kir. egye-
tem bet. 138 o.
Laky Demeter: Irályrendszer, vagyis szerkesztésmódja a gya-
korlati életben eléforduló irásmű-nemeknek. Pest, 1854. Emich 
Gusztáv könyvny. 298 o.
Magyar törvénykezési szótár. Pesten, 1837. Trattner és Károlyi. 
94 o.
Pauly Károly: Polgári és pörös szótár. Budánn, 1827. A magyar 
kir. universitás bet. 159 o.
Pauly Károly: Magyar tiszti irásmód a polgári igazgatás és tör-
vénykezés szótárával. A magyar ifjúságának használására. Bu-
dán, 1827. Ny. a magy. kir. egyetem bet. 500 o.
Puky Károly: Honni törvény szótár. Pesten, 1830. Füskúti Lan-
derer Lajos bet. 234 o.; 2. kiadás. Posonyban, 1831. Füskúti 
Landerer Lajos bet. 210 o.
Ráth György: Német-magyar és magyar-német műszótára az 
új törvényhozásnak. - Deutsch-ungarische und ungarisch-de-
utsche Terminologie der neuen Gesetzgebung. Pest, 1853-54. 
Heckenast Gusztáv. 130 o.
Tiszti szótár, melyet t. n. Baranya vármegyének ki küldetett tag-
zatja t. n. Pest vármegye által közlött tisztbélí irás-módjának 
saját szavain fellül, bővités végett készitett Pécsett 1806. esz-
tendőben. Engel Kristina bet. 1807. Pécsett. 154 o.
Tiszti szótár, mellyet n. Zala vármegyének ezen tárgyra nézve 
kirendelt deputatiója készített, és 1807. eszt. boldog aszszony 



56

havának 26-án tartott közgyülekezete jóvá hagyott. Bétsben, 
nyomt. Pichler Antal bet. 64 o.
Törvénykezési s tiszti szótár. A tiszántúli kerületi kir. tábla 
helybenhagyásával kiadódott … Debreczenben, 1837. Ny. Tóth 
Lajos. 80 o.
Uj törvénytár, utasitó s felvilágositó jegyzetekkel. Büntetőjogi 
kalauz szótári alakban. Magában foglaló: az 1852. szept. 1-én 
hatályba lépett büntető-törvényben előforduló egyes bűntet-
tek-, vétségek- s kihágások és egyéb tárgyakra vonatkozó sza-
bályokat, a törvény szavaival s az illető törvényszakaszok kije-
lölése mellett, betűsorozatban előadva. Pest, 1853. Heckenast 
Gusztáv. 212 o.
Vojdisek, Joseph: A magyar házi ügyvéd, a polgári életben elő-
forduló különbféle tiszti írások szerkesztésére vezérlő kézi 
könyv stb. Pesten, 1832. Hartleben K. A. 200 o.

Jogtörténet

Balkányi Sz. Lajos: Magyar ősmesék mint hitregék a magyar 
nép ajkáról véve s a világtörténettel egyeztetve. Debreczenben, 
ny. a város könyvny.
Császár Ferencz: Makó város közönsége úrbéri viszonyainak 
jogtörténelmi rövid vázlata. Szegeden, 1859. Ny. Burger Zsig-
mond. 7 o.
Decsy, Sam: A magyar szent koronának és az ahoz tartozó 
tárgyaknak historiája. Mellyet sok régi és újabb irásokból ki 
jegyzett, rendbeszedett, meg világosított, s kedves hazafiainak 
hasznokra közönségessé tett. Bétsben, 1792. Ny. Alberti Ig-
nátz. 589 o.
Érdy János: A szerb zsupánok, királyok és czárok pénzei. Irta 
Lcuenbacher János. Budán, 1843. A magy. kir. egyetem bet. 72 
o.
Érdy János: Magyarországi Crouy nemzetségének története, 
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nemzék rende és oklevéltára. Budapesten, 1848. A magyar 
egyetemi könyvnyomdában. Lauffer Vilmos. 91 o.
Értekeződés az erdélyi ns. szász nemzet eredetéről, és némely 
törzsökös polgári jogairól. Nagy-Enyeden, 1846. A ref. collegi-
um sajtó intézetében. 147 o.
Észrevételek a II-ik István idejebéli 1131-diki magyar oklevélre. 
H. és é. n. 11 o.
Guizot Fr. Monk: Az angol köztársaság bukása és a monarchia 
helyreállítása 1660-ban. Francziából forditották Gyeröfy Gy. és 
Szabad Imre. Pest, 1851. Emich Gusztáv. 166 o.
Guizot Fr. Washington: Az amerikai Egyesült Államok köztár-
saságának megalapitása. Francziából forditották Gyeröfy Gyula 
és Szabad Imre. Pest, 1851. Ny. Emich Gusztáv. 116 o.
Hegedűs Jósef: A pannonhegyi papi tized Somogyban; törté-
neti, jogi, és peres szempontból nézve 1854-ben. N.-Kanizsán, 
1854. Ny. Markbreiter. 94 o.
Hegedűs Lajos Candid: Árnyak. Nevezetes bűnesetek gyűjte-
ménye. 2 köt. Pest, 1859. Heckenast Gusztáv. 199 és 251 o.
Hoffmann Pál. A római magánjog rendszere mai érvényében. 
(Pandekták.) Pest, 1859-61. Szerző sajátja. Ny. Emich Gusztáv. 
272 o.
II. András aranybullája, melly 1222. eszt.-ben költ. Kiadta ma-
gyarul Virág Benedek. Pest, 1805. Eggenberger J. és fia.
Jankovich Miklós: András király eredeti arany bullájának a ma-
gyarok palládiumának hibássan vélt feltalálásáról értekezik. 
Pesten, 1828. Petrozai Trattner J. M. és Károlyi Istv. bet. 12 o.
Lőcsei Sp. Sámuel: Király-választás; melly történt a kézmíve-
sek, mesteremberek és professionisták diétai ország-gyülésén. 
Azon gyülés jegyzőkönyvéből (protocollumából) kinézte, és a 
kézbe keríthetett acták hitelességekhez képpest, némelly mel-
lékes gondolatoknak közbeszövésekkel eggyütt, a közmúlatt-
ság- és időtöltés kedvéért le-is írta és saját költségén ki-is adta 
… Kolosváronn, 1830. A kir. lyceum bet. 188 o.
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Magyar akademiai értesítő. A philosophiai, törvény- és törté-
nettudományi osztályok közlönye. Az akademia rendeletéből 
szerkeszti Csengery Antal. I. köt. 4 szám. Pest, 1860. Emich 
Gusztáv könyvny. Akademia. 473 o.
Palugyay Imre: Megye-rendszer hajdan és most. Törvény- tör-
ténet- oklevelek- s egyéb rokon kútfők után előadva ... 4 kötet. 
Pest, 1844-48. Heckenast Gusztáv és Geibel Károly. 224, 216, 
198 és 311 o.
Palugyay Imre: Túrmező oklevelekkel kisért jogtörténeti ismer-
tetése. Pest, 1848. Geibel Károly. 45 o.
Pauer János: Az egyházi rend érdeme Magyarország történe-
tében. Árpádok időszakától korunkig. 3 füzet. Székesfejérvár, 
1847-48. Özv. Számmer Pálné bet. 518 o.
Radenics Ferencz: Rövid bevezetés a honi magán jogtudomány-
ba, ennek történeti rajzával. Pesten, 1846. Ny. a lyceum könyv-
nyomt. int. 92 o.
Récsi Emil: A római jog elvei, tekintettel a történeti fejlődésre. 
Scheurl Adolf után. Pest, 1857. Emich Gusztáv. 289 o.
Sasku Károly: Törvények alaptudománya. Pesten, 1841. Ny. Be-
imel József. 56 o.
Szücs István: Kis törvény, vagy népszerű törvénytudomány 
gyermekek számára. Debreczenben, 1845. Ny. Tóth Endre által. 
63 o.; 2. kiadás. Debreczenben, 1846. Ny. Tóth Endre által. 95 
o.
Szücs Lajos: Rövid törvénytudomány kérdések és feleletekbe 
foglalva. Pest, 1847. Heckenast Gusztáv. 125 o.
Vajda Ladisl.: Az erdélyi polgári magányos törvények historiá-
ja. Irta … Kolosváron 1824-ben. Nyomt. a királlyi lyceum bet. 
1830. Kolosvárott. 450 o.
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Katonai jog, hadi jog

A debreczeni nemzeti őrsereg oktatási, gyakorlati és őrszolgála-
ti szabályzata. Debreczen, 1848.
A gyakorlás regulamentuma a magyar felkelő nemesség gyalog-
ságának számára a felséges csász. kir. örökös főherczegnek és 
nádor ispánynak kegyelmes rendelésébül. Pesten, 1809. Hartle-
ben Konrád Adolfnál. 119 és 71 o.
A magyar hadsereg szolgálati rendszabályai és hadi törvény 
czikkelyek. Újra kiadva a hadügyminiszter meghagyásából. 
Debreczenben, 1849. A város könyvnyomdája bet. 70 o.
A magyar insurgensek szükséges kötelességei. Ujra kiadatatott 
az 1805. esztendőben nemes insurecti alkalmatosságával. Pes-
ten, Trattner Mátyás bet. 21 o.
A magyar nemzeti őrseregnek kötelező szabályai. Kiadja az 
orsz. nemzetőrségi tanács. Pesten, 1848. Ny. Eisenfels Rudolf. 
72, 88, 55, 70 és 72 o.
A magyar nemzeti őrseregnek kötelező szabályai. Kiadja az 
orsz. nemzetőrseregi tanács. Pest, 1848. Ny. Landerer és Hec-
kenast. 72 o. és Kolozsvár, 1848. Tilsch János. 52 o.
A magyar országi hadakozásnak és bandériumoknak rövid es-
mértetése, az 1715-iki decretum 8 czikkelyének fejtegetésével 
egygyütt, Piringer Ur banderiumainak recensiójára való felele-
tül. Pesten, 1817. Trattner János Tamás bet. 42 o.
A nemesség személyes felkelése eránt az 1808-dik esztendő-
ben tartatott ország gyülésen hozott II. és III. törvény czikkely. 
Győrben, 1809. Ny. n. 52 o.
A prussiai királynak hadi manifestuma, melly 1756-ik eszten-
dőben Berlin-ben költ. Egerben, ny. Royer Ferencz Antal. 32 o.
A szegedi nemzeti polgári őrsereg szabályai. Szegeden, 1843. 
Grünn János bet. 41 o.
A szolgálat regulamentuma a magyar felkelő nemesség lovas-
ságának számára a fels. cs. k. örökös fő herczegnek és nádor 
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ispánynak kegyelmes rendelésébűl. Pesten, 1809. Hartleben 
Konrád Adolfnál. 112 o.
A szolgálat regulamentuma az erdélyi felkelő nemesség gyalog-
ságának számára közönségesen. Kolosváratt, 1809. Nyomt. a 
kir. lyceum bet. 37 o.
A szolgálatot illető szabások kérdések és feleletekbe foglalva 
a magyar felkelő nemes lovasság közvitézeinek és altisztjeinek 
számára a puskázásrúl és az altisztek kötelességeirűl szólló tol-
dalékkal együtt kiadattak a fels. cs. k. örökös fő herczegnek és 
nádor ispánynak kegyelmes rendelésébül. Pesten, 1809. Hartle-
ben Konrád Adolfnál. 158 o.
A tanításnak regulamentuma a magyar felkelő nemesség lovas-
ságának számára a felséges csász. kir. fő herczegnek és nádor 
ispánynak kegyelmes rendelésébűl. Pesten, 1809. Hartleben 
Konrád Adolfnál. 107 o.
A tanításnak regulamentuma az erdélyi nemes fel-kelő sereg 
könnyü gyalogságnak számára. Kolosváratt, 1809. Nyomt. a kir. 
lyceum bet. 80 o.
Az 1827-ik esztendei ország gyülése által a banderiális, és in-
surrectionális tárgyban rendeltt al-kiküldetségnek sommázat-
ban ide rekesztett véleményére nézve a tekint. vármegye ki-
küldetségének alázatos észre vételei. Nagy-Szombatban, 1832. 
Jelinek Ker. János bet. 7 o.
Az 1833/34. évi 3. tvcz. által a katonai élelmezés és szálláso-
lás tárgyában kirendelt országos biztosságnak jelentése. Budán, 
1843. A magy. k. egyetem bet. 42 o.
Az 1839/40-ik évi 3-ik törvényczikk által a katonai élelmezés 
és szállásolás tárgyában kirendelt országos biztosságnak jelen-
tése. Budán, 1843. A magy. kir. egyetem bet. 338 o.
Az magyar insurgens a katonai mozdulásokra szolgáló oktatá-
sok, mellyek öszve-szedettettek ő királyi hertzegsége Magyar 
ország nádor-ispán, és törvényes fő-kapitány rendelésébűl. Ki 
adattak az 1805. esztendőben a magyar orszagi insurrectió al-
kalmatosságával. Pesthen, nyomt, Trattner Mátyás bet. 26 o.



61

Gál Sándor: A cs. k. sorgyalogság oktatási szabályzata. Az ere-
deti németből leforditotta ... Pesten, 1848. Ny. Trattner-Károly 
bet. 192 és 334 o.
Gál Sándor: A nemzeti őrsereg oktatási, gyakorlati és őrszolgá-
lati szabályzata. Pest, 1848. Müller Gyula. 52 o.
Gál Sándor: A pest-városi nemzeti őrsereg ideiglenes oktatás, 
gyakorlat- és szolgálati szabályzata. Szerkeszté és a pesti őr-
haditanács helybenhegyásával közre bocsátá ... Pesten, 1848. 
Müller Gyula. 55 o.
Gál Sándor: Rövid utasitás egyes földszinti tárgyak és helysé-
gek védelmezésében és megtámadásában. A sorkatonaság gya-
korlati szabályzatának függeléke szerint. Pest, 1848. Ny. Kozma 
Vazul. 42 o.
Gyalogsági hadi szolgálat az 1856. évi utasítás után a század 
iskolák használatára, kérdésekben és feleletekben, kivonatilag 
kidolgozva. Eger, 1858. Ny. az érseki lyceumi könyvny. 82 o.
Gyüjteménye a Magyarország számára kibocsátott legfelsőbb 
manifestumok és szózatoknak, valamint a cs. kir. hadsereg fő-
parancsnokai által Magyarországban kiadott hirdetményeknek. 
2. füzet. Budán, 1849. Az egyetemi nyomdából. 127 és 252 o.
Hadi regulamentum, melly 1751-dik esztendőbéli diaeta-foly-
tatásán el-végeztetett és ő csász. kir. Felsége által kegyelmessen 
meg-engedtetett és meg-erősittetett; mostanában pedig eztat 
Ns. Heves és Külső Szólnok törvényessen özsve-szövetkezett 
vármegyék magok helységei-lakosainak tulajdon szükségekre 
magyarra fordittattak és ki-nyomtattattak. Budán, 1753. Lan-
derer Ferencz Leop. által. 16 o.
Horváth Károly: A nemzeti őrsereg szolgálati és rendszabá-
lyai. Javaslatkint és ideiglenesen kiadta ... Pesten, 1848. Beimel 
Jozsef bet. 14 o.
Kézikönyv, a honvéd tüzérség számára. Kiadta a minister-elnök 
meghagyásából, az országos nemzetőrseregi tanács. Pesten, 
1848. Ny. Trattner-Károlyinál. 113 o.
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Oktató szaballat a császári, és cs. királyi gyalogság számára. 
Fordította a magyar gyalog ezredek köz használatjára Virág 
Jósef. Sopronban, 1835. Kultsár Katalin asszony bet. 128 o.
Oktató szabályirat a cs. kir. sorgyaloghad számára. Bécs, 1848. 
Strausz özvegye és Sommer bet. 195 o.
Oktató szabályzat a magyar honvéd és nemzetőri gyaloghad 
számára. Pest, 1849. Emich Gusztáv. 199 o.; 2. kiadás. Pest, 
1849. Emich Gusztáv. 199 o.
Ő Felségének (II. Ferencznek) királyi kegyelmes parantsolaty-
tya, mely a magyar országi fel keltt nemes tábort el-oszlatta. 
Költt Bétsben Április hólnapnak 15-ik napján 1801. eszt. Deák 
nyelvből magyarra forditva. Melly után következik rövid le-irá-
sa azon tiszteletnek, a mellyel T. N. Győr vármegye a maga tu-
lajdon felkelt seregeit kezdetétől fogva, egész az el-oszlásig il-
lette. H. és ny. n.
Rácz Vilmos: A hadi fenyitőtörvények a magyar honvédseregre 
alkalmazva. Buda Pest, 1848. Ny. Müller Adolf.
Radetzky Jósef: Tábori utasítás, gyalogság, lovasság és tüzérség 
számára. 8 kőnyom. tervvel. Pest, 1848 Emich Gusztáv. 431 o.
Rainer Ján. M.: A cs. k. ausztriai lovas közkatona kötelességei, 
és rendszabásairól való utasitások, kérdések és feleletekben a 
téli iskolák számára német és magyar nyelven előadva. Német-
ből magyarra forditattak a cs. k. nádori 12. huszár-ezrednél. 
Bécsben, 1847. Heubner J. G. 383 o.
Rendelések, mellyeket a tsászári királyi apostoli Felség a hadi 
rend szökésének meg gátolására tenni méltóztatott. 1785. H. 
és ny. n. 3 o.
Sillye Gábor: A pozsonyi II. számú nemzetőrség szabályai, a 
tisztikar névsorával és hadgyakorlati parancsszavakkal. Po-
zsonyban, 1848. Ny. Schmid Ferencz és Busch J. J. 46 o.
Szabály a hadsereg beszállásolása tárgyában. Buda, 1851. Ny. a 
cs. k. egyetemi nyomdában. 20 o.
Szolgálati szaballat a cs. kir. gyalogság számára, mellyet kivo-
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natban a közkatona s altisztek mind béke, mind hadi kötelessé-
geit tárgyazva a magyar n. gyalog ezredek használatára szerkez-
ve magyarított Virág Jósef. Sopronban, 1836. Kulcsár Katalin 
asszony bet. 119 o.
Uj hadi regulamentum, melly az 1751. esztendőben Magyar or-
szág gyűlése alatt szereztetett, fels. Maria Theresia kegyelmes 
aszszonyunk tulajdon kegyes parancsolatival megerősíttetett, 
deák és német nyelveken ki-adattatott és annak magyar nyelvre 
lett fordítása f. királyi helytartó tanács által helyben hagyatta-
tott. Posonyban, nyomt. Landerer János Mihály. 31 o.
Virág József: Oktató szabályzat a cs. és cs. kir. gyalogság számá-
ra. Fordította a magyar gyalog közezredek használatára rajzzal. 
Sopronban, 1835. Ny. Kultsár Katalin. 128 o.
Zerdahelyi Lőrintz: Intézkedés, vagy is mit kell tenni magyar 
hazánkban szegény adózó népünk fölsegítésére. Adó, tized, 
vontatás, katonatartás, vármegyék költségei. Pesten, 1831. Ny. 
Landerer Lajos. 38 o.

Közigazgatási jog

A bélyegtörvény, magyarázata, népszerűleg s kimerítőleg előad-
va. Magyar- és a többi koronaországbeli ügyvédek, iparosok, ke-
reskedők, hivatalnokok és minden más osztálybeliek használa-
tára a legújabb pótrendeletekkel és tárgy és betűszerinti díjsza-
bályzattal. 1. kiad.: Pest, 1851. Müller Gyula. 194 o.; 2. átdolg. 
kiad. Pest, 1851. 224 o.
A Bétsben felállott első ausztriai tűzkármentő társaság megál-
lított szabásainak rövid foglalatja. Több nevezetes tzikkelyei-
nek megvilágosításával és szorosabb, meghatározásával együtt. 
Bétsben, 1826. Ny. n. 14 o.
A Bétsben felállott első ausztriai tűzkármentő társaság megál-
lított szabásainak rövid foglalatja. Több nevezetes tzikkelyei-
nek megvilágosításával és szorosabb, meghatározásával együtt. 
Bétsben, 1826. Ny. n. 14 o.
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A Buda és Pest közt építendő álló-hid tárgyában kinevezett kül-
döttség munkálatai. 3 közlemény. Pesten, 1837–38. Heckenast 
Gusztáv. 60, 98 és 102 o.
A buda-pesti állandó híd felépítése tárgyában kinevezett, ez 
erénti fő méltóságú országos kiküldöttség előtt szabad királyi 
Buda fő-várossá által felhozott vélemények. 1835. H. és ny. n. 
51 o.
A budapesti kir. orvosegylet alapszabályai. Pest, 1842. Ny. 
Trattner-Károlyi.
A cs. kir. debreceni szab. kereskedelmi testület vasárnapi fiisko-
lájának alapszabályai. Statuten für die Gremial-handelsschule 
in der k. Freistadt Debrezin an Sonntagen. Debrecenben, 1857. 
Ny. a város könyvny.
A f. t. püspöki hatóságok közfelügylete alatt álló nyugdíj in-
tézetnek a soproni közigazatási kerületben alkalmazott kath. 
oskolatanitók, özvegyei és árvái számára. Sopron, 1857. Ny. 
Romwalter Károl.
A felső magyarországi szomolnoki kerületi bánya polgárság 
1854. évi dec. 5. Iglón tartott közgyülésének jegyző könyve. Lő-
cse, 1855. Ny. Werthmüller J. és fia. 52 o.
A Gömör Kishonti tűzkármentesítő intézet alapszabályai. Ros-
nyón, 1844. Kék László könyvny.
A legfelsőbb helyen jóváhagyott soproni kath. iskolatanító egy-
letnek alapszabályai. Statuten des allerhöchst genehmigten Oe-
denburger kathol. Schullehrervereins. 1846. Druck von C. F. 
Wigand in Pressburg.
A m. gazd. egyesület választmányának felterjesztése a gazd. 
egyesület jövendő állása, a gazdasági intézetek és alsóbb föld-
mives iskolák felállítása iránt Magyarországon. Pesten, 1851. 
Ny. Lukács László. 50 o.
A magyar bányatörvény kimunkálására megbizott kerületi vá-
lasztottság javaslata 1844. Pozsonyban, nyomt. Wéber S. Lajos. 
104 o.
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A marhák körül való austriai rendtartás melly is az 1729. és 
1730. esztendőben uralkodott marha-dög alkalmatosságával az 
uraságok gondviselőjök, tisztartójok által bé-adott tudósitások-
ból szerkesztett egyben. És hogy egyszersmind az ennekutánna 
előforduló marha-dögben mind a praeservativa, az az: megelő-
ző, mind a curaló, az az orvosló eszközökkel miként kelljen a 
marhák körül bánni. Az dicsőségesen uralkodó császári fenség 
által, az uraság és szegénység számára kiadatott. Most ujabban 
németből magyarra forditván gróf Boros Jenői Székely Ádám 
által. Szeben, 1763. Sárdi Sámuel. 80 o.
A megyebeli törvényszékeket tárgyazó jász és kún statutu-
mok, mellyek József ő k. herczegsége fens. nádorispán, mint 
azon megyék grófja s birája által megerősitetvén, a megyéknek 
1799 bőjelő hava 13. tartott közöns. gyülésében kihirdettettek 
és megtartás végett közönségessé tetettek. Pest, 1854. Tratt-
ner-Károlyi bet. 32 o.
A megyei kihágások érdemében kiküldött kerületi választmány-
nak jelentése. Posonyban, 1843. Wéber S. L. 36 o.
A nagyváradi bölcsöde alapszabályai. Statuten der Gross war-
deiner Krippe. Nagyváradon. 1855. Tichy Alajos nyomt.
A pesti jóltevő egyesületnek előadása, mind a szegények segél-
lésére már elébb felállított intézetei, mind az utsza-koldulásnak 
eltöröltetése felől. Pesten, 1831. Trattner-Károlyi. 102 o.
A szegedi temetkezési egylet ujonnan szerkesztett s a cs. kir. 
Pest-Budai helytartóság által 1857. évi junius 6-án helybenha-
gyott alapszabályai. Szeged, 1857. Ny. Burger Zsigmond. 16 o.
Abauj vármegye által, – az 1843–44. évi XII-dik törvényczik-
kely értelmében –, viselendő országgyülési költségeknek, sze-
mélyenkinti kivetésére szolgálandó utasitás. Kassán, 1845. Ny. 
Werfer Károly. 8 o.
Abauj vármegyének, – 1833-ik esztendőben bőjt más hava 4-ik 
s több következett napjain Zombori és Bodonlaki Zombory Fe-
rencz választott all-ispán úrnak előlülése alatt –, sz. kir. Kassa 
városában folytatva tartatott köz-gyüléséből. Kassa, 1833. Ny. 
n. 7 o.
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Alapi Ignác: Lehet-e vegyes házasságtúl a beszentelést törvé-
nyesen megtagadni, vagy reversalist elfogadni? Budán, 1840. A 
kir. egyetem bet. 10 o.
Alapszabályai az abaúji helv. vallású egyházmegyei gyáminté-
zetnek. S. Patakon, 1843. ny. Nádaskay András.
Anno 1790. die IV. Febr. tartatott tekint. ns. Bihar vármegyének 
generális gyülése. 1790. H. és ny. n. 11 o.
Az 1827-dik esztendei 8-dik törvény czikkely következtében 
készült országos rendszeres munkák megvizsgálása ... Bihar 
vármegye által a bányászi tárgyakban rendelt biztosságnak ész-
revételei, s azok folytában költ végzések. Nagy-Váradon, 1833. 
Tichy János könyvny.-int. 7 o.
Az 1843 évi országgyűlésen jelenlévő sz. k. városok követeinek 
külön tartott tanácskozási üléseiben a részeikről előlegesen ké-
szitett elrendezési vázolatnak a kerületi választmány munkála-
tával lett egybehasonlításával készült és megállapított javaslat 
a sz. k. városok belszerkezetét tárgyazó törvényczikkely iránt. 
Posony, 1843. Ny. Wéber S. L. 30 o.
Az 1843/44. országgyülési időszakból néhány ismeretlenebb 
tárgy és megrögzött balvélemény felvilágositva. Pozsony, 1844. 
Ny. Schmid Antal bet. 80 o.
Az első magyar ministerium összes személyzetének név és lak-
könyve. Bpest, 1848. Geibel Károly. 79 o.
Az első Pest-magyarországi bölcsőde alapszabályai. Statuten 
der ersten in Ungarn zu Pesth gegründeten Säuglings-Bewa-
hr-Anstalt (Creche). Pesten. 1852. Emich és Eisenfels könyvny.
(német nyelven), Nagyváradon, 1854. Tichy A. nyomt. (magyar 
nyelven).
Az Erdélyben ingyen postálkodás és gazdálkodás sublatiojának, 
az udvari királyi cancelláriával, és az erdélyi követekkel, az ud-
vari deputatioban concertált ideája. H., é. és ny. n.
Az felséges magyar hazához s annak teként. ns. statussaihoz 
rendeihez alázatos instantiája Pesth városa küldött követinek, 
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melly által alázatossan esedeznek, hogy az igazság szolgáltatá-
sában lévő fő törvény székek Pesth városában viszsza helyhez-
tessenek. 1791. Ny. n.
Az felséges magyar hazához s annak tekint. ns. statussaihoz 
rendeihez alázatos instantiája Pesth városa küldött követinek, 
melly által mél alázatossággal esedeznek, hogy a királyi fő is-
kolák továbbá is ezen városban meg-hagyattassanak. 1791. H. 
és ny. n.
Az igazgatás formáiról, és az uralkodók kötelességeiről edgy 
proba. A II. F. prussiai király munkái közül. Fordítás a VI-dik 
darabbol Aranka György által. Kolosváratt, 1791. A püspöki bö-
tűkkel. 45 o.
Bakonyi József: Adatok a veszteglő intézetek keletkezése, fejlő-
dése és jelen állásáról. Kolozsvár, 1858. Ny. Gámán János örök. 
45 o.
Balogh István: A nemesi fekvő birtoknak telekkönyvvezetését 
meghatározó 1853. april 8-án költ nyilt parancs ismertetése. 
Buda, 1855. M. kir. egyetemi nyomda. 86 o.
Balogh István: Útmutatás a telek- és betáblázási könyvek meg-
alapítása és gyakorlati vezetésére. – Alneitung zur Anlegung 
und praktischen Führung der Grund- und Intabulationsbücher. 
Pest, 1852. Magyar Mihály. 161 o.
Bay Ferencz: Az úrbéri rendbeszedő perek természetének rövid 
vázlata. Debreczen, 1826. Ny. a város könyvny. 32 o.
Bay Ferencz: 1846-ik év februárius 23-ikán s t. k. napokon 
Nagy-Kállóban tartott közgyűlésben kinyomatni rendelt me-
gyei tisztviselőséget érdeklő rendszabályok. H. és ny. n. 45 o.
Bay Ferencz: A birtokrendezési perek természetének rövid váz-
lata. Debreczen, 1856. Telegdi K. L. 81 o.
Bertha Antal: A nemeseknek a házi adó terheibeni részesülésé-
ről. Egy röpirat. Szombathelyen, 1845. Reichard Károly és fiai 
bet. 31 o.
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Bodnár István: Eszmetöredékek az urbéri szabályozás és tagosí-
tásról. B. Gyarmaton, 1856. Kék László gyorssajt. 61 o.
Brunswick Jósef: Beszéd a mellyet mondott nemes Pest, Pilis, 
Solth vármegyék öszve-gyülekezett fő-rendeihez. Pesten, 1792. 
Ny. n. 16 o.
Buda városának törvénykönyve MCCXLIV–MCCCCXXI-ből. 
Kiadták Michnay Endre és Lichner Pál. – Ofner Stadtrecht von 
MCCXLIV–MCCCCXXI. Erläutert und heruasg, von Andreas 
Michnay u. Paul Lichner. Pozsonyban, 1845. Wigand Károly 
Frigyes. 298 o.
Chaply Jósef Alajos, Tyraki és Boldogfai: Mezei rendőrség és 
urbéri értekezés az 1836–1840. évi országos végezményekből, 
törvényes folyamatok szerint tisztviselőknek és a jobbágyság 
számára. 2. kiad. Pesten, 1842. Ny. Trattner-Károlyi. 72 o.
Chaply Jósef Alajos, Tyraki és Boldogfai: Polgártükör, vagyis: a 
honi polgárság és szabad királyi városok jogait érdeklő oktatás. 
3 füz. Pest, 1839–40. Ny. Trattner-Károlyi.
Császár Ferencz: A magyarországi birósági szerkezetet, – per-
lekedési rendet, – telek- és betáblázási könyveket, – fenyítőbi-
rósági eljárást, – csődbirósági illetőséget és váltótörvénykezési 
megyei és városi eljárást ideiglenesen szabályozó rendeletek 
magyarázata. Pesten, 1850. Emich Gusztáv bizom. 164 o.; 2. 
kiadás. Pesten, 1850. Emich Gusztáv bizom. 160 o.
Csorba János debreczeni pogármester évi jelentése az 1854–8-
ig lefolyt időről. 1858 nov. 23-án tartott községi választmány 
rendes ülésében. Debreczen, 1855. Ny. a város könyvnyomd. 
40 o.
Desseffy Emil: A magyar vám- és kereskedési ügy és annak vé-
geligazítási módja. Pesten, 1847. Ny. Landerer és Heckenast. 
157 o.
Dolezsalek Antal József: Tudósítás a vakok intézete alkotmá-
nyáról Pesten, az intézetbeli nevendékek imádságaival és éne-
keivel együtt. Továbbá értekezés egy vak-nevelő-intézet szüksé-
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ges voltáról, lehetségéről, annak hasznáról és fő-megkivántató-
ságairól. Pesten, 1836. Trattner-Károlyi nyomt. 48 o.
Domokos Lőrintz: Tekintetes nemes Békés vármegyének tűz 
ellen való rendelései, mellyek a ... kir. helytartó magyar tanát-
snak több rendbeli parantsolatiból szedegettettek, és az hely-
béli környűlállásokhoz s szokásokhoz alkalmaztatván, szoross 
megtartás végett kiadattattak az említett vármegyének mártius 
17-én az 1806. eszt. Gyulán tartatott közönséges gyüléséből. 
Debreczenben, 1800. 32 o.
Edictum Politicum, az az közjóra tzélozó rendelések az austriai 
kereskedő hajókázás iránt. Mellyek ki-adattattak Bétsben, ap-
rilis holnapnak 25-dik napján 1774-dik esztendőben. Budán, 
1804. Nyomt. a kir. universitás bet. 53 o.
Egloffstein Béla, báró: Vélemény, melly a magyarországi erdők 
benső igazgatását tárgyazza. Kiadja a m. gazdasági egyesület. 
Pesten, 1846. Eggenberger J. és fia. 103 o.
Erdély nagyfejedelemség helyközségeinek végleges birósági fö-
losztása. Magyar és német megnevezéseik szerint az 1854. évi 
Bir. kor. LI. darabjában foglalt hivatalos adatok alapján betüsor-
rendben összeállitva törvényszéki hivatalnokok, ügyvédek és 
perlekedő felek számára. Szerkeszté egy cs. kir. törvényszéki 
tanácsos. Függelék Magyarországi birósági fölosztásához. Pest, 
1859. Lauffer és Stolp. 69 o.
Erdély nagyfejedelemséget illető országos kormánylap. - Lan-
des Regierungs-Blatt für das Grossfürstenthum Siebenbürgen, 
1849-55. Hermannstadt, gedr. bei Tehod. Steinhaussen.
Forspontot illető rend-tartás. Anno 1782. 9. Junii. H. és ny. n. 
36 o.
Friebeisz István: Gyakorlati jegyzetek közigazgatási szakban 
működök s e pályára készülők használatára. Pest, 1851. Müller 
Gyula. 43 o.
Friebeisz István: Népjegyzői hivatal és falusi tanács. Kézikönyv 
községi elöljárók használatára. Pest, 1852. Müller Gyula. 198 o.
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Friebeisz József: Pest Pilis és Solt vármegyék statutumai. 1819. 
H. és ny. n. 128 o.
Gömöri ág. hitv. evang. papi és tanítói özvegy árva-nyugintézet 
alapszabályai. Rósnyón, 1845. Kék László könyvny.
Greiner Ludw.: Biztositva vannak-e érdekeink a mostani törvé-
nyek által visszaélések és pusztitások ellen? Tartozunk-e fa és 
tüziszer tekintetében jogilag vagy erkölcsileg az utó nemzedék 
iránt gondoskodni? s ha ugy, jogositva van-e a status összesége 
a magán birtokosok erdőkezelésébe avatkozni? s végre, mellyek 
volnának az erdők illő mennyiségü fentartására s oltalmazására 
szolgáló törvények alapelvei? Az 1844. évi »M. Gazda« 47. szá-
mában tervileges megvitatásra kitűzött tárgyak 29-ik pontja. 
Pest, 1845. Ny. n. 50 o.
Grois Gusztáv és Méhes Sámuel: Követjelentés az 1841 3-beli 
erdélyi hongyülésről Kolozsvár szab. kir. városa törvényhatósá-
gához G. G. és M. S. követék részéről, ez utólsó által 1843-ban 
feb. 7-kén tartott közgyülésben előadva. Kolozsvártt, az ev. ref. 
anyaoskola könyvny. int. 19 o.
Hahn Michael: A helység jegyzője hivatásában mint a község 
hivatalnoka s tanácsadója. Egy segédkönyv községek, községi 
elöljárók, községi hivatalnokok, helységi jegyzők sat. számára. - 
Der Ortsnotär in sienem Berufe als Beamter und Rathgeber der 
Gemeinde, Gemeindevorstände, Gemeindeglieder, Ortsnotäre 
etc. Pest, 1854. Heckenast Gusztáv. 439 o.
Hanzély János: A cs. k. országos csendőrség beszállásolására 
vonatkozó, ezen intézet felállítása óta mostanig megjelent sza-
bályrendeletek gyűjteménye. Öszveszedte és a magyarországi 
magas cs. k. főkormány engedelmével kiadta ... - Sammlung 
der Bequartierungs-Vorschriften der k. k. Landes Gensdarme-
rie, seit der Errichtung dieses Institutes bis in die neueste Zeit. 
Zusammengeseltellt und mit Bevilligung des hohen k. k. Gene-
ral-Gouvernements für Ungarn herausgegeben von ... Sopron-
ban, 1858. Ny. Romwalter Károlnál. 251 o.
Hatvani István: Tekintetes nemes Bihar vármegyének a szem-
betünőképen elhatalmazott tolvajságoknak meggátlására a 
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4052-dik szám alatt költt fels. kir. rendeléseknek értelméhez 
alkalmaztatott rendszabása. 1794. H. és ny. n.
Hazafiúi gondolatok a vármegyei tisztségeknek megújitásában 
a papi rendet illető jusról. 1824. Pest, ny. Trattner. 25 o.
Heves vármegyének rendszabási a szegények, s koldusok táplá-
lássok erént. Egerben, 1816.
Hirdetés. Mely szerént; mindeneknek tudtokra adatik, hogy a 
következendő 1798-dik esztendőben a medgyesi szab. kir. vá-
ros tanátsházánál, a medgyesi publicumhoz, és székhez tar-
tozó, eddig pedig azon székbéli juratusoktól, város-gazdáitól, 
helységbéli írók, darabontok, és lovas-legényektől a magok ren-
des fizetéseken felyül, használtatott vagyonok ugy-mint: szántó 
földek, és kaszálók ... az alább meg-írt feltételek alatt arendá-
ban fognak ki-adatni. Medgyes, 1797. Ny. n.
Hivatali utasítás a közigazgatási hatóságok számára Magyarko-
ronaországban a belügyministeriumban ezen koronaországban 
politikai közigazgatási hatóságok szerkezete iránt 1850. sept. 
13-án kiadott rendeletével együtt. Budán, 1851. A cs. kir. ma-
gyar egyetemi nyomdából. 48 o.
Hivatalos ügykezelési utasítás a magyarországi közigazgatási 
hatóságok számára, az ide tartozó tabellákkal és példaminták-
kal. Buda, 1850. A cs. kir. egyetemi nyomd. 64 o.
Honjavító. Nézetek és javaslatok a magyar tisztujitás, követvá-
lasztás, tanácskozások és kicsapongások tárgyában. Posonyban, 
1841. Ny. Schmid. 31 o.
Honvédelmi kötelesség, mint állam-erő és családi és egyéni te-
her. Irta egy nyugalmazott törzstiszt, magyarra fordította Dom-
ján. Győr, 1856. Ny. Sauerwein Géza. 35 o.
Ideiglenes községi törvény az austriai császárság számára. A 
német eredeti kiadás után fordítva. Pesten, 1849. Ny. Landerer 
és Heckenastnál. 24 o.
Ideiglenes utasítás a kath. járási iskolafelügyelők számára. 
Buda, 1827. Ny. a cs. k. egyetemi nyomdában. 8 o.
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Ideiglenes utasítás a Magyarországbani kereskedelmi és iparvi-
szonyok szabályozása iránt. Buda, 1851. Ny. a m. k. egyetemi 
nyomd. 40 o.
Instructio a populatio, vagy népesség állapotyának nyilvánság-
ban, és bizonyos karban való fenn-tartására szolgáló oktatás; 
iképpen tudnia-illik kellessék a populatioban időről időre esen-
dő változásokat meg visgálni és azokat az hellységbéli könyvek-
be bé-irní. Szeben, nyomt. Hochmeister Márton által.
Instruktzio avagy a konscriptziós táblák rubrikáinak megma-
gyarázása, a mellyekben az országban lévő egész népségnek, 
helységenként, és familiánként kelletik bé irattatni. Továbbá a 
helységeket számba venni, s azoknak egygyenként népességét 
ki dolgozni, nem külömben a marha tartásnak mivoltát helysé-
genként fel jegyezni miképpen kellessék. H., é. és ny. n. 25 o.
Jászay Pál: A sz. kir. városok szavazatjoga országgyűléseken. 
Pesten, 1843. Heckenast Gusztáv. 54 o.
Jekkel József: Utasítás a mértékhitelesítési hivatalok, kereske-
dők s iparosok számára, kik meghitelesített mértékek és sú-
lyokkal eladnak vagy vesznek. Fordította Novobaczky Ferencz. 
Nagy-Várad, 1855. Ny. Tichy Lajos. 25 o.
József császár és király rendelete igazságos és aránylagos adó-
zási-rendszer létesithetése végett és az e tárgyban kiadott inst-
ructio a községi hatóságok és földbirtokosokhoz, a földbirtok 
bejegyzése, kimérése és bevallásánál követendő eljárásra nézve. 
1786. H. és ny. n.
József rendelete a kiköltözésre nézve. 1787. H. és ny. n.
Későbbi rendszabások mellyek a pestis ellen intézett 1770. esz-
tendei fels. parancsolatokhoz toldalékul szerkesztettek. Budán, 
1831. Ny. a m. k. egyetem bet. 16 o.
Kivonatja az 1839/40 évi 3-ik törvényczikben nevezett orszá-
gos választmány és hadi kormány részérűl kiküldött tagok által, 
a Magyar országban lévő katonai lak, s egyébb szükségesek fe-
dezésére szolgáló, és az e czélra fordítható épületek, úgy szinte 
a laktanyák épitésére kijelelt telkek eránt az illető törvényha-
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tóságok közbejövetelével helyszinén szerkesztett öszveirásnak. 
Budán, 1842. A magy. kir. egyetemi könyvnyomtató intézetben. 
56 o.
Kivonatok ama uj javallatbul, mely a pestisre ügyelö rendtar-
tás eránt szerkesztetett a cs. kir. tartományok számára. Budán, 
1831. Ny. a m. kir. egyetem bet. 90 o.
Kolosvármegye Szarvadi Farkas notárius által tett declaratiója 
Magyar országgal való egyesülése eránt. 1790. Ny. n.
Kolosvármegye Szarvadi Farkas notárius által tett declaratiója 
Magyar országgal való egyesülése eránt. 1790. Ny. n.
Konek Sándor: Ausztriai birodalom statistikája felett a posonyi 
cs. k. jogakademiában 1851-2. tanév másod felében dr. Konek 
Sándor által tartatott felolvasások kivonatja. Wigand K. F. kö-
nyomd. 144 o.
Kovács Márk: Falusi tisztujitás, vagyis birák, tanácsosok, jegy-
ző, kis biró, tizedesek, hegymesterek, mezei örök, éjjeli őr s 
templomi rend-őrök választása, esküre s oktatása. Győr, 1847. 
Özv. Streibig Klára bet. 60 o.
Kovács Sebestyén Endre: Javaslat az álladalmi közegészség és 
orvosi ügy rendezéséről hazánkban. Pesten, 1848. Ny. Landerer 
és Heckenast. 31 o.
Közönséges építési rendszabás szab. kir. Pest városára nézve. 
Pest, 1839. Ny. Trattner-Károlyi.
Kuliffay Vendel: Az átalakítandó középponti országos gazdásza-
ti egylet mint kormányi főellenőrség szabályai. Vácz, 1848. Ny. 
Somogyi és Lukács. 20 o.
Különös építési rendszabás Pest külvárosainak szélső részeire 
nézve. Pest, 1839. Trattner-Károlyi.
Lacsny Miklós, Folkusfalvi: Utasitás, melly nagyobb területű 
jószágok igazgatása könnyebbítésére szolgál, magában foglal-
ván: a gyakorlati mezei gazdaságot átalában, szesz- és czukor-
gyártást marhahizlalással, selyemtenyésztést és hasznos méh-
tartást, erdei és vadászat szabályzást, a hivatalok felosztását, 
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nemkülönben a számadás vezetése módját és végre mind polit., 
mind urbéri és egyéb uj törvényes foglalatosság rendes teljesi-
tését. Pozsonyban, 1826. Ny. Patzkó F. J. 266 o. 2. kiad.: Po-
zsony, 1844. Ny. a Belnay örökösök. 217 o.
Lacsny Miklós, Folkusfalvi: Utasitás, melly nagyobb területű 
jószágok igazgatása könnyebbítésére szolgál, magában foglal-
ván: a gyakorlati mezei gazdaságot átalában, szesz- és czukor-
gyártást marhahizlalással, selyemtenyésztést és hasznos méh-
tartást, erdei és vadászat szabályzást, a hivatalok felosztását, 
nemkülönben a számadás vezetése módját és végre mind polit., 
mind urbéri és egyéb uj törvényes foglalatosság rendes teljesi-
tését. Pozsonyban, 1826. Ny. Patzkó F. J. 266 o. 2. kiad.: Po-
zsony, 1844. Ny. a Belnay örökösök. 217 o.
Legfelsöbb helyen helybenhagyott pesti temetkezési egyesület 
alapszabályai. Allerhöchsten Oris genehmigte Statuten des er-
sten Pesther Leichen-Vcreins. H., é. és ny. n.
Lövészy György: Uj osztrák iparrend népszerű előadása. Pest, 
1860. Heckenast Gusztáv. 83 o.
Magyar János, Erdélyi: Erdély és az unio. Töredék eszmék. 
1840. H. és ny. n. 10 o.
Magyar kereskedelmi almanach. Váltóügyvédek, gyakornokok, 
kereskedők, iparűzők s általában minden váltókkal foglalko-
zók számára. 1845. évre. Összeszedte Szalkay Gergely. Kiadják 
Szalkay Gergely és Németh János. Pest, 1845. Ny. Landerer és 
Heckenast. 
Mészáros Károly: Az uj erdőtörvény, a polgári magánjog és 
nemzetgazdászati érdekek szempontjából magyarázva. Pest, 
1857. Ráth Mór. 119 o.
Mészáros Károly: Községi törvények, községi egyetemek s elől-
járók hatásköre és teendői körül, különösen a polgári magán-
jog, a büntető törvény, a polgári és büntető eljárás, a hagyatéki 
s gondnoksági, az árvaügyi s egyéb a pörös ügyeken kivüli eljá-
rás mezején. Pest, 1858. Pfeifer Ferdinánd. 401 o.
Mészáros Károly: Országgyülési teendőink. Birtok-, és jogvi-
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szonyainkról. Magyr-Óvárott, 1848. Ny. Czéh Sándor bet. 89 o.
Mészáros Károly: Telekkönyvi törvények az igazságügyministe-
riumnak 1855. dec. 15-én kelt rendelete alapján, az ezzel kap-
csolatban álló egyéb cs. k. nyiltparancsok s kiegészitő rendele-
tek nyomán. Pest, 1857. Pfeifer Ferdinánd. 156 o.
Mezei rendőrség. Az 1840. országgyűlés IX. törvénycz. Kassa, 
1853. Ny. Werfer Károly. 32 o.
Mezei-rendőrség az 1839–40. magyar országgyülés IX. tvcz. 
rendeletei szerint. Pozsony, 1840. Schmid Antal. 44 o.
Micskey Imre: Az elkülönző tagosítás gyakorlati keresztűl vi-
telének rövid 0vázlata. A fennálló törvények és gyakorlat alap-
ján Magyarország újabb polgári viszonyaihoz alkalmazva. Pest, 
1855. Emich Gusztáv. 28 o.
Micskey Imre: Tagosztály. Kézikönyvül különösen tagosító föld-
birtokosok és birák számára. Pápa, 1846. A ref. főiskola bet. 70 
o.
Miskolcz várossa nemes és adózó lakossai részekre tett, s … 
Borsod vármegye által is megerőssitett statutumok, vagy: rend-
szabások. Miskólczon, 1828. Nyomt. ns. Szigethy Mihály bet. 
27 o.
Náray Antal, Nárai: Értekezés a fő-ispány birói hatalmáról. Pes-
ten, 1823. Füskúti Landerer Lajos bet. 45 o.
Név- és lakkönyve az első magyar ministerium összes személy-
zetének. Budapest, 1848. Geibel Károly. 79 o.
Nézetek és javaslatok a megyei tisztujitás, követválasztás, ta-
nácskozások és kicsapongások tárgyában. Pozsony, 1844. 
Nyomt. Schmid Antal bet. 31 o.
Nográd megye beligazgatása állapotjáról hivatalos jelentés. A 
második alispány (Sréter János) által 1841-ik évi 3096. sz. vég-
zés következtében 1842-ik januarius 17-én tartatott közgyülés 
alkalmával előterjesztetett. Pesten, 1842. Nyom. Landerer-Hec-
kenastnál. 162 o.
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Nyáry Pál: Javallat Pestmegye közigazgatási rendszere iránt. 
Pesten, 1840. Nyomt. Trattner-Károlyi bet. 111 o.
Nyitra Zerdahely Lőrincz: Tisztválasztási terv. Pesten, 1834. 
Ny. Füskúti Landerer. 31 o.
Oktatás, a marhadögről, uradalmak, seborvosok, falusi birák 
stb. számára. Budán, 1836. A m. kir. egyetem bet. 219 o.
Oktatás, azon kötelezettségekről, mellyeket a perügyek-, okle-
velek-, irományok-, s hivatalos müködésekről járó illetményeket 
tárgyazó ideiglenes törvény a nyilvános hatóságokra, hivatalok-
ra s hivatalos személyekre ruház. – Unterricht über die Verpfli-
chtungen, welche das provisorische Gesetz über die Gebühren 
von Rechtsgeschäften, Urkunden, Schriften und Amtshandlun-
gen den öffentlichen Behörden, Aemtern und Amtspersonen 
auferlegt. Ofen, 1850. Aus der k. Universitäts-Buchdruckerei. 
8 o.
Országgyülési Emlék. Politikai, történeti és szépirodalmi alma-
nach. Szerk. és kiadja Vahot Imre. Budapest, 1848. Ny. Kozma 
Vazulnál és az egyetemi nyomdában. 183 o.
Palóczy László: A helységek birái számadása elkészítésének 
módja; és a helységek nótáriussai hívatalos kötelességeinek 
folytatására szolgáló útmutatás. Melly t. n. Borsod vármegye 
kegyes rendeléséből, minden illető személyek számára, közön-
séges sinórmérték gyanánt készíttetett. Kinyomtattatott köz-
költségen. Miskólczon, 1816. Ns. Szigethy Mihály bet. 14 o.
Pápay Sámuel: Észrevételek a magyar nyelvnek a polgári igaz-
gatásra alkalmaztatásáról; az oda tartozó kifejezések gyűjtemé-
nyével, mellyeket a haza eleibe terjeszt Weszprém vármegye. 
Weszprémben, 1807. Özv. Számmer Klára bet. 256 o.
Patachich József: 1831. esztendei Szent-András hava 21., 22., 
23. és 26. napjain tartatott tisztválasztás alkalmával megállapit-
tatott szab. kir. Pest városa nemes tanácsának, tisztviselőinek, 
és választott polgárságának jegyzéke. Pesten, Petrózai Trattner 
J. M. és Károlyi Istvánnál. 15 o.
Pesti forradalom. (Martius 15–19. 1848.) Az eredeti választ-
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mányi jegyzések segédforrása mellett. Pesten, 1848. Ny. Tratt-
ner-Károlyi. 63 o.
Pestis elleni közbátorsági rend a cs. k. austr. tartományokban. 
Budán, 1837. A magyar kir. egyetem bet. 71 o.
Peterka Joseph. Sebast.: A fels. kir. magyar helytartói tanácsnak 
rendelésein épült közönséges egésséget tárgyazó rendszabásai. 
Vácz, 1805. Ny. Gottlieb Antal.
Podhradszky József: Szlavoniáról mint Magyarországnak alkot-
mányos részéről. Budán, 1837. Nyom. Gyurián és Bagó bet. 88 
o.
Posch József: Erdély nagyfejedelemség minden községe betű-
rendes névtára magyar, német és román nyelven, a kerület és 
járás kimutatásával, a hova tartozik minden helység a politikai 
és törvényszéki uj felosztás szerint. Kolozsvártt, 1855. A róm. 
kath. lyceum bet. 74 o.
Projektuma a Magyarországonn fellállitandó lovas-pályázás 
törvényeinek. Debreczen, 1821. Ny. n. 4 o.
Récsi Emil: Közigazgatási törvénytudomány kézikönyve, az 
ausztriai birodalmi törvényhozás jelen állása szerint különös 
tekintettel Magyarországra. Pest, 1854-55. Heckenast Gusztáv. 
396, 355, 347 és 408 o.
Récsi Emil: Közigazgatási törvénytudomány kézikönyve, az 
ausztriai birodalmi törvényhozás jelen állása szerint különös 
tekintettel Magyarországra. Pest, 1854-55. Heckenast Gusztáv. 
396, 355, 347 és 408 o.
Rendelet a kóborló és gyanus személlyekre nézve. Sopron, É. 
és ny. n. 12 o.
Rendszabásai Baranya vármegyének az elhatalmazott tolvajsá-
gok ellen. H. és é. n.
Rend-tartás, a melly Posony, Mosony, Győr, Komárom, Eszter-
gom, és kivált Pest vármegyékben vala-állítva sz. koronánk ör-
vendetes haza jövetelekor. Pesten, 1790. Nyomt. és fel-találta-
tik Patzkó Ferentznél. 4 o.
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Rend-tartás, Sz. koronánk örvendetes haza jövetelekor. Pesten, 
1790. Ny. Patzkó Ferentznél. 3 o.
Rodrik Lajos: A legczélszerűbb rendes jegyző, avagy a népjegy-
zői hivatal természetének megismerésére s helyes felfogására 
szolgáló kézikönyv. Pesten, 1843. Landerer és Heckenast. 45 o.
Sillye Gábor: Szózat a Hajdúkerület ügyében. Pozsonyban, 
1847. Nyom. Schmid Ferencz és Busch J. J. betűikkel. 102 o.
Somssich Pál: Magyarországnak és királyának törvényes joga. 
Bécsben,1850. Jasper, Hügel és Manz. 136 o.
Sréter János: Nográd megye beligazgatási állapotjáról hivatalos 
jelentés a második alispány által. Pesten, 1842. Nyom. Lande-
rer-Heckenastnál. 162 o.
Sz. kir. Arad városában alapítandó vasárnapi tanoda alapszabá-
lyai. Aradon. 1845. ny. Schmid Jósefnél.
Szab. kir. Kolosvár várossa politiae directorának instructiója. 
1801. H. és ny. n.
Szobovits Ferdinand: Az árva-ügyek s azok gyakorlati vezeté-
sének módja, a magas kormány rendeletek, s legújabb törvé-
nyekre alapitva közhásználatul irta … Nagy-Kanizsa, 1854. Ny. 
Markbreiter J. 141 és 148 o.
Szokolay István: Községi tanácsadó a városi és falusi községeket 
illető ügyekben. Pest, 1857–59. Ny. Beimel J. és Kozma Vazul-
nál. 704 és 252 o.
Szombathely városi hegy-rendszabályok. Szombathelyen, 1858. 
Bertalanffy Imre nyomd. 7 o.
Szózat, Magyarország népéhez az új telek és betáblázási köny-
vek szüksége és haszna tárgyában. Buda, 1851. Ny. a. m. k. 
egyetemi könyvny.
Sztankovánszky Imre: Tolna vármegyének az 1836. eszt. juli-
us 5-én tartott közgyülése jegyzőkönyvéből. Pesten, 1836. Ny. 
Trattner-Károlyi bet. 52 o.
Szuborics János: A szabad s királyi városok és polgárainak or-
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szágos törvényes igazai magyar hazánkban. Magyar-Óváron, 
1839. Czéh Sándor bet. 112 o.
T. Ns. Bihar vármegyévek, 1802-dik eszt. Augustus 5-dik s ezt 
követő napjainn folyvást tartódott köz-gyűlése protocollumá-
nak extractusa. H. és ny. n.
T. Ns. Borsod vármegyének, Nagyméltgú Klobusiczi Klobusicz-
ky Jósef urnak … előlülése alatt 1825. eszt. Szent-György-ha-
vának 26-dik napján Miskólcz várossában tartatott restauratio-
nalis köz gyűlése alkalmatosságával közönségesen el-mondott 
orátiók. És a hazafiui törvényes szabadság ezen jeles ünnepe 
végben menetele lefolytt rendének sommás elől-adása. Mis-
kólczon, 1825. Ny. Szigethy Mihály bet. 44 o.
Táncsics Mihály: Politikai igazgatás. H. és ny. n. 4 o.
Tanulmányi és fegyelem-rend, a leczkepénzekrőli törvénnyel a 
pesti cs. kir. magyar egyetemben tanuló ifjuság számára. Bu-
dán, 1859. A csász. kir. pesti egyetem bet. 44 o.
Tekéntetes nemes Fejér vármegyének 1807. esztendőben janu-
árius hónapnak 12. napján Székes Fejérvárott tartatott köz gyü-
léséből költ currens. H. és ny. n.
Tekint. Ns. Borsod vármegyének, Nagy méltgú Revisnyei gróf 
Reviczky Ádám urnak … elől-ülése alatt; 1829. esztend. kis-asz-
szony havának 12-dik napján Miskolcz városában tartatott rest-
aurationális köz gyűlése alkalmatosságával, s azt megelőzve és 
követve is mondott és tartott beszédek; és a hazafiúi törvényes 
szabadság ezen innepe végben menetele lefolytt rendének som-
más elöl-adása. Miskólczon, 1829. Ns. Szigethy Mihály bet. 34 
o.
Törvényczikkely, a XVI. szepességi városoknak mint kerületnek 
belszerkezetéről és országgyülési szavazat jogáról. 1844. Po-
zsonyban, ny. Wéber S. L. 45 o.
Törvényczikkely. 13. sz. A kir. városokról. Posony, 1843. Ny. 
Wéber S. 58 o.
Törvények, mellyekre azon betegek figyelmezni tartoznak, a kik 
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a kassai közönséges kórházban a Szent Háromságnál menedé-
ket keresnek. Kassán, é. n. Werfer Károly bet. 14 o.
Tűzoltásirend szabad királyi Esztergam városa számára. Eszter-
gami k. Beimel Jósef bet. 1836. 32 o.
Tűzoltó-rend szabad kir. Arad városa részére. Aradon, 1858. 
Ny. Goldscheider Henriknél. 12 o.
Uj iparrendtartás. Kiadva 1859. deczember 30-ikán. Népsze-
rűen magyarázta Kunhegyi Kamill. Szeged, 1860. Burger Zsig-
mond. 104 o.
Uj törvénytár, utasitó s felvilágositó jegyzetekkel. Az 1855. má-
jus 21-én kelt jegyzői rendtartás, és a jegyzői irományok által 
bebizonyitott követelések behajtása végetti eljárás tárgyában 
1858. február 16-án kelt igazságügyministeri rendelet gyakor-
lati magyarázata. Pest, 1858. Heckenast Gusztáv. 219 o.
Ujfalusy, Joan. Nep.: A szabad királyi városokról és azoknak 
jussaikról, mind általjában, mind pedig némelly városokra s 
egyes polgárokra nézve is különössen. Pesten, 1840. Eszterga-
mi k. Beimel József bet. 45 o.
Utasítás telekkönyvi helyszinelési hivatalnokok számára. A 
kész telekkönyvi jegyzőkönyvek közzététele végett kibocsát-
ni szokott hirdetményeknek, és az 1855. december 15-én kelt 
igazságügyi miniszteri rendeletek megismertetéseül. Telek-
könyvi kérvények és szerződések legszükségesebb mintáit tar-
talmazó függelékkel. A cs. kir. magas igazságügyi minisztérium 
meghagyásából kiadatott a budapest-kerületi cs. k. telekkönyvi 
igazgatóság által. Pest, 1857. Ny. Beimel J. és Kozma Vazulnál. 
96 o.
Utasítás, a helységi iskolafelügyelők számára. Buda, 1858. Ny. 
a cs. k. egyetemi nyomdában. 12 o.
Utasítás, a magyar és székely városok tanácsa s a választott kö-
zönsége pénztárnoka, városgazdája, orátora s számvevői szá-
mára, az allodialis jók és jövedelmekre felvigyázás s azokróli 
számadolás módjára nézve. Kolosvárt, 1837. A kir. lyceum bet. 
119 o.
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Utasítás, a magyar és székely városok tanácsa s a választott kö-
zönsége pénztárnoka, városgazdája, orátora s számvevői szá-
mára, az allodialis jók és jövedelmekre felvigyázás s azokróli 
számadolás módjára nézve. Kolosvárt, 1837. A kir. lyceum bet. 
119 o.
Utasítás, az árva és gondnoksági ügyek ellátása iránt Magyar-, 
Horvát-, Tótország-, Erdély-, a Szerb Vajdaság és Temesi Bán-
ságban a katonai határőrvidék kivételével. Fordította Zádor 
György. Pesten, 1852. Ny. Trattner-Károlyinál. 24 o.
Utasítás, az erdőigazgatási és felügyeleti személyzet számára, 
jogaikat s kötelességeiket illetőleg. Pápa, 1858. Ny. a ref. főis-
kola bet. 26 o.
Utasítások vagyis insructiok mellyek a kir. gubernium, erdély-
lyi fő hadi vezérség- és a kir. kints-tár (thesaurariatus) között, 
az előre botsátott egyet értésekből, a tartománybéli föld mé-
rők (geometrák) a tulajdonképpen kinevezett épitő biztosok 
(commissariusok) contumatziák directorai és az harmintzadok 
tisztviselői számokra, a contumátialis, és harmintzadi statiók 
épületeinek megtételeire nézve szoros és tökélletes megtartás 
végett, állittattanak meg. 1815. H. és ny. n.
Wenzel Gusztáv: Budai regesták a magyar történet legrégibb 
idejétől MDXLI–IC. A m. academia történ. tárából külön kinyo-
matva. Pest, 1856. Ny. Landerer és Heckenast. 148 o.
Zerdahelyi Lőrintz: Intézkedés, vagy is mit kell tenni magyar 
hazánkban szegény adózó népünk fölsegítésére. Adó, tized, 
vontatás, katonatartás, vármegyék költségei. Pesten, 1831. Ny. 
Landerer Lajos. 38 o.
Zsoldos Ignácz: A mezei rendőrség főbb szabályai. Az 1840. IX. 
törvényczikkely nyomán irta … Pápán, 1842. Ny. n. 48 o.; 2. 
kiadás. Pápán, 1843. Ny. a ref. főiskola bet. 48 o.
Zsoldos Ignácz: A szolgabirói hivatal. Törvénykezési rész. Pá-
pán, 1842. A reform. főiskola bet. 401 o.; 2. kiadás. Pápán, 
1843. A reform. főiskola bet. 427 o.
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Zsoldos Ignácz: Néhány szó a honi közbátorságról. Pesten, 
1838. Trattner-Károlyi. 98 o.
Zsoldos Ignácz: Olvasó könyvetske. A mezei rendőrség főbb 
szabályai. Az 1840. IX. törvényczikkely nyomán Zsoldos Ig-
nácztól magában foglalandók. Budán, 1844. A m. k. egyetemi 
nyomda bet. 71 o.
Zsótér János: Hajósi jó rendviszonos kötelességek és általános 
rendszabályok. Szegeden, 1842. Ny. Grünn János bet. 25 o.
1790. esztendőben bőjt elő havának nyólczadik napján tartatott 
ezen tekint. ns Zabólch vármegye rendjeinek közönséges gyülé-
se. H. és ny. n. 32 o.
1843/4. évi XII. törvényczikkely érelmében, nemes Abauj vár-
megye által viselendő országgyülési költségeknek, személyen-
kinti kivetésére szolgálandó utasítás. Kassa, 1845. Ny. Werfer 
Károly. 8 o.
1857. junius 24. kelt császári nyiltparancs az 1852. december 
3. kelt erdőtörvény hatályba léptetése iránt. Kassán, 1857. Ny. 
Werfer Károly. 29 o.
1859. deczember 30-diki iparrend. Felvilágositó jegyzetek, kér-
vény-minták és tárgymutatóval ellátta Janik Ferencz. - Gewer-
be-Ordnung vom 30. Dezember 1859. Giltig vom 1. Mai 1860. 
an. Pest, 1860. Lampel Róbert. 215 o.

Magánjog

A magyarországi hitbizományok átalakításáról. Az academia ál-
tal 1846-ban báró Dercsényi János-féle jutalmakkal koszorúzott 
pályamunkák. Pest, 1847. Eggenberger József és fia biz. 264 o.
Acsády Sándor: Magyar országra alkalmazott osztrák polgári 
törvény. Kérdések és feleletekben előadva. 2 füz. Budán, 1854. 
Ny. Bagó. 240 o.
Austriai általános polgári törvénykönyv, kihirdettetett 1852. 
nov. 29. nyilt-parancscsal Magyar-, Horvát- és Tótországban, a 
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Szerbvajdaságban és Temesi Bánságban, az ezen törvénykönyv-
re vonatkozó s a függelékben foglalt utólagos rendeletekkel 
együtt. Magyar és német nyelven. Bécs, 1853. Cs. k. álladalmi 
nyomda.
Az Erdélyben ingyen postálkodás és gazdálkodás sublatiojának, 
az udvari királyi cancelláriával, és az erdélyi követekkel, az ud-
vari deputatioban concertált ideája. H., é. és ny. n.
Az Erdélyben ingyen postálkodás és gazdálkodás sublatiojának, 
az udvari királyi cancelláriával, és az erdélyi követekkel, az ud-
vari deputatioban concertált ideája. H., é. és ny. n.
Az erdélyi nemességnek az 1851-be december 31-dikéről kelt 
legfelsőbb nyilt parants következtébeni helyzetéről. Bécs, 1858. 
Nyom. Manz Frigyesnél. 24 o.
Az erdélyi törvényes királlyi táblának; a méltóságos k. főigaz-
gató tanáts rendelése következéséül, az el-vett haszon meg-for-
dittásával ki, vagy osztályra törvényesen itélt jószágoknak; azon 
haszon fel-vétele legitimátioja iránt, M. Vásárhelyt május 3-kán 
1806. ki-dolgozott vélekedése. H. és ny. n.
Bellaagh József: Közhasznú levelező a közélet mindennemű 
eseményeiben előfordúló levelezésre. Segédkönyv vagy házi 
titoknok mindazok számára, kik a levélirásban és törvényes 
föltevényekben oktatást és ügyességet szerezni kivánnak. Házi 
ügyvédül rövid magyar magán jogtan, jogszabályok és váltójog. 
Budán. 1848. Ny. a m. k. egyetem bet. 396 o.
Bentham Jeremiás: Polgári s büntető törvényhozási értekezé-
sek. B. J. kéziratai után kiadta Dumont István. Francziából Ré-
csi Emil. Kolozsvárott, 1842–44. Tilsch és fia. 2 kötet. I. Tör-
vényhozási elvek. Polgári törvénykönyv elvei. 285 o. 1842. II. 
Büntető törvénykönyv elvei. 1844. 268 o. 
Birói határozatok, mellyek a főméltgú kir. főtörvényszékeken 
1841-ben váltó- és csődületi ügyekben hozattak. Pesten, 1842. 
Ny. Trattner-Károlyi. 100 o.
Bujanovics Ede: A haszonbérrendszerről. A magyar gazdasá-
gi egyesület által koszorúzott pályamunka. Mily körülmények 
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között hasznosabb Magyarországon a haszonbér? s melyik ha-
szonbéri rendszer volna hazai viszonyaink között legczélsze-
rűbb? Budán, 1843. Ny. az egyetemi nyomda. Bpest, Athena-
eum. 106 o.
Büntető törvény bűntettek, vétségek és kihágások iránt, bün-
tető biróságok illetőségét tárgyazó rendeletek és sajtórendtar-
tás 1852. máj. 27-éről az austriai birodalom számára. Hivatalos 
kézi kiadás. Budán, 1852. A cs. kir. magy. egyetemi nyomda. 
308 o.
Büntető törvény, bűntettek, vétségek és kihágások iránt; bün-
tető biróságok illetőségét tárgyazó rendeletek, és sajtórendtar-
tás 1852-diki május 27-kéről, az ausztriai birodalom számára. 
Hivatalos kézi kiadás. Budán, 1852. A cs. kir. magyar egyetemi 
nyomdában. 308 o.
Chaply Jósef Alajos, Tyraki és Boldogfai: Mezei rendőrség és 
urbéri értekezés az 1836–1840. évi országos végezményekből, 
törvényes folyamatok szerint tisztviselőknek és a jobbágyság 
számára. 2. kiad. Pesten, 1842. Ny. Trattner-Károlyi. 72 o.
Chaply Jósef Alajos, Tyraki és Boldogfai: Úrbéri értekezés, vagy 
is jobbágy jogait érdeklő oktatás. Pesten, 1830. Beimel Jósef 
bet. 70 o.
Csipke József: Ő felsége az ifjú király és az urbarium elengedé-
se. Szarvason, 1852. Réthy Lipót.
Desseffy Emil: A magyar vám- és kereskedési ügy és annak vé-
geligazítási módja. Pesten, 1847. Ny. Landerer és Heckenast. 
157 o.
Dessewffy József: A »hitel« czímű munka taglalatja. Kassán, 
1831. Werfer Károly bet. 260 o.
Egyedűli nagy szerencse rovatal a cs. k. lutri-játék keletkezé-
se óta az első, a legjobb és legbiztosabb. Foglalja magában az 
elvont, a kikiáltás-, a kettős-, magány- és a hármasjátékot, hol 
az 1853. évtől kezdve egész az 1854. év végéig a bécsi, gráczi, 
linczi, triesti és brünni húzásoknak öszvesen nem kevesebb 
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mint 1089 nyerőszám ütött be. Szerzette K. W. Négy részbe 
osztott 1. kiadás. Grácz, 1856. Tanczer Károly. 112 o.
Fogarasi János: A magyarországi új polgári perrendtartás alap-
vonalai. A birói illetőségeket, váltójogi eljárást, ösiséget, zálog-
visszaváltást stb. szabályozó rendeletek főbb elveivel együtt. 
Pesten, 1853. Kilián György. 79 o.
Fogarasi János: Magyarhoni magános törvénytudomány elemei. 
Kövy Sándor után ujabb törvényczikkelyek s felső itéletekkel és 
más bővítésekkel magyarúr irta s kiadta ... Pesten, 1839. Esz-
tergami k. Beimel József bet. 462 o.
Füger Max.: Az örökösödésjog az ausztriai polgári törvény-
könyv szerint. Nagyszeben, 1860. Steinhaussen Tivadar.
Gazdasági pályamunkák. Kiadja a magyar gazdasági egyesület. 
I. köt. A haszonbérrendszerről. Budán, 1843. Az egyetem bet. 
106 o.
Gosztonyi Miklós: Ösiség. Pesten, 1847. Trattner és Károlyi. 56 
o. 2. kiad. Pesten, 1847. Trattner és Károlyi. 66 o.
Grusz Antonius: A magyar magános polgári törvény. Magyaritá 
Szekrényesy Endre. Pest, 1837. Trattner és Károlyi. 272 o.
Hegedűs Lajos Candid: Értekezés a föld alatti tulajdon viszo-
nyairól, általán s különösen Magyarhonban, a magyar jog és 
ujabb törvényhozás alapján. Pesten, 1853. Ny. Beimel J. és Koz-
ma Vazulnál. 32 o.
Hegedűs Lajos Candid: Irománypéldák a polgári törvénykönyv-
höz s az ideiglenes polgári perrendtartáshoz. Pest, 1858. Hec-
kenast Gusztáv. 308 o.
Hoffmann Pál: A római magánjog rendszere mai érvényében. 
(Pandekták.) Pest, 1859-61. Szerző sajátja. Ny. Emich Gusztáv. 
272 o.
Hunfalvy Pál: Magyar váltó és kereskedelmi törvények. Lőcsén, 
1843. Ny. Werthmüller J. 120 o.
Igaz haza-fiúi fel-jegyzések az örökös jobbágyság igája el-moz-
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dításáról Magyar országon. S ugyan annak hasznos, vagy káros 
következéseiről, mellyek abbúl származhatnának. I. M. S. által 
németből magyarra fordítva. Pesten, találtatik Lettner Jósefnél. 
46 o.
Jó szándékú tanácsok és felvilágositások az új önkéntes kölcsön 
tárgyában, különös tekintettel falusi községekre s falusi népre. 
Irta J. E. Bécs, 1854. Ny. a Mechitaristák bet. 30 o.
Jogászi vélemény, melyben kérdésekre alkalmazottan megfejtik 
az ősiségi s egyébb birtokviszonyok szabályozása iránt 1852. 
évi november 29-én kibocsátott cs. nyílt parancs, azon rendel-
kezése, mely az ausztriai ált. polg. törv. könyv hatályba lépte-
tése előtt elhunyt örökhagyóknak hitbizományi helyettesítést 
vagy más feltételes intézkedést tartalmazó végrendeleteire vo-
natkozik. Pest, 1858. Emich Gusztáv könyvny. 33 o.
Kallós Lajos: Alapelvek a magyarhoni polgárjogban Kövy S. 
szerint rendszeresítve, példákkal fölvilágosítva, és egy röpirati 
példánnyal ellátva. A joggal foglalkozók, s különösen jogpályára 
készülőknek irta ... Pesten, 1846. Ny. Beimel Jósef. 454 o.
Kallós Lajos: Osztrák polgári jog elvei. Az újabb jogeszmék sze-
rint rendezve s felvilágosításokkal ellátva. Pest, 1852. Ny. Emi-
ch Guszt. 381 o.
Kassay Adolf: Az uj polgári törvénykönyv népszerű magyaráza-
ta. Községi hivatalnokok, helyelőljárók, jegyzők, iparosok és a 
nép számára. Kolosvár, 1856. Stein János. 72 o.
Kassay Adolf: Polgári törvénykezési iromány-példák, az uj pol-
gári perrend tartás úgy az ősiség rendszabályainak rövid kivo-
natú magyarázatával birák, ügyvédek s felek számára. Budán, 
1853. Ny. Bagó Márton bet. 64 o.
Kecskeméthy Aurél: Az új törvények népszerű magyarázata. 
Pest, 1853-57. Heckenast Gusztáv. 106; 122 és 160 o.
Kegyelmes királlyi rendelés, melly által meghatároztatik, mikép 
kelljen minden fizetéseket, mellyek a privatusok között előke-
rülő kötésekbűl, alkukból, és akar mi más viszontag való köte-
lességekbül szármoznak, jövendőben valtó czédulákban meg-
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tenni. Budán, 1812. Nyomt. a kir. universitás bet. 16 o.
Kiss János: Közönséges polgári törvénykönyv az austriai mo-
narchiának minden német örökös tartományai számára. Budán, 
1847. A m. kir. egyetem bet. 367 o.
Kitonich, Joan.: A hármas törvénykönyvből meritett s megfej-
tett száz ellenvetései s kételyei. Az 1634. kiadás után magyarra 
áttette Kassay Adolf. Pest, 1848. Müller testv. 96 o.
Kléh István: Az austriai közönséges polgári törvény betűrend-
ben. Kézikönyvül birák és ügyvédek számára. Pest, 1853. Ma-
gyar Mihál. 346 o.
Korizmics László: Anglia haszonbérlési állapotainak ismerteté-
se. George Wingrowe Cook munkája nyomán hazai körülmé-
nyeinkre vonatkozó jegyzetekkel kisérve kiadja a «Gazdasági 
lapok» szerkesztősége Pest, 1858. Ny. Herz János. 463 o.
Kornis Károly, Tótváradi: Az 1848. 9-ik tvczikkely 5. szakasza. 
Vácz, 1848. Ny. Somogyi és Lukács. 24 o.
Kovách László: Rövid magyar magánjog, népiskolák s gyerme-
kek számára. Debreczen, 1845. Telegdi K. Lajos. 61 o.
Közönséges polgári törvénykönyv. Első rész. Pesten, 1789. 
Trattner betőivel. 180 o.
Krajner Emer.: A magyar nemes jószág természete Verbőczi ko-
ráig, tekintettel a külföldi jogokra. Pesten, 1843. Trattner-Káro-
lyi bet. 306 o.
Kunoss Endre: Honi törvény tudomány. Első osztály. Polgári 
magánjog. Pesten, 1838. Ny. Beimel József. 116 o.
Madarassy Joann.: A magyar polgári törvénytudomány vázlata, 
Kelemen Imre, Markovics János s többek után, és a legújabb 
törvények szerint közhasználatra. Eger, 1845. Az érseki lyceum 
bet. 101 o.
Medgyesy Albert: Kivonata az 1832/36. évi országgyülésen al-
kotott törvény-czikkelyeknek betűrendhez alkalmazva, melyet 
a földes uraknak, ezek tisztviselőinek és a jobbágyoknak hasz-
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nálatára közrebocsátott ... Győr, 1837. Ny. Streibig Leopold. 83 
o.
Mészáros Károly: Az uj erdőtörvény, a polgári magánjog és 
nemzetgazdászati érdekek szempontjából magyarázva. Pest, 
1857. Ráth Mór. 119 o.
Mészáros Károly: Községi törvények, községi egyetemek s elől-
járók hatásköre és teendői körül, különösen a polgári magán-
jog, a büntető törvény, a polgári és büntető eljárás, a hagyatéki 
s gondnoksági, az árvaügyi s egyéb a pörös ügyeken kivüli eljá-
rás mezején. Pest, 1858. Pfeifer Ferdinánd. 401 o.
Mészáros Károly: A földtehermentesitési rendszer az 1854. jan. 
16. kelt cs. nyiltparancs alapján, mely által Magyarországra néz-
ve a kitudott urbéri és tizedkárpótlásnak a jogositottak szám. 
minden érdeklett jogainak megóvása mellett, mimódon és mely 
kútfőkből eszközlendő lehető gyors kiszolgáltatását tárgyazó 
határozatok állapittatnak meg. Pest, 1854. Heckenast Gusztáv. 
60 o.
Mészáros Károly: Az országos jövedelmekből nyújtandó úrbéri 
kárpótlás iránti igények bemondása s az ide vonatkozó törvé-
nyek s ministeri oktatás gyakorlati magyarázata. Pest, 1854. 
Heckenast Gusztáv. 67 o.
Mészáros Károly: Országgyülési teendőink. Birtok-, és jogvi-
szonyainkról. Magyr-Óvárott, 1848. Ny. Czéh Sándor bet. 89 o.
Micskey Imre: Az elkülönző tagosítás gyakorlati keresztűl vi-
telének rövid vázlata. A fennálló törvények és gyakorlat alap-
ján Magyarország újabb polgári viszonyaihoz alkalmazva. Pest, 
1855. Emich Gusztáv. 28 o.
Micskey Imre: Tagosztály. Kézikönyvül különösen tagosító föld-
birtokosok és birák számára. Pápa, 1846. A ref. főiskola bet. 70 
o.
Molnár István, Péterfalvi: Elmélkedés. Az ősiségnek általános 
eltörlése a birtoknak állandósitására épen szükségtelen, és 
czélt vesztő, – sőt mint köz társaság elvű, a királyi thront, és az 
alkotmányt feldúló valóságos halálos vétek; – hanem az alkot-
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mánynak szellemében annak módositása mind az alkotmány-
nak, mind a birtoknak szilárditása, és igy elkerülhetetlenül 
szükséges. Pesten, é. n. Esztergami Beimel J. bet. 13 o.
Naszluhácz Lajos: A becsleges föld fölosztásról. Grécz, 1857. 
Ny. Schneider Tódor. 64 o.
Népszerű törvény kalauz, vagyis a közéletbe vágó legfontosabb 
uj törvényeknek … népszerű előadása. Különösen falusi jegy-
zők, néptanitók, gazdasági tisztek, községek s czéhek előljárói, 
mesteremberek, mezei gazdák, s minden a törvényekben ke-
vésbé jártas honpolgárok számára. Pest, 1858. Heckenast Gusz-
táv. 105, 120 és 278 o.
Obernyik Károly: Austriai polgári törvénykönyv. Rendszeres ki-
vonatban, a vonatkozó §§-ek számainak idézésével. Pest, 1853. 
Müller Gyula. 190 o.
Oláh László: Házasságkötés és elválás a jelen törvények értel-
mében. Pest, 1854. Emich Gusztáv könyvny.
Oláh László: Magyar önügyvéd, vagyis gyakorlati tanácsadó s 
útmutató mindennemű jogügyleteknek a legujabb törvények-
hez képesti elintézésére; mely különösen magában foglalja, 
hogy miként kellessék ügyvéd segitsége nélkül szerződéseket 
kötni stb.; több száz magyar és német példánnyal s példával fel-
világosítva, bármily osztályú honpolgárok számára. Pest, 1857. 
447. o
Oltványi Pál: Vegyes házasságok és az új polgári törvénykönyv. 
Temesvár, 1854. Hazay Márk és fia bet. 53 o.
Osztróvszky József: Az elemi kárbiztosítás Magyarországon. 
Pest, 1858. Müller E. könyvny. 54 o.
Ösiség és elévülés. Értekezés. Budán, 1848. A magy. kir. egye-
tem bet. 61 o.
Pauly Vilmos: Általános ausztriai polgári törvénykönyv, 1852. 
évi november 29-ikén kelt legfelsőbb nyiltparancs által, Ma-
gyar-, Horvát- és Tótországban, a szerb vajdaság s temesi bánát-
ban életbeléptetve, az ezen törvénykönyvre vonatkozó utólagos 
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rendeletekkel. Rendszeresen s gyakorlatilag magyarázva P. V. 
által. I. köt. A személyjogról. Pest, 1853. Müller Gyula. 205 o.
Peláthy István: Szózat az ősiség dolgában. Pesten, 1851. 24 o.
Polgári közönséges törvénykönyv, az austriai monarchiának 
minden német örökös tartományai számára. Forditotta s né-
melly jegyzetekkel ellátta (ifj.) Kis János. Budán, 1847. A magy. 
kir. egyetem bet. 367 o.
Rácz Vilmos: Az austriai ált. polgári törvénykönyv, minden arra 
vonatkozó rendeletekkel, különös tekintettel annak Magyar-, 
Horvát-, Tótország, a Szerbvajdaság s a Temesi Bánság és Er-
délybeni alkalmaztatására. 2 kötet. Bécs, 1854. 821 és 274 o.
Radenics Ferencz: Rövid bevezetés a honi magán jogtudomány-
ba, ennek történeti rajzával. Pesten, 1846. Ny. a lyceum könyv-
nyomt. int. 92 o.
Raffay Nep János: Kérdezősködve vezető a polgári életben szük-
séges iratok készitésére. Budán, 1844. Gyurián és Bagó bet. 77 
o.
Récsi Emil: Az úrbéri kárpótlás és a megszűntetett úrberi kö-
telékből származó jogviszonyok szabályozása Magyarországon, 
a Szerbvajdaság és Temesi Bánságban az 1853. márt. 2. cs. ny. 
parancsnok által. Pest, 1853. Heckenast Gusztáv. 43 o.
Rövid értekezés az urbéri terhek megváltásáról egy rövid tudó-
sítással: Miként eszközlötte azt Felső-Lő község. Pesten, 1842. 
Ny. Landerer-Heckenastnál. 59 o.
Sárközy Imre: Az országos rendszeres munkáknak megfonto-
lására ... Pest vármegye rendei által kiküldetett deputationak 
véleménye. Pesten, 1832. Ny. Trattner J. M. és Károlyi I. 22, 14 
és 16 o.
Sárváry Ferencz: Világosító és rendszeres előadása az 1836-iki 
úrbéri törvényeknek. Pesten, 1837. Trattner és Károlyi. 116 o.
Sebessy János: Az 1832/6. esztendőben hozott urbéri czikke-
lyek sommás és részletes előadása s azon czikkelyekben felhí-
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vott törvények előmutatása és magyar forditása. Pesten, 1837. 
Ny. Beimel József. 106 o.
Suhayda János: Szerződésjog. Pest, 1853. 32 o.
Suhayda János: Vagyonjog. Pest, 1853. 48 o.
Szelle Károly: A legújabb urbéri és földtehermentesitési tör-
vények gyakorlati magyarázata, irománypéldákkal. Pest, 1854. 
Müller Gyula. 159 o.
Szentkirályi Zsigmond: Az erdélyi bányászat ismertetése, nem-
zet gazdasági, köz- és magánjogi tekintetben. Kolozsvár, 1841. 
Ny. a kir. lyceum bet. 239 o.
Szlemenics Paul.: Közönséges törvényszéki polgári magyar tör-
vény. Pozsonyban, 1823. Snischek Károly G. bet. 292, 471, 347 
és 347 o.
Szlemenics Paul.: Magyar polgári törvény. 2 kiadás, ujonan át-
dolgozva, és az 1823. év óta alkotott törvények rendeleteivel 
megbővítve. Posonyban, 1845. Ny. Belnay örököseinél.
Szokolay István: A magyar házi ügyvéd, a köz életben előfordu-
ló mindenféle iromány-példákkal, a legujabb törvények szerint 
szerkesztve. Pesten, 1853. Geibel A. bizom. 213 o.
Szokolay István: Az uj austriai polgári törvénykönyv magyará-
zata. A törvény eredeti szövegével. Pest, 1853. Lukács László 
könyvny. 362 és 140 o.
Szokolay István: Az urbéri törvényszékek teendői és a volt job-
bágy és földesur közti jogviszonyoknak, s azok rendezésének 
ismertetése. Pest, 1856. Ny. Müller Emil. 238 o.
Szolga János, Vargyasi: A székely törvényből ötven kérdései és 
ezen kérdésre: hol és micsoda esetekben lehet tett uttyán (via 
facti) törvényesen bánni? Ötven feleletjei ügyvéd V. Sz. J.-nak. 
M.-Vásárhellyen, 1838. Lőcsey Sp. László. 134 o.
Szücs István: Elemi magyar magánjog, elébe tűzve a magyar 
közjognak és utána téve a magyar váltójognak vázolatát. Tör-
vénytudományi kalauz gyanánt irta … Debreczenben, 1845. 
Nyom. Tóth Endre által. 154 o.
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Szücs István: Magyar polgári törvénytudományi kalauz. Deb-
reczenben, 1846. Ny. Tóth Endre. Telegdi K. Lajos. 184 o.
Tóth Lőrincz: Az ősiségi s egyéb birtokviszonyokat rendező 
1852. nov. 29. legf. nyiltparancs ismertetése s magyarázata. 
Pest, 1853. Heckenast Gusztáv; 2. kiadás. Pest, 1854. Hecke-
nast Gusztáv. 174 o.
Tóth Lőrincz: Elméleti s gyakorlati útmutató úrbéri ügyekben. 
Pesten, 1857. Heckenast Gusztáv. 352 o.
Uj törvénytár, utasitó s felvilágositó jegyzetekkel. Ausztriai ál-
talános polgári törvénykönyv, az ezen törvénykönyvet bevezető 
s kisérő rendeletekkel, utasitó s felvilágositó jegyzetekkel ellát-
va, s a magyar törvényekkel összehasonlitva. Pest, 1853. Hec-
kenast Gusztáv. 416 és 380 o.
Ujfalusy Joan. Nep.: Felelet ezen kérdésre: Honnan vette kezde-
tét törvényeinkben az ősi javak elidegenitésének korlátozása? 
Miképpen gyakoroltatott az korszakonként? s a polgári társa-
ságra nézve általjában mik voltak annak hasznos, és káros kö-
vetkezései minden oldalról? Pesten, 1839. Nyom. Trattner-Ká-
rolyi bet. 28 o.
Vaisz Joseph: Elmélkedések Magyarország hitel- és földbir-
tok-viszonyai felett. Posonyban, 1844. Ny. Schmid Antal. 115 
o.
Vajda Ladisl.: Az erdélyi polgári magános törvényekkel való es-
meretségek 3 könyve. Kolosváron, 1830. A kir. lyceum bet. 314, 
138. 295 és 245 o.
Vajda Ladisl.: Az erdélyi polgári magányos törvények historiá-
ja. Irta … Kolosváron 1824-ben. Nyomt. a királlyi lyceum bet. 
1830. Kolosvárott. 450 o.
Véleményezés a földbirtokosok a catastralis munkálatok tár-
gyában folyamatban lévő felszólamlások körül miként járjanak 
el azon czélra törekvőleg, hogy mind a földbirtok megóvassék 
oly tehertől, mely mind földadó arra tulterhelőleg és károsan 
nehezkednék, mind a kormány kivánalmainak elég tétessék, 
mely szerint a földnek valóságos tiszta-jövedelme vettessék adó 
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alá. Kiadva az erdélyi gazd. egylet választmánya által. Kolozs-
vár, 1857. Ny. n. 14 o.
Verbőczi első része II-dik czikkelyének magyarázattya, avvagy 
az egyházi rendnek polgári megkülömböztetése Magyarország-
ban. Veszprémben, 1820. Özv. Szammer Klára bet. 128 o.
Verbőczi István hármaskönyve. Az 1514. kiadásra ügyelve ma-
gyarul kiadta a m. tud. társaság. Pesten, 1844. Eggenberger J. 
és fia. 465 o.
Verbőczi István: Magyar és Erdély-országnak törvény-könyve, 
íratott Verbőczi István által 1514. eszt. Most újolag ki-botsáta-
tott. Kalotsán, 1773. Ny. n. 569 o.
Verbőczi István: Magyar törvény-tár, melly magában foglalja ne-
mes Magyar ország hármas törvény könyvét. Fordította Nagy-
Bányai Perger János. Pesten, 1830. Ny. Trattner J. M. és Károlyi 
I. 144 o.
Wenzel Gusztáv: Az ausztriai általános polgári törvénykönyv 
magyarázata, Magyar-, Horvát-, Tótország, a Szerbvajdaság és 
a temesi bánság viszonyaira alkalmazva. Betűrendes lajstrom-
mal. Pesten, 1854. Geibel Armin. 820 o.
Wildner Ign.: Hiteltörvények, mellyek az 1840. országgyülésen 
a váltó, kereskedés, gyár, társaság, fuvar, betáblázás és csődület 
ügyében hozattak. Fordította Jászay Pál. Pesten, 1841. Hecke-
nast Gusztáv. 589 o.
Wildner Ign.: Hiteltörvények, mellyek az 1840. országgyülésen 
a váltó, kereskedés, gyár, társaság, fuvar, betáblázás és csődület 
ügyében hozattak. Fordította Jászay Pál. Pesten, 1841. Hecke-
nast Gusztáv. 589 o.
Záborszky Alajos: Az úrbéri telkek örökös megváltásának terve 
és hasznai. Deák Ferencz, Klauzál Gábor, Beőthy Ödön, Szent-
királyi Móricz és Bezerédj Istvánnak ajánlva. Pozsonyban, 1843. 
Ny. Schmid Antal bet. Pest, Grill K. 72 o.
Zalay Alajos: Néhány szó az ősiség és a körüle teendők iránt. 
Tekintettel Gosztonyi Miklós ur röpiratára. Pest, 1847. Ny. Lan-
derer és Heckenast. 82 o.
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Zsoldos Ignácz: Örökváltság. Pesten, 1847. Trattner-Károlyi. 88 
o.
1769-dik esztendőbeli urbéri felsőbb rendelés. Melly az 1791-
béli 27. articulus által helyben hagyattatott. M. Vásárhelyen, 
1835. Nyomt. a ns. ref. kolégyom nyomtató int. Felső-Visti Kali 
Siméon által. 16 o.
1857. junius 24. kelt császári nyiltparancs az 1852. december 
3. kelt erdőtörvény hatályba léptetése iránt. Kassán, 1857. Ny. 
Werfer Károly. 29 o.

Munkajog, társadalombiztosítási jog

A brassó közönséges nyugpénz-intézet rendszabályai. Brassó-
ban, 1845. Ny. Gött János bet. 22 o.
A f. 1856. oct. 1-én életbelépő cselédrendtartás. Szolgabírói, 
rendőri, községi hivatalnokok stb. számára, fölvilágosító jegy-
zetekkel s irománypéldákkal ellátva közli L. G. Pest, 1856. Ny. 
Landerer és Heckenast. 47 o.
A f. t. püspöki hatóságok közfelügylete alatt álló nyugdíj in-
tézetnek a soproni közigazatási kerületben alkalmazott kath. 
oskolatanitók, özvegyei és árvái számára. Sopron, 1857. Ny. 
Romwalter Károl.
A pest-budai hangászegyesület nyugdíj-intézetének alapszabá-
lyai. Pesten, 1841. Ny. Trattner-Károlyinál.
A pesti nemzeti szinház nyugpénzintézetének alapszabályai. 
Pest, 1852. Ny. Lukács László. 12 o.
Cselédkönyv az 1856. évi február 9-én kelt cselédrendtartás kö-
vetkeztében. Budán, 1858. Ny. az egyetemi nyomda. 48 o.
Cselédrendszer. Pesten, 1852. Ny. Landerer és Heckenastnál. 
16 o.
Domokos Lőrintz: Rendelések a cseléd tartásról. Nagy-Vára-
don, 1805. Mármarossi Gottlieb Antalnál. 12 o.
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Ideiglenes cselédrendtartás a síkföld számára Magyarország-
ban. Kötelező 1856. oct. 1-jétől kezdve. (Melléklet a «Magyar 
néplap»-hoz) Pest, 1856. Ny. Emich G. 8 o.; Szeged, 1856. Ny. 
Burger Zsigmond. 16 o.
József császár rendelete Magyarországra nézve a cselédrendtar-
tást illetőleg. 1786. H. és ny. n. 
Lange Peter Traug: A brassói közönséges nyugpénz-intézet sza-
bályai. Brassóban, 1845. Ny. Gött János bet. 22 o.
Nagy Péter: Az uj városi és síkföldi cselédrendtartás népszerű 
magyarázatja a reá vonatkozó büntető s polgárjogi törvények-
kel. A bizonyitványi, szerződési s más iratpéldányokkal magyar 
s német nyelven. Pest, 1857. Ny. Gyurián József. 72 o.
T. N. Nógrádmegye kékkői járásában alapitott jegyző és osko-
lamesteri nyugpénzintézetnek rendszabályai. Váczon, é. n. Ny. 
Pleszel Leopold intézetében.

Nemzetközi jog

Az 1855. aug. 16 austriai concordatum fölvilágosítása; németből 
fordítva és a deák és magyar hivatalos szövegével. Pest, 1856. 
Heckenast Gusztáv. 150 o.
Békesség-kötés az austriai császár, magyar és cseh országi 
király és a francia császár, olaszországi király a renusi szövetség 
oltalmazója között, melly Bécsben Oct. 14-én készültt meg és 
mind a két részről Oktob. 17-én helybe hagyatott s Oct. 20-ikán 
felváltatott 1809. Magyarul és francziául. Pesten, 1809. Ny. n. 
16 o.
Gévay Antal: Az 1625-iki május 26-án költ gyarmati békekötés 
czikkelyei. Deákul, magyarul és törökül. Bécsben, 1836. Strauss 
Antal özv. bet. 20 o.
Gévay Antal: Az 1627. évi sept. 13-án költ szőnyi békekötés 
czikkelyei, deákul, magyarul és törökül. Bécsben, 1837. Strauss 
Ant. özv. bet. 23 o.
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Irínyi József: Az 1790/1-iki 26-ik vallásügyi törvény 
keletkezésének történelme. Közjogi észrevételekkel a bécsi és 
linczi békekötések alapján. Pest, 1857. Kilián György bizom. 
230 o.
Lakner M. T.: Minő pénzünk lesz? Az életbe lépendő uj 
pénzviszonyok könnyen érthető magyarázata, mely magában 
foglalja a bécsi 1857. január 24. pénzszerződés szövegét, a 
szerződő kormányoktól hozott külön cikkeket, az 1857. junius 
14. létesült utórendelet, öt pénztáblát, és a forditó azon kulcsát, 
mely a most használt pénznek az uj pénzre való átváltozására 
szolgál. Dr. L. M. T. nyomán magyaritá Weninger Vince. Pest, 
1858. Ráth Mór. 54 o.; 2. kiadás: Pest, 1858. Ny. Beimel és 
Kozma. 52 o.
Pauler Theodorus: A követek területen-kívülisége. Olvasta ... 
a magyar academia julius 18-án tartott kis ülésében. Pesten, 
1853. Emich Gusztáv könyvny. 16 o.

Öröklési jog

Bezerdj László: Értekezés az oldalágú rokonok örökösödésérül 
régibb törvényeink szerint, mellyet törvény doctorság elnyeré-
sére készített. Pesten, 1834. Ny. Trattner-Károlyi. 38 o. 
Felvilágosítása azon per apices irt ügyvédi practica jegyzékek-
nek, mellyeket közelébb az örökségről egy táblai ügyvéd irt, 
azon renddel előadva, mint a jegyzékek készíttettek. H. és é. n. 
9 o.
Füger Max.: Az örökösödésjog az ausztriai polgári törvény-
könyv szerint. Nagyszeben, 1860. Steinhaussen Tivadar.
Glosius Sámuel, nagyhírü orvos , a dicsö II. József türelmi 
nyilt-parancs következtében ... 1787-d, évben keletkezett ág, 
hitv. ev. gyülekezet bölcs első felügyelője ... fiának s menyének 
néh. Glosius Dániel és Glosius-Artner Saroltának végrendeletei 
stb. Pesten, 1853. Lukács László könyvny. 12 o.
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Jogászi vélemény, melyben kérdésekre alkalmazottan megfejtik 
az ősiségi s egyébb birtokviszonyok szabályozása iránt 1852. 
évi november 29-én kibocsátott cs. nyílt parancs, azon rendel-
kezése, mely az ausztriai ált. polg. törv. könyv hatályba lépte-
tése előtt elhunyt örökhagyóknak hitbizományi helyettesítést 
vagy más feltételes intézkedést tartalmazó végrendeleteire vo-
natkozik. Pest, 1858. Emich Gusztáv könyvny. 33 o.
Mészáros Károly: Községi törvények, községi egyetemek s elől-
járók hatásköre és teendői körül, különösen a polgári magán-
jog, a büntető törvény, a polgári és büntető eljárás, a hagyatéki 
s gondnoksági, az árvaügyi s egyéb a pörös ügyeken kivüli eljá-
rás mezején. Pest, 1858. Pfeifer Ferdinánd. 401 o.
Mészáros Károly: Országgyülési teendőink. Birtok-, és jogvi-
szonyainkról. Magyr-Óvárott, 1848. Ny. Czéh Sándor bet. 89 o.
Molnár István, Péterfalvi: Elmélkedés. Az ősiségnek általános 
eltörlése a birtoknak állandósitására épen szükségtelen, és 
czélt vesztő, – sőt mint köz társaság elvű, a királyi thront, és az 
alkotmányt feldúló valóságos halálos vétek; – hanem az alkot-
mánynak szellemében annak módositása mind az alkotmány-
nak, mind a birtoknak szilárditása, és igy elkerülhetetlenül 
szükséges. Pesten, é. n. Esztergami Beimel J. bet. 13 o.
Nánási Benjámin: A magyar polgárnak törvény szerént való ren-
des örökösse. Pesten, 1799. Nyomt. Trattner Mátyás bet. 282 o.
Nánási Benjámin: Testamentom a magyar országi törvények 
szerént. Pesthen, 1798. Nyomt. Trattner Mátyás bet. 603 o.
Nyitra Zerdahely Lőrincz: Egészen uj javaslat magyar nemes 
birtokosok magtalan özvegyeit érdeklő. Pesten, 1836. Tratt-
ner-Károlyi nyomt. 8 o.
Oláh László: A végrendeletek készitési módja és az örökösödési 
rend és jog. Pest, 1855. Müller Gyula. 88 o.
Oláh László: Házasságkötés és elválás a jelen törvények értel-
mében. Pest, 1854. Emich Gusztáv könyvny.
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Oláh László: Végrendelkezési és örökségi ügyekre vonatkozó 
összes törvények rendszeres és kimerítő magyarázata. Pest, 
1854. Müller Gyula. 150 o.
Peláthy István: Szózat az ősiség dolgában. Pesten, 1851. 24 o.
Tóth Lőrincz: Az ősiségi s egyéb birtokviszonyokat rendező 
1852. nov. 29. legf. nyiltparancs ismertetése s magyarázata. 
Pest, 1853. Heckenast Gusztáv; 2. kiadás. Pest, 1854. Hecke-
nast Gusztáv. 174 o.
Tóth Lőrincz: Örökösödés az austr. ált. törvénykönyv szerint, 
nevezetesen végrendeletekről és a hagyatékok tárgyalásáról, 
örökösödésrendi táblával s irománypéldákkal felvilágosítva. 
Pest, 1854. Heckenast Gusztáv. 300 o.
Ujfalusy Joan. Nep.: A Magyarországban élő s minden-rendű 
embereknél tétetni szokott testamentomokról (végintézmé-
nyekről) némelly észrevételekkel, és vélekedésekkel azon ese-
tekről, mellyek a hazai törvény által még nincsenek meghatá-
rozva. Pesten, é. n. Esztergami k. Beimel József. 88 o.
Ujfalusy Joan. Nep.: Értekezés a halálról, és a halhatatlanság-
ról, mindáltaljában, mind pedig az emberre nézve különösen, 
mellyet a hazafiainak e két tárgyban léendő felvilágositásaikra 
irt. Pesten, 1837. Esztergami k. Beimel József bet. 40 o.
Ujfalusy Joan. Nep.: Felelet ezen kérdésre: Honnan vette kezde-
tét törvényeinkben az ősi javak elidegenitésének korlátozása? 
Miképpen gyakoroltatott az korszakonként? s a polgári társa-
ságra nézve általjában mik voltak annak hasznos, és káros kö-
vetkezései minden oldalról? Pesten, 1839. Nyom. Trattner-Ká-
rolyi bet. 28 o.
Zalay Alajos: Néhány szó az ősiség és a körüle teendők iránt. 
Tekintettel Gosztonyi Miklós ur röpiratára. Pest, 1847. Ny. Lan-
derer és Heckenast. 82 o.
Zerdahelyi Lőrintz: Egészen uj javaslat magyar nemes birtoko-
sok magtalan özvegyeit érdeklő. Pesten, 1836. Ny. Trattner-Ká-
rolyi. 8 o.
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Összehasonlító jog

Fejér György: Polgári alkotmányok. Pesten, 1851. Ny. Lukács L. 
72 o.
Fogarasi János: Magyar kereskedési és váltójog. Eredeti alapta-
lannal világositva, rendszeresítve s a szomszéd nemzetek, fö-
leg Austria váltótörvényével a főbb pontokban összehasonlitva. 
Budán, 1841. A m. kir. egyetem bet. 375 o.
Korizmics László: Anglia haszonbérlési állapotainak ismerteté-
se. George Wingrowe Cook munkája nyomán hazai körülmé-
nyeinkre vonatkozó jegyzetekkel kisérve kiadja a «Gazdasági 
lapok» szerkesztősége Pest, 1858. Ny. Herz János. 463 o.
Mészáros Károly: Europa legujabb alkotmányai. Különös tekin-
tettel Europa társadalmi állására. Pesten, 1848. Magyar Mihál. 
88 o.
Szokolay István: A közjegyzőség az összehasonlító jogtudo-
mány alapján. Pest, 1859. Emich Ny. 229 o.
Szokolay István: A magyar-, Erdély-, Horvát-, Tótországba be-
hozott közjegyzőség az összehasonlító jogtudomány alapján. 
Irománypéldákkal s a törvény szövegével. Pest, 1858. Lauffer 
és Stolp bizom.
Szokolay István: Az uj austriai büntető perrendtartás magyará-
zata. A törvény eredeti szövegével, esetenkint számos példák-
kal; összehasonlitva előbbi eljárásunkkal, valamint a legújabb 
franczia, angol, porosz s egyébb németországi perrendtartások-
kal. Pest, 1853. Geibel A. bizom. 266 o.
Uj törvénytár, utasitó s felvilágositó jegyzetekkel. Ausztriai ál-
talános polgári törvénykönyv, az ezen törvénykönyvet bevezető 
s kisérő rendeletekkel, utasitó s felvilágositó jegyzetekkel ellát-
va, s a magyar törvényekkel összehasonlitva. Pest, 1853. Hec-
kenast Gusztáv. 416 és 380 o.
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Parlamenti jog, parlamenti dokumentumok

Abauj vármegye által, – az 1843–44. évi XII-dik törvényczik-
kely értelmében –, viselendő országgyülési költségeknek, sze-
mélyenkinti kivetésére szolgálandó utasitás. Kassán, 1845. Ny. 
Werfer Károly. 8 o.
A helvecziai vallástételt követő erdélyi evangelico reformátu-
sok vallás-sérelmi, mellyek az 1837-ben N. Szebenben tartatott 
országgyülése eleibe orvoslás végett felterjesztettek, a mint az 
írómányok könyvébe a 172. laponi 72. szám alatt béigtattattak. 
Nagy-Enyeden, 1841. A ref. collegium sajtóintézetében. 59 o.
Alázatos felírása az ország rendeinek a kegyelmes előadások 
első pontjára, s azzal öszve köttetésben lévő országos kívánsá-
gokra nézve. - Demissa repraesentatio statuum et ordinum reg-
ni quoad primum benignarum propositionum punctum, et cum 
eodem nexum habentia desideria regni. Posonii, 1830. Typis S. 
Lud. Weber.
Az 1790-dik esztendőben Budán tartott ország gyülésének al-
kalmatosságával irásba bé-nyújtott, s köz tanácskozás alá vett 
dolgok és munkák, mellyek azon ország gyülésének napon-
ként-való jegyzéseihez tartoznak. Bétsben, 1791. Hummel Já-
nos Dávid bet. 968 o.
Az 1843 évi országgyűlésen jelenlévő sz. k. városok követeinek 
külön tartott tanácskozási üléseiben a részeikről előlegesen ké-
szitett elrendezési vázolatnak a kerületi választmány munkála-
tával lett egybehasonlításával készült és megállapított javaslat 
a sz. k. városok belszerkezetét tárgyazó törvényczikkely iránt. 
Posony, 1843. Ny. Wéber S. L. 30 o.
Az 1845-iki egyetemes gyülés által kinevezett választmánynak 
az egyházrendezést tárgyazó javaslata. Pesten, 1846. Ny. Lan-
derer és Heckenastnál. 16 o.
Az Alsóház, ideiglenes rendszabályai. Budán, 1848. A magy. 
kir. egyetem bet.
Az erdélyi diéták végzéseinek foglalatja, időszakaszok és tár-
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gyak szerént, Magyarországtól lett elválásától kezdve 1526-tól 
1691-ig. Kolozsvár, 1838. Barráné és Stein. 207 o.
Az erdélyi diéták végzéseinek nyomdokai és a compilata consti-
tutio után költ artikulusok kivonatja. Egybeszedte G. L. Kolozs-
vár, 1837. Tilsch és fia. 266 o.
Az erdélyországi nagy fejedelemség T. N. statusinak és rende-
inek 1792-ik eszt. kis aszszony havának 20-dik napján kezdő-
dött országos gyülésekben tartatott beszédek. Kolosváratt, ny. 
Hochmeister Márton. Groff Kemény Farkas statnum praesidens 
ur által az ország rendjei közt lett első megjelenés alkalmatos-
ságával mondatott beszéd. Itélő mester Csernátoni Ferentz ur 
által az ország nevében tett felelet.
Batthyány, Josephus beszédje ő Eminentziájának B. J. kardiná-
lis és ország primássának, 1791-dik esztend., bőjt más havának 
5-dik napján tartatott ország gyülésében. A midőn az új törvé-
nyek a vallás dolgában közben tett ellen-mondása ujjolag kér-
désben vétetődnék. Posonyban, 1791. Füskuti Landerer Mihály 
bet. 13 o.
Belényes várossának a felséges hazához s annak Tekint. Ns. Stá-
tussaihoz Rendeihez alázatos instántziája, (hogy a contributi-
ónak fizetéséből, minden jobbágyi szolgálat, dézma kilenczed 
és harminczad adástól immunisok legyenek. 1790. H. és ny. n.
Bentham Jeremiás: A gyülésekről és azoknak tanácskozási 
módjáról. Francziából Dumont István után R. 2. jav. kiad. Buda, 
1847. A magy. kir. egyetem bet. 462 o.
Bentham Jeremiás: Taktika vagy a politikai gyülekezetek ta-
nácskozási rendének theoriája. Francziából forditotta Dumont 
István után Gindery János. Budán, 1843. A kir. egyetem bet. 
404 o.
Bertha Sándor: Országgyűlési tárcza 1830-ról. Pest, 1843. Tratt-
ner-Károlyi bet. 298 o.
Beszédtár. Záradékul az 1841/2-dik országgyűlési jegyzőkönyv-
höz. Szerk. és kiadja Hajnik Károly. Kolosvárt. nyom. a kir. ky-
ceum int. 442 o.
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Bozóky István: A haza esedézése az ország gyülése előtt a ma-
gyar nyelv tökélletesítése iránt. Pozsonyban, 1802. A Belnay 
György betűivel. 30 o. 2. kiad. Vátzon, 1814. M. Gottlieb Antal 
bet. 30 o.
Büntető s javító rendszer behozása iránt kimondott véleménya-
dás végett kiküldött országos választmány jelentése. Pozsony-
ban, 1843. Wéber S. L. bet. 362 o.
Büntetőeljárás. Az országos választmány munkája újra dolgoz-
va az esküttszékek elvének belealkalmazásával a kiküldött ke-
rületi választmánytól. Pozsonyban, 1844. Ny. Wéber S. L. 58 o.
Desseffy Emil: Néhány nevezetesebb darab gr. Desseffy Aurél-
nak hátrahagyott eredeti magyar munkáiból és országyülési be-
szédeiből. Pesten, 1843. Ny. Landerer és Heckenast. 262 o.
Dessewffy József és Kazinczy Ferencz kiküldött táblabiráknak 
vélemények a Zemplén vmegye rendeihez a Győrnél 1809. Jun-
is XIV. elesett vitézeknek állítandó emlék dolgában. S. Patakon, 
1811. Ny. Szentes József. 20 o.
Erdély nagyfejedelemség 1834. esztendőben május 26-kára 
Kolozsvár szab. kir. városba hirdetett országgyülésének jegy-
ző könyve. Kolozsvártt, 1834. Az ev. ref. kollégyom könyv- és 
kő-nyomó int. 382 o.
Erdély nagyfejedelemség országgyülési irományai: Az erdélyi 
három nemzetekből álló rendeknek 1790-dik esztendőben ka-
rátson havának 12. napjára szab. kir. városba Kolosvárra hirdet-
tetett, és több következett napokon tartatott közönséges gyűlé-
seikben lett végzéseknek és foglalatosságoknak jegyzőkönyve. 
Kolosváronn, 1832. Ny. a kir. lyceum bet. 826 o.
Erdély nagyfejedelemséget illető országos kormánylap. - Lan-
des Regierungs-Blatt für das Grossfürstenthum Siebenbürgen, 
1849-55. Hermannstadt, gedr. bei Tehod. Steinhaussen.
Farkas András, Berei: Buda szab. kir. várossában az 1807. esz-
tendőben tartatott dieta, vagy magyarosítva: Felséges hazánk 
őseink és vérrel nyert hajdani vitézlő magyar eleink igaz, és 
valóságos örökös jussainak, és a köz népnek tsendességben, 



103

és bóldog állapotban helyheztetésének ki ezközlésének fel ta-
lálására, meg fontolására, és a legszentebb egyenesség mérté-
ke szerént helybe hagyására, és végzései mássainak ki adására, 
mellyet honnyai szeretetétől indittatván, versekkel le írt ... Sze-
geden, 1809. Nyomt. Grünn Orbán bet. 56 o..
Farkas András: Diétai elmélkedések, mellyeket Posonyban, 
1811-dikben szent Jakab hava és a következő hónapokban édes 
hazája mostani környülállásai közt az ország gyülése alatt felje-
gyezgetett Hód víz partján született ... H. és é. n. 16 o.
Folyó 1848-ik évi martius 16-án esti 9 órakor Pozsonyban tar-
tott népgyüléseben hozott határozatok. H. és ny. n. 8 o.
Hadi regulamentum, melly 1751-dik esztendőbéli diaeta-foly-
tatásán el-végeztetett és ő csász. kir. Felsége által kegyelmessen 
meg-engedtetett és meg-erősittetett; mostanában pedig eztat 
Ns. Heves és Külső Szólnok törvényessen özsve-szövetkezett 
vármegyék magok helységei-lakosainak tulajdon szükségekre 
magyarra fordittattak és ki-nyomtattattak. Budán, 1753. Lan-
derer Ferencz Leop. által.
Halász Bálint: Törvény javaslatok. Pesten, 1848. Müller Adolf. 
109 o.
Irínyi József: Az 1790/1-iki 26-ik vallásügyi törvény keletke-
zésének történelme. Közjogi észrevételekkel a bécsi és linczi 
békekötések alapján. Pest, 1857. Kilián György bizom. 230 o.
Irínyi József: Az országgyülés rendezéséről. Pesten, 1847. Hec-
kenast Gusztáv. 59 o.
Keőszeghy Antal: A politikai pártokról. Szombathely, 1848. 
Scharpf Gyula biz. 45 o.
Knauz Nándor: Az országos tanács és országgyülések története 
1445-1552. A magyar akademiában székfoglalólag előadta ... 
Pest, 1859. Eggenberger Ferdinánd, úgy Geibel, Hartleben stb. 
könyvárusoknál. 175 o.
Knauz Nándor: Az 1397-ki országgyülés végzeményei. Pest, 
1856. Ny. Landerer és Heckenast. 54 o.
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Konkoli Thege Pál: 1840-dik évi országgyülés. Pesten, 1847. 
Emich Gusztáv bizom. Ráth Mór. 456 és 620 o.
Lipthay Sándor: Az ellenzék sérelmei. A részek visszakapcsolá-
sa, a horvát ügy és a honti sérelem érdemében. Pest, 1847. Ny. 
Landerer és Heckenast. 157 o.
Lőcsei Sp. Sámuel: Király-választás; melly történt a kézmíve-
sek, mesteremberek és professionisták diétai ország-gyülésén. 
Azon gyülés jegyzőkönyvéből (protocollumából) kinézte, és a 
kézbe keríthetett acták hitelességekhez képpest, némelly mel-
lékes gondolatoknak közbeszövésekkel eggyütt, a közmúlatt-
ság- és időtöltés kedvéért le-is írta és saját költségén ki-is adta 
… Kolosváronn, 1830. A kir. lyceum bet. 188 o.
Magyar Dániel: Igen rövid meg-jegyzések, a mellyek ezen felsé-
ges magyar haza ide Budára 1790. esztendőben öszve-gyüleke-
zett tekéntetes státusi, és rendinek egy igaz római-kath. hazafi 
által bémutattattak a végett, hogy a felséges hazát törvényes 
kötelességére emlékeztesse. Budán julius hólnapnak 15. nap-
ján, 1790-ben. 4 o.
Martinovics Georg.: A Magyar-ország gyülésiben egyben-gyült 
méltgs és tekintetes nemes rendekhez 1790. esztendőben tar-
tattatott beszéd. Most deák nyelvből magyarra fordíttatott 
Laczkovics János által. 1791. H. és ny. n. 184 o.
Minek a pap az ország gyülésében? A magyar országi papi-rend-
nek az ország gyülésében helyének lenni nem kellene. 1791. H. 
és ny. n. 18 o.
Mit csinálunk a főtáblával? Pesten, 1848. 16 o.
Mutató lajstroma az 1830. 1832/6. és 1840. eszt. sz. k. Pozsony 
városában tartatott országgyülés jegyzőkönyvének és iromá-
nyainak. Budán, 1843. Ny. a m. k. egyetem bet. 305 o.
Nemes Erdélyország nagyfejedelemségének ujabb országgyülé-
si végzései. (Articuli novellares diaetales.) 1744-1811. Magya-
rositotta, – egy vezetékkel és némelly külön jegyzetekkel, vilá-
gosította Dálnoki Incze József. Kolosvártt, 1845. A kir. lyceum 
bet. 283 o.
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Nemes Greven magyar lovas regementjében lévő magyar fő 
tiszteknek, mind közönségessen, a felséges magyar hazának te-
kint. statusaihoz, rendeihez, a belül foglalt tzikkeleknek ezen 
felséges ország gyülése alkalmatosságával leendő megorvoslá-
sok végett bé nyujtott alázatos kérések. Pest, 1790. Ny. n.
Népszerű nemzeti káté az 1848-diki országgyülésen tárgyalt 
főbb pontok felvilágosítására. Irva átalakulásunk útegyengeté-
sére főleg a nép kedveért. Pápán, 1848. Kelemen Márton. 41 o.
Név- és lak könyve, az 1832. December 16. napjára szabad k. 
Posony várossában ország-gyülésre egybegyült Magyar ország 
karainak és rendeinek. A tekint. karoknak és rendeknek táblája. 
Posonyban, 1833. Wéber S. Lajos költségével és bet. 75 o. 2. 
kiadás. Posonyban, 1834. Wéber S. Lajos bet. 100 o.
Név- és lak könyve, az 1839. esz. junius 2. napjára ... egybegyült 
Magyar ország karainak és rendeinek. Posonyban, 1839. Wéber 
S. Lajos bet. 173 o.
Név- és lak könyve, az 1848. évi julius 2-ára egybehívott nem-
zeti gyülés képviselőinek s a felső ház tagjainak. Pesten, 1848. 
Geibel Károly. 30 o.
Név- és lakkönyve az első magyar ministerium összes személy-
zetének. Budapest, 1848. Geibel Károly. 79 o.
Nézetek és javaslatok a megyei tisztujitás, követválasztás, ta-
nácskozások és kicsapongások tárgyában. Pozsony, 1844. 
Nyomt. Schmid Antal bet. 31 o.
Ország gyűlésekor el-mondandó sz. imádság 1790. esztendő-
ben. H. és ny. n. 4 o.
Országgyülési almanach. Kiadja és szerkeszti Vachotfalvai Va-
chot Imre. Első köt. Az alsótáblai terem kőbemetszett alap-
rajzával. Pest. 1843. Nyom. Trattner-Károlyi bet. 224 o.
Országgyülési Emlék. Politikai, történeti és szépirodalmi alma-
nach. Szerk. és kiadja Vahot Imre. Budapest, 1848. Ny. Kozma 
Vazulnál és az egyetemi nyomdában. 183 o.
Pauler Theodorus: A követek területen-kívülisége. Olvasta ... 
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a magyar academia julius 18-án tartott kis ülésében. Pesten, 
1853. Emich Gusztáv könyvny. 16 o.
Ráth György: Német-magyar és magyar-német műszótára az 
új törvényhozásnak. - Deutsch-ungarische und ungarisch-de-
utsche Terminologie der neuen Gesetzgebung. Pest, 1853-54. 
Heckenast Gusztáv. 130 o.
Somssich Miklós, Sárdi – Szegedy Sándor, Mező Szegedi: Az 
1839/40dik esztendei ország gyűlés bevégeztével T. N. Somogy 
vármegyének karai és rendei elejbe terjesztetett jelentése ... or-
szágos követ uraknak, közre bocsáttatott a megyei karok rende-
léséből, és a nemesi rend költségén. Kaposvárott. Augusztus 1. 
napján tartatott nagy gyülésből. H. és ny. n. 100 o.
Spissich János, Japprai–Sommsich Lázár, Sárdi: Az 1790-ben 
Budán, Szent-Iván havának 6-ikára rendelt, s kezdődött, és 
1791. esztendőben, Posonyban, bőjt-más havának 13-ikán vé-
geződött magyarországi nagy gyülésnek folytáról tett jelentő 
tudósitása nemes Zala vármegye küldöttjeinek… Zala-Egersze-
genn Szent György havának 5. napján tartott közönséges gyü-
lésnek alkalmatosságával. H. és ny. n. 32 o.
Szemere Bertalan követjelentési beszéde. Miskolcz, 1845. janu-
ár 9-ikén. Kiadja egy gyorsiró. Miklósvár, 1847. Hermány Ká-
roly és társánál. 60 o.
Szentkirályi Zsigmond: Néhány törvényjavaslat a bányaipar 
ügyében. Kolozsvár, 1849. Barráné és Stein. 49 o.
Szombathelyi Antal és Tomcsányi József: Követjelentés az 
1843–44-iki országgyülésről. Pest, 1845. Hartleben K. A. 57 o.
Uj hadi regulamentum, melly az 1751. esztendőben Magyar or-
szág gyűlése alatt szereztetett, fels. Maria Theresia kegyelmes 
aszszonyunk tulajdon kegyes parancsolatival megerősíttetett, 
deák és német nyelveken ki-adattatott és annak magyar nyelvre 
lett fordítása f. királyi helytartó tanács által helyben hagyatta-
tott. Posonyban, nyomt. Landerer János Mihály. 31 o.
Végszavai a somogyi követeknek az 1843–44-iki országgyülés 
fölött. Pesten, 1845. Landerer és Heckenast. 58 o.
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Pénzügyi jog

1847-dik évi augusztus 30-án szabados Érsekujvárott alakult 
takarék pénztár alaszabályai. Esztergom, Esztergomi Beimel J. 
bet.
A barsmegyei gazdasági fiókegyesület alapszabályai. Pest, 1846. 
Ny. Beimel József.
A bélyegtörvény, magyarázata, népszerűleg s kimerítőleg előad-
va. Magyar- és a többi koronaországbeli ügyvédek, iparosok, ke-
reskedők, hivatalnokok és minden más osztálybeliek használa-
tára a legújabb pótrendeletekkel és tárgy és betűszerinti díjsza-
bályzattal. 1. kiad.: Pest, 1851. Müller Gyula. 194 o.; 2. átdolg. 
kiad. Pest, 1851. 224 o.
A bihari gazdasági egyesület alapszabályai. Nagyvárad, 1843. 
ny. Tichy Alajos.
A hevesmegyei takarékpénztár tervezett alapszabályai. Eger-
ben, 1846. Az érseki lyceum bet. 30 o.
A kölcsönös tőke- és jövedelembiztosítási közintézet alapsza-
bályai. Húsz kőnyomatú táblával. Az eredeti szöveg után közli 
Krizbay Miklós. Kolozsvár, 1842. A kir. ref. lyceum bet. 24 o.
A kőszegi takarékpénztár alap- és rendszabályai. 2. megjav. 
kiad. – Statuten u. Reglement der Günser Sparcasse. 2. verb. 
Aufl. Güns, 1845. Gedr. b. Reichard u. Söhne. 45 o.
A pápai takarék pénztár.Veszprémben, 1844. Jesztány Totth Já-
nos nyomt. 8 o.
A pesti szabadalmas magyar kereskedelmi bank alap- és rend-
szabályai. Pest, 1854. Emich Gusztáv Ny. 26 o.
A Pestmegye pártfogása alatt álló hazai első takarékpénztár sza-
bályai. Pesten, 1843. Ny. Trattner-Károlyi bet. 47 o. és Pesten, 
1846. Ny. Trattner-Károlyi bet. 50 o.
A Rév-komáromi cs. kir. szab. hajózásbiztosító társaság rend-
szabályai és rendeletei 1838. – Statuten und Verordnungen der 
Komorner k. k. priv. Schiffahrts-Versicherungs-Gesellschaft. 
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1838. Pesten, ny. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál. 
18 o.
A székes-fejérvári első magyar kölcsönös életbiztositó intézet 
alapszabályai. Pesten, 1847. Beimel Józsefné. 34 o.
Alapszabályai a Nagy-Kőrösön felállítandó takarékpénztárnak. 
Pest, 1860. Ny. Gyurián József.
Alapszabályai a pozsonyi takarékpénztárnak. Pozsony, 1843. 
Ny. Wigand K. F. 19 o.
Az 1841-3-dik évi országgyülésen hozott egyetlen törvény 
czikk által kirendelt rendszeres bizottmánynak javaslata az adó 
tárgyában. H., é. és ny. n. 80 o.
Az aradi takarékpénztár alapszabályai. 1840. Aradon, ny. 
Schmidt J. bet.
Az aradmegyei gazdasági fiókegyesület alapszabályai. Arad, 
1845. ny. Schmidt József.
Az esztergomi takarék-pénztár szabályai. Esztergom, 1844. Ny. 
Beimel J. bet. 29 o.
Balásházy János: Az adó és még valami. Pesten, 1830. Ny. Tratt-
ner-Károlyi. 83 o.
Baloghy László: Nemzetiség, és alkotmányi mozgalmak ho-
nunkban. 1841. Pesten, esztergomi K. Beimel Józs. bet. 43 o.
Bertha Antal: A nemeseknek a házi adó terheibeni részesülésé-
ről. Egy röpirat. Szombathelyen, 1845. Reichard Károly és fiai 
bet. 31 o.
Biztosítás az emberi életére a trieszti assicurazioni genera-
li czímű cs. k. szab. általános biztosításnál. Pesten, 1857. Ny. 
Herz Jánosnál. 52 o.
Brünek József: Robot és dézma. Pesten, 1846. Emich Gusztáv. 
124 o.
Cs. kir. szab. első ausztriai biztosító Bécsben. Pest, 1859. 28 o.
Csász. kir. szabadalm. adriai biztosító egyesület (Riunione ad-
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riatica di sicurtá), alapitatott Triestben 1838-dik évben. Terve a 
biztosításoknak emberek életére, életjáradékokra, nyugdíjakra 
és alapitványi tőkékre. Pest, 1857. Müller Emil könyvny. 65 o.
Császári nyiltparancs 1850. évi augustus 2-tól az ideiglenes tör-
vénnyel a jogügyletek, okiratok, irományok és hivatalos cselek-
vényektől fizetendő illeték tárgyában, kiható Magyar-, Horvát-, 
Tótországokra a tengermellékkel együtt, nem külömben a szerb 
Vajdaság, temesi bánság, s a katonai határőrvidékre. Külön ki-
adás a magyar koronaországi törvény-s kormánylap XXIII. da-
rabjából. Budán, 1850. A cs. k. egyetemi nyomdából. 133 o.
Csondor János: Gazdaságbéli számadó és számvevő tiszti utasi-
tások, mellyekben mind a főtiszteknek az urodalmi gazdaságok 
vizsgálásra, és igazgatására, mind a számadóknak a számadá-
sok rendes vezetésére szolgáló rendszabásokat, úgy a számadó 
könyvek, tanulevelek, laistromok, tabellák haszn esmertetését 
s készitések módját, nem külömben a számadások vizsgálásá-
nak rendtartását elő adja. Keszthelyen, 1819. Perger Ferencz 
bet. 360 o.
Desseffy Emil: A magyar vám- és kereskedési ügy és annak vé-
geligazítási módja. Pesten, 1847. Ny. Landerer és Heckenast. 
157 o.
Elischer Boldizsár: A szabadalm. osztrák nemzeti bank zá-
log-hitel-osztályát illető alaphatározatok. 2. kiad. Pest, 1859. 
Ny. Landerer és Heckenast. 27 o.
Elischer Boldizsár: Alaphatározatok a szab. austriai nemzeti 
bank jelzálogi hitelosztálya számára. Pest, 1858. Ny. Landerer 
és Heckenast. 16 o.
Első magyar általános biztosító-társaság, Pesten. II. főosztály: 
Biztosítás az ember életére. I.Programm. A biztosított halála 
után fizetendő tőkék és nyugdíjak biztosítása. Pesten, 1860. 
május hóban. Pest, 1860. Ny. Beimel J. és Kozma Vazulnál. 30 
o.
Érdy János: A szerb zsupánok, királyok és czárok pénzei. Irta 
Lcuenbacher János. Budán, 1843. A magy. kir. egyetem bet. 72 
o.
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Fogarasi János: Tájékozó az ideiglenes bélyegadó törvényben. 
Pest, 1851. Emich Gusztáv. 34 o.
Forspontot illető rend-tartás. Anno 1782. 9. Junii. H. és ny. n. 
36 o.
Guthy Elek: A bélyegtörvények világos és gyakorlati magya-
rázata. Egy budapesti ügyvédtől. Pesten, 1851. Magyar Mihál. 
Lauffer V. 88 o.
Gyakorlati útmutatás a bélyegpapir helyét pótolandó bélyegje-
gyek használatára. Magában foglalja az 1854. martius 28. ren-
deletet, vmint az abban idézett régibb rendeletek szövegét s 
számos példa által felvilágosított magyarázatát. Bécs, 1854. 
Sommer Lipót. 42o.
Hahn Michael: Gyakorlati tanácsadó adó és illetéki ügyekben ... 
Der praktische Rathgeber inSteuer- und Gebühren-Angelegen-
heiten. 6 füzet. Pest, 1854-56. Heckenast Gusztáv. 1369 o.
Három-féle, úgy mint: rhémes, vónas, és magyar avagy kurta 
forintoknak mutató-táblátskája. Kassán, 1801. Füskúti Lande-
rer Ferentz bet.
Hasonlitó táblá az uj ausztr. értékű pénz és a pengő pénz kö-
zött. Kiadta S. A. Pozsony, 1857. Schreiber Alajos.
Ház és földadó magyarázata, hivatalnokok, ház- és földbirto-
kosok, ügyvédek, felhatalmazottak és minden adózók számára, 
népszerűleg s a legújabb rendeletek szerint előadva. Pest, 1851. 
Müller Gyula. 182 o.
Hegedűs Jósef: A pannonhegyi papi tized Somogyban; törté-
neti, jogi, és peres szempontból nézve 1854-ben. N.-Kanizsán, 
1854. Ny. Markbreiter. 94 o.
Instructio vagy-is: Az erdélyi fiscalis dézmásoknak eleibe adott 
mód- és rendtartás. H., é. és ny. n.
József császár és király rendelete igazságos és aránylagos adó-
zási-rendszer létesithetése végett és az e tárgyban kiadott inst-
ructio a községi hatóságok és földbirtokosokhoz, a földbirtok 
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bejegyzése, kimérése és bevallásánál követendő eljárásra nézve. 
1786. H. és ny. n.
József császár s királynak rendelete az ország rendeihez az 
adózásnak a terhek szerinti aránylagos felosztása tárgyában. 
Bétsben, 1786. Ny. n. 86 o.
Karner Joan.: Az uj pénz a mindennapi forgalomban, vagy rö-
vid gyakorlati oktatás a régi és uj pénznek ugy idegen államok-
ban is előforduló azon érczpénzek átváltoztatásáról, mellyek-
re az 1857. pénzszerződévény kiterjed, egyszerü szabályokban 
előadva. Pest, 1858. Heckenast Gustáv. 67 o.
Konek Sándor: A jogügyleteket, okiratokat, irományok s hiva-
talos cselekményeket illető bélyegtörvények. 1852. Wigand K. 
F. könyomd. 96 o.
Kovách László: A bankokról. Debreczen, 1842. Telegdi K. Lajos. 
94 o.
Közönséges harmintzadi rend-tartás és az egész magyar orszá-
gi örökös birodalmokban fizetendő harmintzadóknak tariffája. 
Nagy-Szeben, 1788. Nyomt. Hochmeister Márton által.
Krizbay János: Az életbiztosítási intézetekről átalánosan s je-
lesen a kölcsönös tőke és jövedelem biztosítási közintézetről. 
Salomon József után. Kolozsvár, 1842.
Kubínyi Lajos: Kalauz uj pénzünkre s reá vonatkozó rendele-
tekre. Pest, 1858. 17 o.
Lacsny Miklós, Folkusfalvi: Utasitás, melly nagyobb területű 
jószágok igazgatása könnyebbítésére szolgál, magában foglal-
ván: a gyakorlati mezei gazdaságot átalában, szesz- és czukor-
gyártást marhahizlalással, selyemtenyésztést és hasznos méh-
tartást, erdei és vadászat szabályzást, a hivatalok felosztását, 
nemkülönben a számadás vezetése módját és végre mind polit., 
mind urbéri és egyéb uj törvényes foglalatosság rendes teljesi-
tését. Pozsonyban, 1826. Ny. Patzkó F. J. 266 o. 2. kiad.: Po-
zsony, 1844. Ny. a Belnay örökösök. 217 o.
Lakner M. T.: Minő pénzünk lesz? Az életbe lépendő uj pénzvi-
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szonyok könnyen érthető magyarázata, mely magában foglalja 
a bécsi 1857. január 24. pénzszerződés szövegét, a szerződő 
kormányoktól hozott külön cikkeket, az 1857. junius 14. léte-
sült utórendelet, öt pénztáblát, és a forditó azon kulcsát, mely 
a most használt pénznek az uj pénzre való átváltozására szol-
gál. Dr. L. M. T. nyomán magyaritá Weninger Vince. Pest, 1858. 
Ráth Mór. 54 o.; 2. kiadás: Pest, 1858. Ny. Beimel és Kozma. 
52 o.
Lange Peter Traug: A brassói közönséges nyugpénz-intézet sza-
bályai. Brassóban, 1845. Ny. Gött János bet. 22 o.
Lednitzky Mihál: A jogi bélyegpátens egyszerűsítve. Budapes-
ten, 1851. Ny. Landerer és Heckenast. 65 o.
Magyar, Horvát-, és Tótország, a tengermellék, szerb vajdaság, 
temesi bánság, Erdély és a határőrvidék számára 1850. augusz-
tus 2-án kelt illeték- és bélyegtörvény utólagos rendeletekkel 
együtt, ennek könnyen érthető népszerű magyarázata és betű-
rend szerinti sorozata a bélyeg alá eső tárgyaknak s az ezekre 
szabott illeték és bélyegdijnak. Bécs, 1850. Ny. Sommer Lipót. 
160 o.; 2. kiadás: Bécs, 1855. Ny. Sommer Lipót. 160 o.
Máhr Antal: Értekezés hitelintézet és jegybankról hazánk kö-
rülményeire alkalmaztatva. Pesten, 1848. Ny. Landerer és Hec-
kenastnál. 22 o.
Medve Imre: Az uj pénz, annak értéke és átszámítása régi pénz-
ből uj pénzre és uj pénzből régi pénzre. Pest, 1858. Bucsánszky 
Alajos. 64 o.
Medve Imre: Az uj pénz és azzal hogyan kell számitanunk régi 
pénzünk szerint ... Polgártársainak használatára irta ... Pest, 
1858. Lauffer és Stolp. 56 o.
Mészáros Károly: A földtehermentesitési rendszer az 1854. jan. 
16. kelt cs. nyiltparancs alapján, mely által Magyarországra néz-
ve a kitudott urbéri és tizedkárpótlásnak a jogositottak szám. 
minden érdeklett jogainak megóvása mellett, mimódon és mely 
kútfőkből eszközlendő lehető gyors kiszolgáltatását tárgyazó 
határozatok állapittatnak meg. Pest, 1854. Heckenast Gusztáv. 
60 o.
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Mészáros Károly: Az országos jövedelmekből nyújtandó úrbéri 
kárpótlás iránti igények bemondása s az ide vonatkozó törvé-
nyek s ministeri oktatás gyakorlati magyarázata. Pest, 1854. 
Heckenast Gusztáv. 67 o.
Mészáros Károly: Országgyülési teendőink. Birtok-, és jogvi-
szonyainkról. Magyr-Óvárott, 1848. Ny. Czéh Sándor bet. 89 o.
Nagyváradi takarékpénztár alapszabályai. N.-Váradon. 1848. 
Tichy Alajos nyomd.
Oktatás, azon kötelezettségekről, mellyeket a perügyek-, okle-
velek-, irományok-, s hivatalos müködésekről járó illetményeket 
tárgyazó ideiglenes törvény a nyilvános hatóságokra, hivatalok-
ra s hivatalos személyekre ruház. – Unterricht über die Verpfli-
chtungen, welche das provisorische Gesetz über die Gebühren 
von Rechtsgeschäften, Urkunden, Schriften und Amtshandlun-
gen den öffentlichen Behörden, Aemtern und Amtspersonen 
auferlegt. Ofen, 1850. Aus der k. Universitäts-Buchdruckerei. 
8 o.
Palóczy László: A helységek birái számadása elkészítésének 
módja; és a helységek nótáriussai hívatalos kötelességeinek 
folytatására szolgáló útmutatás. Melly t. n. Borsod vármegye 
kegyes rendeléséből, minden illető személyek számára, közön-
séges sinórmérték gyanánt készíttetett. Kinyomtattatott köz-
költségen. Miskólczon, 1816. Ns. Szigethy Mihály bet. 14 o.
Pick David: Egyszerű kereskedői könyvvitel magyar és német 
nyelven. Elméletileg és gyakorlatilag előadta ... Pest, 1850. 
Müller Gyula. 350 o.
Politikai és status gazdasági nézetek. 2 köt. Debreczen, 1848. 
Ny. Tóth Endre. I. köt. Nézetek a megyei kir. városi és kerületi 
adókezelések javításáról. – Nézetek a nemzet vagyonának gya-
rapításáról, állattenyésztésünknek törvényes és egyéb czélos 
szabályozása által. 136 o. II. köt. Nézetek a magyar- s erdélyor-
szági adósságokba merült föld- és házbirtokosoknak országos 
megmentéséről. 126 o.
Récsi Emil: A telekadó rendszer Magyarországban az 1850. 



114

márcz. 4. cs. pátens szerint. Pest, 1850. Emich Gusztáv. 158 o.
Récsi Emil: Tökéletes útmutató az ideiglenes bélyegtörvényhez 
és minden eddig megjelent utólagos rendeletekhez, betűsoros 
rendben a közvetlenül fizetendő illetékek kiszabására és besze-
désére rendelt hivatalok táblázati átnézetével. Pest, 1851. Hec-
kenast Gusztáv. 165 o.
Rendelet a cs. kir. helytartóság id. főnökétől 1851. márczius 10-
ről, a jövedelemadónak Magyar koronaországban 1850/1. évbe-
ni beszedése iránt. Budán, 1851. Nyomt. az egyetem bet. 36 o.
Rendelet a polgári ügyekben teljhatalmu csász. biztostól 1850. 
october 30-dikáról, a f. évi marczius 4-én kelt legf. patens vég-
rehajtása iránt. az épület-adónak Magyarországban életbelépte-
tését illetőleg 1850-51. igazgatási évre, a lakházak osztályozása 
iránti utasitással együtt. Budán, 1850. A cs. k. magyar egyet. 
nyomdából. 21 o.
Rendszabály a szegények bélyegföljegyzése iránt. (A magyar 
koronaországot illető országos törvény- és kormánylap XXIV. 
és XXV. darabjából.) Budán, 1850. A cs. k. magy. egyetem bet. 
4 o.
Robot és dézma erkölcsi és anyagi, mező- és statusgazdasági te-
kintetben. Három koszorúzott pályamunka, előidézve és kiadva 
Németujvári gróf Batthyány Kázmér nagylelkűsége s korszerű 
gondoskodása által. Pesten, 1845. Ny. Beimel Józsefnél. 390 o.
Rupp Jakab: Magyarország ekkorig ismeretes pénzei, lerajzolva, 
történeti s pénztudományi kútfők után megmagyarázva. Bu-
dán, 1841-46. A magy. kir. egyetem bet. 168 és 176 o.
Salomon József: Az életbiztositási intézetekről általánosan, s 
jelesen a kölcsönös tőke- és jövedelmi biztositási közintézetről. 
Forditá Krizbay Miklós. Kolozsváratt, 1842. Az ev. ref. főoskola 
könyv- és kőnyomó intézetében. 180 o.
Sárközy Imre: Az országos rendszeres munkáknak megfonto-
lására ... Pest vármegye rendei által kiküldetett deputationak 
véleménye. Pesten, 1832. Ny. Trattner J. M. és Károlyi I. 22, 14 
és 16 o.
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Sármelléki takarék pénztár.1843. Pesten, ny. Beimel Jósef bet. 
95 o.
Schnirer K.: Egyszerű könyvvitel, könnyen felfogható könyvvi-
teli utmutatással kisérve, mi által mindenkinek lehetővé válik 
könyveit könyvviteli előismeretek nélkül rendesen vezetni. Pes-
ten, 1854. Ny. Lukács L. és társánál.
Schönwald Ferencz: Népszerű útmutató az uj pénz kezelésé-
nél; vagy könnyű módja a pengő pénznek austriai pénzértékre, 
s viszont az austriai pénzérték pengő pénzre való átváltoztatá-
sának. Német után. Debreczenben, 1858. Telegdy K. Lajos. 23 
o. és Debreczenben, 1848. Telegdy K. Lajos. 24 o.
Schweitzer Antal: A telekadó szabályozás az állandó általános 
adósorozat tekintetéből az austriai császárságban, az 1857. évi 
december 23. kelt császári nyiltparancs folytán. Az állandó te-
lekjövedelmi becslésről. Pest, 1859. Ny. Landerer és Heckenast. 
16 o.
Schweitzer Antal: Gyakorlati segédkönyv. Vezérfonalul a telek- 
és épület-osztályadónak a Magyarország és volt mellékországai 
részére kiadott adóideigleneg szerint. Pest, 1859. Nyom. Lan-
derer és Heckenastnál. 40 o.
Srányi János: Status-adósságok és status-papirosok érdekesebb 
viszonzatokban, és ujjabb adatok szerént, különös tekintettel 
az austriai finantiára előadva. Pesten, 1834. Ny. Petrózai Tratt-
ner J. M. és Károlyi I. 311 o.
Székely Sándor: Bankterv, mellyet T. Ns. Szepes vármegye or-
szággyülési utasitások kidolgozására megbizott választmány-
nak benyujtott 1843. évben. Lőcsén, ny. Werthmüller Jánosnál. 
12 o.
Szwoboda Károly: Az uj pénzről. Pest, 1859. Ny. Trattner-Ká-
rolyi. 8 o.
Táblátska, mellyben három-féle forintoknak ugy-mint: rhé-
nes-vonás és magyar forintoknak külömböző mennyiségek 
szám-szerint elő-adatik; és az aranyoknak a mostani elevatio 
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szerínt való válora foglaltatik-bé. Kolosváratt, 1788. Ny. a réf. 
koll. bet.
Takarékpénztári egyesület alapszabályai. Temeswárer Sparkas-
se-Statuten. Pesten. 1846. Ny. Beimel Józsefné. 43 o.
Takáts Lajos: Az új pénz! Forgalmi becsének rövid vázlata, át-
számítási és fölváltási módjának leírása, valamint a megváltoz-
tatott bélyeg díjszabálynak kivonatával és minden új pénznek 
alakzatával bővítve. M.-Óvár, 1858. Ny. Czéh Sándor. 16 o.
Utasítások vagyis insructiok mellyek a kir. gubernium, erdély-
lyi fő hadi vezérség- és a kir. kints-tár (thesaurariatus) között, 
az előre botsátott egyet értésekből, a tartománybéli föld mé-
rők (geometrák) a tulajdonképpen kinevezett épitő biztosok 
(commissariusok) contumatziák directorai és az harmintzadok 
tisztviselői számokra, a contumátialis, és harmintzadi statiók 
épületeinek megtételeire nézve szoros és tökélletes megtartás 
végett, állittattanak meg. 1815. H. és ny. n.
Utmutatás a jövedelmi adó meghatározása és kivetése körül 
követendő rendszabályok életbeléptetésére. – Amts-Instructi-
on für die mit der Ausführung des Grundsteuer-Provisoriums 
beauftragten Organe. Budán, 1850. Ny. a cs. k. egyetemi nyom-
dában. 22 o.
Véleményezés a földbirtokosok a catastralis munkálatok tár-
gyában folyamatban lévő felszólamlások körül miként járjanak 
el azon czélra törekvőleg, hogy mind a földbirtok megóvassék 
oly tehertől, mely mind földadó arra tulterhelőleg és károsan 
nehezkednék, mind a kormány kivánalmainak elég tétessék, 
mely szerint a földnek valóságos tiszta-jövedelme vettessék adó 
alá. Kiadva az erdélyi gazd. egylet választmánya által. Kolozs-
vár, 1857. Ny. n. 14 o.
Vermes Illés: Értekezés az 1850. aug. 2-án kiadott bélyegtör-
vény alapján teendő perlekedésekről. Pápán, 1851. A ref. főis-
kola bet.; 2. kiadás. Pápa, 1851. A ref. főiskola bet. 36 o.
Zerdahelyi Lőrintz: Intézkedés, vagy is mit kell tenni magyar 
hazánkban szegény adózó népünk fölsegítésére. Adó, tized, 
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vontatás, katonatartás, vármegyék költségei. Pesten, 1831. Ny. 
Landerer Lajos. 38 o.

Polgári eljárásjog

A felső-segesdi papitized perben hozott itéletek. Nagy-Kanizsa, 
1860. Ny. Markbreiter J. 15 o.
A föméltgú kir. udv. törvényszékeken 1837. eszt. Sz. Márto-
ni törvényszakasz alatt hozott és kihirdetett ítéletek. Pesten, 
1837. Trattner és Károlyi. Sz. Istváni törvény szakasz alatt ho-
zott és kihirdetett itéletek. Pesten, 1837. Trattner és Károlyi.
A magyar nyelvről a polgári peres dolgok folytatásában. – De 
usu lingvae hungaricae in publicis negotiis. Pestenn, 1806. 
Nyomr. Patzko Ferencz bet. 51 o.
A tek. kir. tábla jegyzőit, nem különben a táblai ügyvédeknél 
lévő gyakornokokat illető rendszabások. Pesten, 1846. Tratt-
ner-Károlyi bet. 13 o.
A zákányi papitized perben hozott itéletek. Nagy-Kanizsa, 
1859. Markbreiter J. nyomd. 30 o.
Az új polgári perrendtartáshoz tartozó példánytár, vagyis tör-
vénykezési irománypéldák gyüjteménye. Pest, 1853. Heckenast 
Gusztáv. 80 o.
Bellaagh József: Közhasznú levelező a közélet mindennemű 
eseményeiben előfordúló levelezésre. Segédkönyv vagy házi 
titoknok mindazok számára, kik a levélirásban és törvényes 
föltevényekben oktatást és ügyességet szerezni kivánnak. Házi 
ügyvédül rövid magyar magán jogtan, jogszabályok és váltójog. 
Budán. 1848. Ny. a m. k. egyetem bet. 396 o.
Bévezetés az Erdély országi törvénykezés módjában applicál-
tatni szokott recursusokról való tractatusra vagyis oktatásra. 
Nagyváradon, 1828. Ny. Tichy János. 54 o.; 2. kiad. Marosvá-
sárhelyen, 1839. Ny. a ref. kollegyiom bet. 174 o.
Birói határozatok, mellyek a főméltgú kir. főtörvényszékeken 
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1841-ben váltó- és csődületi ügyekben hozattak. Pesten, 1842. 
Ny. Trattner-Károlyi. 100 o.
Bovánkovich Jos.: Birói parancsok magyar példányokkal. Alkal-
mas kézi könyv birák, ügyvédek és perlekedők számára. Pesten, 
1842. Geibel K. 174 o. 
Brzezina Frigyes: Példányok az 1852. september 16-kán kibo-
csátott ideiglenes perrendtartás ismeretére. – Formularien zur 
Kenntniss der provisorischen Civil-Process-Ordnung vom 16. 
Sept. 1852. Pressburg, 1853. Vorm. Schmidsche Buchdr. 334 o.
Büntető törvény, bűntettek, vétségek és kihágások iránt; bün-
tető biróságok illetőségét tárgyazó rendeletek, és sajtórendtar-
tás 1852-diki május 27-kéről, az ausztriai birodalom számára. 
Hivatalos kézi kiadás. Budán, 1852. A cs. kir. magyar egyetemi 
nyomdában. 308 o.
Császár Ferencz: A magyarországi birósági szerkezetet, – per-
lekedési rendet, – telek- és betáblázási könyveket, – fenyítőbi-
rósági eljárást, – csődbirósági illetőséget és váltótörvénykezési 
megyei és városi eljárást ideiglenesen szabályozó rendeletek 
magyarázata. Pesten, 1850. Emich Gusztáv bizom. 164 o.; 2. 
kiadás. Pesten, 1850. Emich Gusztáv bizom. 160 o.
Fogarasi János. A magyarországi új polgári perrendtartás alap-
vonalai. A birói illetőségeket, váltójogi eljárást, ösiséget, zálog-
visszaváltást stb. szabályozó rendeletek főbb elveivel együtt. 
Pesten, 1853. Kilián György. 79 o.
Györök György: A község birája, vagy eljárások törvénykezési 
kiküldöttségekben. Okiratok elemzése. Pest, 1854. Lampel Ró-
bert. 90 o.
Györök György: Eljárások s okiratok elemzése törvénykezési 
kiküldöttségben helység-birák számára. Pesten, 1853. Ny. Bei-
mel J. és Kozma Vazulnál. 90 o.
Hegedűs Lajos Candid: Az előleges biztosítási közegek a polgá-
ri eljárásban. Pest, 1855. Magyar Mihál. 51 o.
Hegedűs Lajos Candid: Irománypéldák a polgári törvénykönyv-
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höz s az ideiglenes polgári perrendtartáshoz. Pest, 1858. Hec-
kenast Gusztáv. 308 o.
Ideiglenes polgári perrendtartás Magyar-, Horvát-, Tótország, 
a Szerbvajdaság és Temesi Bánság számára. Bécs, 1852. Cs. k. 
udv. és áll. nyomda. 187 o.
Ideiglenes törvényszéki szerkezet és perlekedési rend Magyar-
országon. Pesten, 1850. Landerer és Heckenastnál. 19 o.
Ideiglenes utasítás a peres ügyeken kívüli jogügyletekbeni bi-
rósági eljárás iránt Magyar-, Horváth-, Tótország, s a Szerbvaj-
daság és a temesi bánság számára. – Provisorische Instructi-
on über das gerichtliche Verfahren in Rechtsgeschäften ausser 
Streitsachen für Ungarn, Croatien, Slavonien, die serbische 
Woiwodschaft und das Temeser Banat. Bécsben, 1853. A cs. k. 
udvari és álladalmi nyomdából. 139 o.
Incze József, Dálnoki: Az erdélyi nagyfejedelemségben lakó ne-
mes szász nemzetnek törvénykezés módja. Brassó, 1837. Ny. 
Gött János bet. 233 o.
Irományok, vagy minta-példák az 1853. január 1. napjával élet-
be lépett ideiglenes polgári perrendtartáshoz alkalmazva. Sze-
geden, 1853. Burger Zsigmond.130 o.
József rendelete a földesurak és jobbágyaiknak kölcsönös pa-
naszaik és perlekedési viszonyaiknak a megyéknél és dicasteri-
umoknál miként történendő elintézése tárgyában. 1787. H. és 
ny. n. 34 o.
Kallós Lajos: Néhány lap az élet jogirataiból a magyarországi 
főtörvényszék itéleteinek alapján: tekintettel a jelen idő viszo-
nyaira. Pest, 1848-50. Ny. Eisenfels R. 467 o.
Kassay Adolf: Polgári törvénykezési iromány-példák, az uj pol-
gári perrend tartás úgy az ősiség rendszabályainak rövid kivo-
natú magyarázatával birák, ügyvédek s felek számára. Budán, 
1853. Ny. Bagó Márton bet. 64 o.
Kléh István: Az austriai új büntetőtörvény. A büntetési illető-
séggel és sajtórendtartással bővítve. Pest, 1853. Magyar Mihál. 
148 o.
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Kléh István: Az ideiglenes polgári perrendtartás Magyar-, Hor-
vár-, Tótország, Szerbvajdaság és a temesi bánság számára. Az 
erdélyi s egyesített részeivel egybefoglalva. Pest, 1853. Magyar 
Mihál. 136 o.
Magyarország Szerb-Vajdaság és Temesi-bánság helyközségei-
nek végleges birósági fölosztása. Magyar és német megneve-
zéseik szerint az 1854. évi bir. kor. lap IX dar. ugy az 1856. 
orsz. kor. lap. második rész XII., XIX., 1857. évi XIV., XVIII., 
XX., XXIX., XXX. 1858. évi VI. és VII. darabjaiban foglalt hiva-
talos adatok alapján betűsorrendben összeállitva törvényszéki 
hivatalnokok, ügyvédek és perlekedő felek számára. (Endgil-
tige Eintheilung der Ortsgemeinden Ungarns, der serbischen 
Wojwodschaft und des Temeser Banates in Gerichtshöfe I-ter 
Instanz und Stuhl- resp. Bezirksgerichte) Szerkeszté egy cs. kir. 
törvényszéki tanácsos. Pest, 1859. Lauffer és Stolp. 244 o.
Mészáros Károly: Alkalmi gondolatok. Pozsony, 1858. Ny. Sch-
reiber Alajosnál. 155 o.
Mitlacher Wilhelm: A peres ügyeken kivüli jogügyletekbeni 
birósági eljárás gyakorlati kézikönyve. Fordította Pap Dénes. 
Veszprém, 1860. Ramazetter Károly. 132 o. 
Nemes Erdélyország külső törvényes székin per-folyta levelei-
nek formája, mellyek a törvényt tanuló ifiaknak kedvekért egy-
ben szedetvén, közönségessé tétettek. Kolosváratt, 1802. Ny. a 
ref. koll. bet. 36 o.
Novus ordo judiciarius. Ujj törvényes rend tartás. 1786. H. és 
é. n.
Oltványi Pál: Privilegium fori és az uj polgári és büntető codex. 
Temesvár, 1854. Ny. Hazay M. és fia. 96 o.
Radenics Ferencz: Esküttszéki eljárás a sajtó utján elkövetett 
vétségek felett. Kiadta Pécsett. Május 15-én 1848. Pécsett, ny. a 
lyceumi nyomd. 34 o.
Radó Dániel: Utasítás a községi birák számára. Pápán, 1858. A 
ref. főiskola bet. 19 o.
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Ráth György: Betűrendes útmutató a Magyar-, Horvát-, Totor-
szág-, Szerbvajdaság és Temesibánság számára (1852-ki sep-
tember 16-án) ugy az erdélyi nagyfejedelemség számára (1852-
ki május 3-kán) kibocsátott ideiglenes polgári perrendtartás-
hoz. Egy magyar-német jogi szótárral. Pesten, 1853. Geibel 
Ármin. 85 o.
Ráth Georg: Az 1853-dik évi január 1-je óta érvényes legu-
jabb váltó- és csődtörvénykönyv Magyar-, Horvát-, Tótország, 
s Szerbvajdaság s a temesi bánságban a közönséges váltórend-
szabály, az uj váltóeljárás, ideigl. polgári perrendtartás, büntető 
törvénykönyv, az 1840. XV. s XXII., ugy az 1844. VI. és VII. 
törvényczikkek és számos más rendeletek nyomán szükséges 
kiegészitésül az ideigl. polg. perrendtartásnak s a közönséges 
ausztriai polgári törvénykönyvnek, ügyvédek, birák, jogtanu-
lók, kereskedők, s iparűzők számára, rendszeres egészszé ösz-
szeillesztve, bevezetéssel, a végleges szervezés s a legújabb 
törvényhatósági szabályzásnak illető szakaszai magában fogla-
ló toldalékkal, a bélyegfokozattal s betűrendes tárgyjegyzékkel 
ellátva. Pest, 1853. Geibel Ármin. 98 o.
Rendszabály a szegények bélyegföljegyzése iránt. (A magyar 
koronaországot illető országos törvény- és kormánylap XXIV. 
és XXV. darabjából.) Budán, 1850. A cs. k. magy. egyetem bet. 
4 o.
Révész Imre: Az ordoliák vagy istenitéletek. Pest, 1858. 35 o.
Sillye Gábor: Városi titoknok, vagyis törvénykezési kézikönyv. 
Királyi s más városokbeli hivatalnokok és ügyvédek, mint szin-
te magánosok használatára. Pozsony, 1848. Kaliwoda József.
Stir Jósef: Utmutató a tagositási s úrbéri rendbeszedési perek 
felszereléséhez megkivántató nyomozások, bizonyitékok és ok-
iratok megszerzésénéli eljárás körül, a cs. kir. szolgabirói hiva-
talok, járásbiróságok s kerületi hivatalok, birák, ügyvédek és 
felek használatára. Kiadta Szilágyi Virgil. Pest, 1859. Ny. Herz 
János. 244 o.
Suhayda János: A Magyar-, Horvát-, Tótország, Szerbvajdaság, 
és temesi bánság számára 1852. september 16. kiadott és 1853. 
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január 1. életbe lépő ideiglenes polgári perrendtartás hiv. ma-
gyar szövege gyakorlati magyarázattal, és iromány-példákkal 
felvilágositva, birák, felek és ügyvédeknek kézi könyvül. Pest, 
1853. Müller Emil könyvny. 341 o.
Suhayda János: A Magyarországra szóló ideigl. törvényszéki 
szerkezet és perlekedési rend polgári része. Pest, 1850. Lukács 
L. és társa. 26 o.
Szokolay István: Az új osztrák büntető törvénykönyv magya-
rázata a törvény eredeti magyar szövegével, összehasonlitva 
előbbi törvényeinkkel, esetenkint példákkal, felvilágosítva, s a 
birói illetőség és a sajtórendtartással bővítve, különösen birá-
ink, ügyvédeink s tanulóink számára. Pesten, 1852. Ny. Lukács 
Lászlónál. 288 o.
Szolga János, Vargyasi: Az erdélyi nagy-fejedelemségbéli szél-
béli katonák között, viszont ezek és provincialisták között elő-
fordúló perek; úgy a fekvő székely jószágok megbetsűlése mód-
ja eránt állandóúl, és részszerént ideiglen az 1825. esztendőben 
julius 11. napján sinórmértékűl kiadott csász. kir. kegyelmes 
válasz. Mellyet deákból magyarra fordított Nagy-Váradon, 1829. 
Tichy János könyvny. 37 o.
Törvény-rend, melly Magyar és ahoz tartozó országok minden-
némü törvény- és itélő székeinek szabatott. Deákbúl pedig és 
németbűl magyarra fordittatott Cházár András által. Kassán, 
1789. Füskúti Landerer Mihály bet. 302 o.
Uj törvénytár, utasitó s felvilágositó jegyzetekkel. Ideiglenes 
utasitás a peres ügyeken kivül való jogügyletekbeni eljárás iránt 
Magyar-, Horvát-, Tótország, a Szerb-Vajdaság és a Temesi Bán-
ság számára. Utasitó s felvilágositó jegyzetekkel ellátva. Pest, 
1853. Heckenast Gusztáv. 155 o.
Uj törvénytár, utasitó s felvilágositó jegyzetekkel. Polgári per-
rendtartás bevezetéssel, utasitó és felvilágositó jegyzetekkel ki-
sérve. Fordította Tóth Lőrincz. Pest, 1853. Heckenast Gusztáv. 
297 o.
Ügyvédek s perlekedő felek kézikönyve, melly magában foglalja 
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a magyar törvényben előforduló pereket; világosan előadván ki? 
ki ellen? mi úton? minő biró előtt, s minő tárgyért perlekedhe-
tik? mit kell bebizonyitania? s minő törvényeket lehet idéznie? 
Magyarítá Szekrényesy Endre. Pesten, 1835. Trattner-Károlyi. 
173 o.; 2. kiadás. Pesten, 1846. Trattner-Károlyi. 257 o.
Vajda Ladisl.: Az erdélyi polgári magános törvényekkel való es-
meretségek 3 könyve. Kolosváron, 1830. A kir. lyceum bet. 314, 
138. 295 és 245 o.
Vermes Illés: Értekezés az 1850. aug. 2-án kiadott bélyegtör-
vény alapján teendő perlekedésekről. Pápán, 1851. A ref. főis-
kola bet.; 2. kiadás. Pápa, 1851. A ref. főiskola bet. 36 o.
Wenzel Gusztáv: Ideiglenes polgári perrendtartás Magyar-, 
Horvát-, Tótország, a Szerbvajdaság és a temesi bánság számá-
ra (1852. sept. 16-ról) különös tekintettel a biróságaink tisz-
ti eljárását illető rendeletekre, az erdélyivel (1852. máj. 3-ról) 
egybefoglalva magyarázta, irománypéldákkal felvilágosította, s 
az új ügyvédi rendtartással bővítette … Pesten, 1853. Geibel 
Armin. 381 o.

Szabadságjogok, emberi, állampolgári és nemzetiségi 
jogok

Az uj magyar alkotmány, főalapjai. Egy kis könnyen érthető 
zsebkönyv a magyarok nyilvános jogairól. A városi és falusi nép 
oktatására és felvilágositására. Vagy a szabadság köznépi-tör-
vénykönyve 3 szakaszban. – Die vorzüglichsten Grundsätze 
der neuen ungarischen Verfassung. Ein kleines leichtfassliches 
Taschenbüchlein von den öffentlichen Rechten der Ungarn zur 
Belehrung u. Aufklärung des Volkes in Stadt u. Dorf, oder: Das 
Bauerngesetzbuch der Freiheit, in 3 Abthlgen. Pest, 1848. Ny. 
Beimelnél. 26 o.
Chaply Jósef Alajos, Tyraki és Boldogfai: Polgártükör, vagyis: a 
honi polgárság és szabad királyi városok jogait érdeklő oktatás. 
3 füz. Pest, 1839–40. Ny. Trattner-Károlyi.
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Chaply Jósef Alajos, Tyraki és Boldogfai: Úrbéri értekezés, vagy 
is jobbágy jogait érdeklő oktatás. Pesten, 1830. Beimel Jósef 
bet. 70 o.
Csontos István: Szép-nem ügyvédje, az aszszonyi becset sérte-
gető vád-okok ellen. Kassán, 1830. Ny. Werfer Károly. Az asz-
szonyi nem régibb és mostani állapotjárol. – A férjfiak vád-okai 
az aszszonyok ellen. – Az aszszonyi nemnek mi módon lehető 
jobb állapotjáról s méltő becsének feltarthatásáról. 188 o.
Értekeződés az erdélyi ns. szász nemzet eredetéről, és némely 
törzsökös polgári jogairól. Nagy-Enyeden, 1846. A ref. collegi-
um sajtó intézetében. 147 o.
Fejér György: A vallásbeli tűrödelem visgáltatása azon egy szó-
ra a maga idejében, mellyet annak gyarapodására mondott R. 
Komáromban 5-dik juni. 1814. Kalmár József. Pesten, Trattner 
János Tamás bet. 36 o.
Igaz haza-fiúi fel-jegyzések az örökös jobbágyság igája el-moz-
dításáról Magyar országon. S ugyan annak hasznos, vagy káros 
következéseiről, mellyek abbúl származhatnának. I. M. S. által 
németből magyarra fordítva. Pesten, találtatik Lettner Jósefnél. 
46 o.
Jászay Pál: A sz. kir. városok szavazatjoga országgyűléseken. 
Pesten, 1843. Heckenast Gusztáv. 54 o.
Kiss Paul: A sajtó szabadsága. Bécsben, 1832. Nemes Haykul 
Antal bet. 96 o.
Lipthay Sándor: Az ellenzék sérelmei. A részek visszakapcsolá-
sa, a horvát ügy és a honti sérelem érdemében. Pest, 1847. Ny. 
Landerer és Heckenast. 157 o.
Podhradszky József: Magyar ország karainak, s rendeinek sza-
vazati joga a közgyüléseken. Status rendszer értelmében irta, s 
különös figyelemmel az egyházi rendére, és a szabad királyi vá-
rosokéra fejtegette ... Budán, 1847. Gyurián és Bagó bet. 160 o.
Rendszabály a szegények bélyegföljegyzése iránt. (A magyar 
koronaországot illető országos törvény- és kormánylap XXIV. 
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és XXV. darabjából.) Budán, 1850. A cs. k. magy. egyetem bet. 
4 o.
Sajtószabadság. Rosnyón, 1831. Kek Jósef bet. 124 o.
Sillye Gábor: Szózat a Hajdúkerület ügyében. Pozsonyban, 
1847. Nyom. Schmid Ferencz és Busch J. J. betűikkel. 102 o.
Szentkirályi Móricz: Értekezés a magyar asszony jussairól. Pes-
ten, 1829. Ny. P. Trattner J. M. és Károlyi I. 103 o.
Szokolay István, ifj.: Czéhek és iparszabadság. Pesten, 1846. 
Emich Gusztáv. 192 o.
Táncsics Mihály: Sajtószabadságról nézetei egy rabnak. Páris-
ban, 1844. Amyotnál. 83 o.; 2. kiadás. London, 1846. Paternos-
ter row. 72 o.

Társasági jog, gazdasági társaságok, csődjog

A bácsi lóverseny-társaság alapszabályai, s munkálódásainak 
eredményei 1847-ben. Szabadka, 1848. ny. Bittermann Károly.
A Balaton gőzhajózási társaság alapszabályai. Pesten, 1846. Ny. 
Trattner és Károlyi. 14 o.
A debreczeni István gőzhengermalmi társulat alapszabályai, 
mellyek – a III. részt illetőleg, a már 1848-ik évben kiadatott 
alapszabályokat módosítva – választmányilag újonnan átdol-
goztattak, és helytartósági rendelet által megerősitettek. Deb-
reczenben, 1852. ny. a város könyvny.
A fehérmegyei gazdasági egyesület alapszabályai. Székesfehér-
vár, 1859. Özv. Szammer Pálné bet.
A felső-tiszai gazdasági egyesület alapszablyai. H. és é. n.
A jó és olcsó könyvkiadó társulat 1853. évi aug. 27-én tartott 
közgyülésének jegyző könyve. Pesten, 1853. Lukács és társa 
könyvny. 52 o.
A kolozsvári Casino részvényesei névsora betürenddel s annak 
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szabályai 1833. évre. Kolozsvárott, 1833. Az ev. ref. koll. bet. 
nyom. Barna Gábor. 44 o.
A magyar gazdasági egyesület alapszabályai, és névjegyzéke 
1859. évről. Pest, 1860. Herz János nyomd. 70 o.
A magyar középponti vasuttársaság részvényesei 1844. évi ju-
nius 29-én Pozsonyban tartott közgyülésének. Német eredeti-
bűl magyarra fordítva jegyző könyve. H. és ny. n. 17 o.
A pozsonyi lóverseny rendszabályai. Pozsony, 1840. Wigand K. 
Fr. 14 o.
A pozsonyi lóverseny rendszabályai. Pozsony, 1840. Wigand K. 
Fr. 14 o.
A Rév-komáromi cs. kir. szab. hajózásbiztosító társaság rend-
szabályai és rendeletei 1838. – Statuten und Verordnungen der 
Komorner k. k. priv. Schiffahrts-Versicherungs-Gesellschaft. 
1838. Pesten, ny. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál. 
18 o.
A soproni selyemtenyésztő részvény társaságnak alapszabályai. 
Statuten der Oedenburger Seidenbau Actien Gesellschaft. Sop-
ron, 1845. Ny. Kulcsár Katalin bet. 7 o.
A tiszavölgyi tiszaszabályozási társulatok 1857-dik évi febru-
ár 23., 24., 25. és 26-ik napjain tartott nagygyülésének jegyző 
könyve. Pesten, 1857. Ny. Beimel J. és Kozma Vazulnál. 24 o.
Alapszabályai a gazdasági egyesületnek Szombathelyen Vasvár-
megyében. Kőszeg, é. n. Ny. Reichard Károly.
Alapszabálytervezet a Puszta-Varsányból Szt.-Istvánig vonulan-
dó dunai védtöltések épitésére és Ócsától szintén Szt.-Istvánig 
vezetendő Örjeg-Tarjáni csatorna ásatására ideiglenesen alakult 
társaság által kalocsán 1856. jun. 22. 23. tartott gyülés alkalmá-
val. Pest, 1856. Ny. Müller Emil.
Az első magyar általános biztosító társaság alapszabályai. Pes-
ten, 1858. Pest, ny. Wodianer F.-nél.
Az első magyar Tisza-gőzhajózási társaság alapszabályai. Pes-
ten. 1847. Landerer és Heckenast bet.
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Az ungh-zabolchi gőzmalomtársaság alapszabályai. Megállapit-
tattak 1840-ben December 13-dikán Nagy-Kállóban tartatott 
társasági nagy gyülés által. Debreczenben, 1841. Ny. Tóth Lajos 
által.
Birói határozatok, mellyek a főméltgú kir. főtörvényszékeken 
1841-ben váltó- és csődületi ügyekben hozattak. Pesten, 1842. 
Ny. Trattner-Károlyi. 100 o.
Biztosítás az emberi életére a trieszti assicurazioni genera-
li czímű cs. k. szab. általános biztosításnál. Pesten, 1857. Ny. 
Herz Jánosnál. 52 o.
Boross Mihály: Népszerű tolmács az első magyar kölcsönös 
életbiztositó intézet alapszabályaira vonatkozólag. Pesten, 
1847. Ny. Beimel Jósefnél. 42 o.
Cs. kir. szab. első ausztriai biztosító Bécsben. Pest, 1859. 28 o.
Császár Ferencz: A magyar csődtörvénykezés. Pesten, 1847. Ki-
lián György. 240 o.
Császár Ferencz: A magyarországi birósági szerkezetet, – per-
lekedési rendet, – telek- és betáblázási könyveket, – fenyítőbi-
rósági eljárást, – csődbirósági illetőséget és váltótörvénykezési 
megyei és városi eljárást ideiglenesen szabályozó rendeletek 
magyarázata. Pesten, 1850. Emich Gusztáv bizom. 164 o.; 2. 
kiadás. Pesten, 1850. Emich Gusztáv bizom. 160 o.
Első magyar általános biztosító-társaság, Pesten. II. főosztály: 
Biztosítás az ember életére. I. Programm. A biztosított halá-
la után fizetendő tőkék és nyugdíjak biztosítása. Pesten, 1860. 
május hóban. Pest, 1860. Ny. Beimel J. és Kozma Vazulnál. 30 
o.
Farkas Ferencz: Egy nemzeti magyar hitelbanknak és élelem 
biztositó intézetnek tervezett szabályai. Irta s ... Pest vármegye 
karainak s rendeinek aug. 25-én 1840-ben bemutatta. Budán, 
1841. A magyar kir. egyet. bet. 19 o. és 84 o.
Grundregeln, der Handlungs-Corporation des Karczager 
Bezirks, – Karczagjárási kereskedő társulat alapszabályai. Pest, 
1855. Müller Emil könyvny. 10 o.



128

Kaposvári Casino-könyv. 1844. A kaposvári casino részvényese-
inek névsora betűrenddel; annak szabályai s tudnivalók. Szerk. 
Folly József. Pécs. ny. a lyceum bet. 45 o.
Kassay Adolf: Váltójogtan és csődszabályok betűrendes szótára. 
Legújabb rendeletekkel bővítve. Pest, 1852. Magyar Mihál. 102 
o.
Keresztszeghy Szabó Lajos: Váltó- és csődügyekben keletkezett 
főtörvényszéki határozatok gyűjteménye. Pesten, 1847. Emich 
Gusztáv. Budán, a k. egyetem bet. 156 o.
Kriebel Tivadar: A főméltgú kir. főtörvényszékeken 1847-ben 
váltó- és csődügyekben hozott nevezetesebb birói határozatok-
nak gyüjteménye. Pest, 1848. Geibel Károly. 30 o.
M.-vásárhelyi Casino-könyv. A m.-vásárhelyi casino részvénye-
sei névsora beűrenddel, s annak szabályai 1835-ben. Kolozsvá-
rott, az ev. reg. koll. bet. nyom. Barra Gábor. 54 o.
Mesterházy József, Mesterházi: Váltójogi gyakorlat, kereskedési 
s csödületi törvénykezéssel. Pesten, 1840. Trattner-Károlyi. 149 
o.
Pesti Casino-könyv. A nemzeti caszino részeseinek névsora abc 
rendben s annak alapjai. 1829–60. Pesten, nyom. Trattner Ká-
rolyi.
Projektuma a Magyarországonn fellállitandó lovas-pályázás 
törvényeinek. Debreczen, 1821. Ny. n. 4 o.
Ráth Georg: Az 1853-dik évi január 1-je óta érvényes legu-
jabb váltó- és csődtörvénykönyv Magyar-, Horvát-, Tótország, 
s Szerbvajdaság s a temesi bánságban a közönséges váltórend-
szabály, az uj váltóeljárás, ideigl. polgári perrendtartás, büntető 
törvénykönyv, az 1840. XV. s XXII., ugy az 1844. VI. és VII. 
törvényczikkek és számos más rendeletek nyomán szükséges 
kiegészitésül az ideigl. polg. perrendtartásnak s a közönséges 
ausztriai polgári törvénykönyvnek, ügyvédek, birák, jogtanu-
lók, kereskedők, s iparűzők számára, rendszeres egészszé ösz-
szeillesztve, bevezetéssel, a végleges szervezés s a legújabb 
törvényhatósági szabályzásnak illető szakaszai magában fogla-
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ló toldalékkal, a bélyegfokozattal s betűrendes tárgyjegyzékkel 
ellátva. Pest, 1853. Geibel Ármin. 98 o.
Ráth Georg: Teljes váltó- és csődtörvénykönyv. A közönséges 
váltórendszabály, katonai és magánszemélyek irányábani vál-
tóeljárás, az uj csődrendtartás, az 1840. XV. és XXII., ugy az 
1844. VI. és VII. törvényczikkek, és az összes ide vonatkozó 
törvények és rendeletek nyomán rendszeres egészszé összeil-
leszté, bevezetéssel, betűrendes tárgyjegyzékekkel és felvilágo-
sitó jegyzetekkel ellátá e 2. bővitett kiadás. Pesten, 1854. Gei-
bel Armin. 98 és 68 o.
Rév-komári Casino-könyv. I. év. A rév-komáromi casino rész-
vényeseinek névsora betűrenddel és annak szabályai 1836–37. 
Pesten, Beimel J. Bet. 34 o.
Statuten und Verordnungen der Komorner k. k. privil. Schifffa-
hrts-Versicherungs-Gesellschaft 1838. – A révkomáromi cs. k. 
szab. hajózás-biztosító társaság rendszabályai és rendeletei. 
1838. Pest, gedr. bei J. M. Trattner u. St. Károlyi. 18 o.
Statuten und Verordnungen der Komorner k. k. privil. Schifffa-
hrts-Versicherungs-Gesellschaft 1838. – A révkomáromi cs. k. 
szab. hajózás-biztosító társaság rendszabályai és rendeletei. 
1838. Pest, gedr. bei J. M. Trattner u. St. Károlyi. 18 o.
Szabó-Keresztszeghy Lajos: Váltó- és csődügyekben keletkezett 
főtörvényszéki határozatok gyüjteménye. Pest, 1845. Emich 
Gusztáv. 112 o.; 2. kiadás. Pest, 1847. Emich Gusztáv. 156 o.
Szalay László: Themis. Értekezések a jog körében. Pesten, 1837. 
Heckenast Gusztávnál. 91 o.
Szokolay István: Az új polgári perrendtartás magyarázata a be-
hozott új váltó eljárással, csőd törvényekkel, ügyvédi rendsza-
bályzattal, bővitve, és számos példákkal felvilágositva. Pesten, 
1854. Lukács L. nyomd. 252 o.
Uj törvénytár, utasitó s felvilágositó jegyzetekkel. Uj csődrend-
tartás. Bevezetéssel, s utasitó és felvilágositó jegyzetekkel ki-
sérve. Pest, 1854. Heckenast Gusztáv. 93 o.
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Vermes Illés: A pápai casino részvényeseinek névsora betű-
renddel, annak törvényei s egyéb tudni valói. Pápán, 1838. Ny. 
a ref. főiskola bet. Szilády Károly. 36 o.
Wildner Ign.: Hiteltörvények, mellyek az 1840. országgyülésen 
a váltó, kereskedés, gyár, társaság, fuvar, betáblázás és csődület 
ügyében hozattak. Fordította Jászay Pál. Pesten, 1841. Hecke-
nast Gusztáv. 589 o.

Ügyvédek, közjegyzők

A tek. kir. tábla jegyzőit, nem különben a táblai ügyvédeknél 
lévő gyakornokokat illető rendszabások. Pesten, 1846. Tratt-
ner-Károlyi bet. 13 o.
Bovánkovich Jos.: Birói parancsok magyar példányokkal. Alkal-
mas kézi könyv birák, ügyvédek és perlekedők számára. Pesten, 
1842. Geibel K. 174 o. 2. kiad. Pesten, 1845. Geibel K.
Csermelényi: Ügyvédvizsgálati kézikönyv kérdésekben és fele-
letekben, törvényeink s törvénykezési gyakorlatunk nyomán. 
Pesten, 1848. Heckenast Gusztáv. 176 o.
Felvilágosítása azon per apices irt ügyvédi practica jegyzékek-
nek, mellyeket közelébb az örökségről egy táblai ügyvéd irt, 
azon renddel előadva, mint a jegyzékek készíttettek. H. és é. n. 
9 o.
Kaill Sándor: Ügyvédreform törvényjavaslatban előterjesztve. 
Budapest, 1848. Emich Gusztáv. 36 o.
Szalay László: Themis. Értekezések a jog körében. Pesten, 1837. 
Heckenast Gusztávnál. 91 o.
Szokolay István: A közjegyzőség az összehasonlító jogtudo-
mány alapján. Pest, 1859. Emich Ny. 229 o.
Szokolay István: A magyar-, Erdély-, Horvát-, Tótországba be-
hozott közjegyzőség az összehasonlító jogtudomány alapján. 
Irománypéldákkal s a törvény szövegével. Pest, 1858. Lauffer 
és Stolp bizom.
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Szokolay István: Az új polgári perrendtartás magyarázata a be-
hozott új váltó eljárással, csőd törvényekkel, ügyvédi rendsza-
bályzattal, bővitve, és számos példákkal felvilágositva. Pesten, 
1854. Lukács L. nyomd. 252 o.
Wenzel Gusztáv: Ideiglenes polgári perrendtartás Magyar-, 
Horvát-, Tótország, a Szerbvajdaság és a temesi bánság számá-
ra (1852. sept. 16-ról) különös tekintettel a biróságaink tisz-
ti eljárását illető rendeletekre, az erdélyivel (1852. máj. 3-ról) 
egybefoglalva magyarázta, irománypéldákkal felvilágosította, s 
az új ügyvédi rendtartással bővítette … Pesten, 1853. Geibel 
Armin. 381 o.

Váltójog

Bellaagh József: Közhasznú levelező a közélet mindennemű 
eseményeiben előfordúló levelezésre. Segédkönyv vagy házi 
titoknok mindazok számára, kik a levélirásban és törvényes 
föltevényekben oktatást és ügyességet szerezni kivánnak. Házi 
ügyvédül rövid magyar magán jogtan, jogszabályok és váltójog. 
Budán. 1848. Ny. a m. k. egyetem bet. 396 o.
Birói határozatok, mellyek a főméltgú kir. főtörvényszékeken 
1841-ben váltó- és csődületi ügyekben hozattak. Pesten, 1842. 
Ny. Trattner-Károlyi. 100 o.
Cholnoky Imre: Váltóeljárási rendszer megyékre és városokra 
nézve. Kiadja Kornis Károly. Pest, 1847. Ny. Beimel Józsefnél. 
236 o.
Császár Ferencz: A magyar váltójog. 2 kötet. Budán, 1840. A k. 
egyetem bet. I. köt. Anyagi váltójog. 214 o.; II. köt. Alaki vál-
tójog. 174 o. 2. bővített kiadás. Pesten, 1843. Emich Gusztáv. 
324 o.
Császár Ferencz: A magyarországi birósági szerkezetet, – per-
lekedési rendet, – telek- és betáblázási könyveket, – fenyítőbi-
rósági eljárást, – csődbirósági illetőséget és váltótörvénykezési 
megyei és városi eljárást ideiglenesen szabályozó rendeletek 
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magyarázata. Pesten, 1850. Emich Gusztáv bizom. 164 o.; 2. 
kiadás. Pesten, 1850. Emich Gusztáv bizom. 160 o.
Császár Ferencz: A váltóbeli adósság felmondhatósága és az 
alakítandó hitelintézet követeléseinek kiváltságok előbbségé-
ről. Pest, 1848. Kilián György. 32 o.
Császár Ferencz: A váltóóvások. Budán, 1840. A k. egyetem 
bet. 169 o.
Császár Ferencz: A váltótörvénykönyvben az 1844. országgyü-
lésen tett módosítások. A «Magyar váltójog» 2. kiadásához kie-
gészítő függelékül. Pesten, 1845. Emich Gusztáv. 52 o.
Császár Ferencz: Az adós személye meg nem itélhető. Székfog-
laló értekezés. Pesten, 1848. Kilián György. 98 o.
Császár Ferencz: Utasítás az 1840. XV. t. cz. következtében fel-
állított váltókereskedői törvényszékek számára. Pesten, 1841. 
Heckenast Gusztáv. 90 o.
Császár Ferencz: Váltótörvénykezési irománypéldák, peres és 
nem peres ügyekben. Pesten, 1842. Heckenast Gusztáv. 594 o.; 
2. kiadás. Pesten, 1848. Heckenast Gusztáv. 598 o.
Ejury Károly: Legszükségesebb tudni való a magyar váltó jogból, 
minden polgárnak és üzérnek. Pozsonyban, 1842. Bucsánszky 
Alajos. 15 o.
Eckstein Adolf: A magyar váltójog kézi könyve. Pozsonyban, 
1840. Wigand Károly Fr. 159 o.
Finály Henrik Lajos: A váltó rendtartás az új cs. k. váltótörvény 
értelmében. Népszerű magyarázat, számos gyakorlati példákkal 
és mintákkal és a törvény szövegével bővítve. Kolozsvár, 1855. 
Stein János. 116 o.
Fogarasi János: Magyar kereskedési és váltójog. Eredeti alapta-
lannal világositva, rendszeresítve s a szomszéd nemzetek, fö-
leg Austria váltótörvényével a főbb pontokban összehasonlitva. 
Budán, 1841. A m. kir. egyetem bet. 375 o.
Fogarasi János: Magyar váltó- és kereskedési jogtan. Második 
javított s az ujabb törvényekkel, k. k. utasitással, főtörvényszé-
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ki határozatokkal és irománypéldákkal st. bővített kiadás. Pes-
ten, 1846. Eggenberger J. és fia. 430 o.
Fogarasi János. A közönséges váltórendszabály alapvonalai vál-
tójogi alaptannal együtt. Pesten, 1854. Ny. Trattner-Károlyinál. 
20 o.
Fogarasi János: A magyarországi új polgári perrendtartás alap-
vonalai. A birói illetőségeket, váltójogi eljárást, ösiséget, zálog-
visszaváltást stb. szabályozó rendeletek főbb elveivel együtt. 
Pesten, 1853. Kilián György. 79 o.
Gegus, Dániel, K. Géseni: A magyarhoni váltó-foglalkozás tu-
dományának vezér-elvei bel- és külföldre nézve. Vagy az anyagi 
váltó-jog gyakorlati tekintetben, függelékkel az árúszerzési kö-
tésekről. Pest, 1846. Ny. Trattner-Károlyinál. 217 o.
Hunfalvy Pál: Magyar váltó és kereskedelmi törvények. Lőcsén, 
1843. Ny. Werthmüller J. 120 o.
Jászay Pál: Kegyelmes királyi utasitás a váltóbíróságok számára. 
Pest, 1841. Kilián György. 107 o.
Karvasy Ágoston: A váltójog főleg kereskedelmi és ipartano-
dák számára. A közönséges váltórendszabály és a még fennálló 
magyar váltótörvények szerint. - Lehrbuch des Wechselrech-
tes hauptsächlich für Handels- und Industrie-Schulen nach der 
allgemeinen Wechselordnung und den noch Kraft habenden 
ungarischen Wechselgesetzen. Pest, 1853. Heckenast Gusztáv. 
205 o.
Karvasy Ágoston: A közönséges váltórendszabály, toldalékul 
a »Magyar váltójog« cz. munkájához. Buda, 1850. A k. egyet. 
nyomda bet. 38 o.
Karvasy Ágoston: A magyar váltójog. Győrött, 1846. Özv. Stre-
ibig Klára bet. 166 o.
Karvasy Ágoston: A váltójog. A közönséges váltórendszabály 
és a még fennálló magyar váltótörvények szerint. Tabellaris 
modorban szerkesztve és magyarázva. Pest, 1852. Heckenast 
Gusztáv 43 o.
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Kegyelmes királlyi rendelés, melly által meghatároztatik, mikép 
kelljen minden fizetéseket, mellyek a privatusok között előke-
rülő kötésekbűl, alkukból, és akar mi más viszontag való köte-
lességekbül szármoznak, jövendőben valtó czédulákban meg-
tenni. Budán, 1812. Nyomt. a kir. universitás bet. 16 o.
Keresztszeghy Szabó Lajos: Váltó- és csődügyekben keletkezett 
főtörvényszéki határozatok gyűjteménye. Pesten, 1847. Emich 
Gusztáv. Budán, a k. egyetem bet. 156 o.
Kerületi választmányi javaslat a váltótörvényköny viránt. Po-
zsony, 1840. 90 o.
Közönséges váltórendszabály az austr. cs. k. álladalmak számá-
ra. Pest, 1850. Landerer és Heckenast. 30 o.
Kriebel Tivadar. A főméltgú kir. főtörvényszékeken 1847-ben 
váltó- és csődügyekben hozott nevezetesebb birói határozatok-
nak gyüjteménye. Pest, 1848. Geibel Károly. 30 o.
Magyar kereskedelmi almanach. Váltóügyvédek, gyakornokok, 
kereskedők, iparűzők s általában minden váltókkal foglalko-
zók számára. 1845. évre. Összeszedte Szalkay Gergely. Kiadják 
Szalkay Gergely és Németh János. Pest, 1845. Ny. Landerer és 
Heckenast. 
Mesterházy József, Mesterházi: Váltójogi gyakorlat, kereskedési 
s csödületi törvénykezéssel. Pesten, 1840. Trattner-Károlyi. 149 
o.
Nagy Dániel: Magyarországi váltótörvény. Az 1840. é. XV. és 
1844. VI. t. cz.-ből és az 1850. jan. 25. kelt nyiltparancsból s az 
e tárgyra vonatkozó ministeri rendeletekből. Pesten, 1851. Ny. 
Kozma Vazul. 115 o.
Nagy Dániel: Váltóeljárási rendszer ujabbi törvényszékeinkhez 
alkalmazva. Pesten, 1851. Ny. Lukács L. 157 o.
Pajor István: A magyar váltótörvény hiányai és azoknak kiigazí-
tására javaslatok. Pesten, 1846. Emich Gusztáv. 78 o.
Ráth Georg: Az 1853-dik évi január 1-je óta érvényes legu-
jabb váltó- és csődtörvénykönyv Magyar-, Horvát-, Tótország, 
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s Szerbvajdaság s a temesi bánságban a közönséges váltórend-
szabály, az uj váltóeljárás, ideigl. polgári perrendtartás, büntető 
törvénykönyv, az 1840. XV. s XXII., ugy az 1844. VI. és VII. 
törvényczikkek és számos más rendeletek nyomán szükséges 
kiegészitésül az ideigl. polg. perrendtartásnak s a közönséges 
ausztriai polgári törvénykönyvnek, ügyvédek, birák, jogtanu-
lók, kereskedők, s iparűzők számára, rendszeres egészszé ösz-
szeillesztve, bevezetéssel, a végleges szervezés s a legújabb 
törvényhatósági szabályzásnak illető szakaszai magában fogla-
ló toldalékkal, a bélyegfokozattal s betűrendes tárgyjegyzékkel 
ellátva. Pest, 1853. Geibel Ármin. 98 o.
Ráth Georg: Teljes váltó- és csődtörvénykönyv. A közönséges 
váltórendszabály, katonai és magánszemélyek irányábani vál-
tóeljárás, az uj csődrendtartás, az 1840. XV. és XXII., ugy az 
1844. VI. és VII. törvényczikkek, és az összes ide vonatkozó 
törvények és rendeletek nyomán rendszeres egészszé összeil-
leszté, bevezetéssel, betűrendes tárgyjegyzékekkel és felvilágo-
sitó jegyzetekkel ellátá e 2. bővitett kiadás. Pesten, 1854. Gei-
bel Armin. 98 és 68 o.
Sárváry Béla: A magyar váltótörvény alapelvei. Sardagna után. 
Debreczenben, 1841. Ny. Tóth Lajos. 96 o.
Suhayda János: Váltójogtan. Az 1850. évi január 25-én kelt csá-
szári nyilt parancs által épségben hagyott magyar váltótörvé-
nyek és kihirdetett közönséges váltórendszabály szerint szer-
kesztve. Pesten, 1851. Hartleben Konrád Adolf. 238 o.
Szabó-Keresztszeghy Lajos: Váltó- és csődügyekben keletkezett 
főtörvényszéki határozatok gyüjteménye. Pest, 1845. Emich 
Gusztáv. 112 o.; 2. kiadás. Pest, 1847. Emich Gusztáv. 156 o.
Szinovácz György: Közönséges austriai váltórendszabály és 
váltótörvénykezési eljárás kérdések és feleletekben. Pozsony, 
1854. Ny. Wigand K. F. 247 o.
Szokolay István: Az új polgári perrendtartás magyarázata a be-
hozott új váltó eljárással, csőd törvényekkel, ügyvédi rendsza-
bályzattal, bővitve, és számos példákkal felvilágositva. Pesten, 
1854. Lukács L. nyomd. 252 o.
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Szózat, a magyar váltótörvények ügyében. Posonyban, 1843. 
Ny. Wigand K. F. 76 o.
Uj törvénytár, utasitó s felvilágositó jegyzetekkel. Közönséges 
váltórendszabály bevezetéssel, s utasitó és felvilágositó jegyze-
tekkel kisérve. Pest, 1853. Heckenast Gusztáv. 75 o.
Vághy Ferencz: Magyar váltójogi kérdések. Pesten, 1841. Eg-
genberger J. és fia. 104 o.
Világos és gyakorlati magyarázata a bélyegtörvénynek. Egy bu-
dapesti ügyvédtől. Pesten, 1851. Ny. Müller A. 82 o.
Wachtler B.: Nyíltszívű észrevételek a Magyarország számára 
javallott váltó- s törvénykezésrendre s némelly ezzel rokon tár-
gyakra. Fordította Thaisz Endre. Pesten, 1832. Ny. Landerer 
Lajos. 180 o.
Wildner Ign.: Anyagi váltójog az 1840. országgyűlésen hozatott 
törvények szerint. Fordította Jászay Pál. Pest, 1841. Heckenast 
Gusztáv. 589 o.
Wildner Ign.: Hiteltörvények, mellyek az 1840. országgyülésen 
a váltó, kereskedés, gyár, társaság, fuvar, betáblázás és csődület 
ügyében hozattak. Fordította Jászay Pál. Pesten, 1841. Hecke-
nast Gusztáv. 589 o.
Zsoldos Ignácz: A magyar váltótörvény vázlata, táblákban. 
Veszprémben, 1841. Ny. Totth János. 26 o.
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