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Felvétetett Tokaji Nagy Lajos budapesti kir. közjegyző által Budapesten 1882 évi Februar hó 1Februar hó 1Februar hó 1Februar hó 1őőőő napján néhai 

Hausner Károly és neje született Weindlmayer Ludowika hagyatékai ügyében a budapesti tek. fővárosi 

Árvaszéknek 7909 és 8877 /1881 sz. végzései folytán. 

Jelenlévők alulírottak 

Budapest főváros tek. Árvaszéke 10861/1881 sz. végzésével mindkét hagyaték együttes tárgyalását 

engedélyezvén, annak eredménye következőkben vétetik jegyzőkönyvbe 

Örökösök 

A.) néhai Hausner Károly hagyatékában 

1.) Fleischmann Emilné szül: Hausner Karolin lakása Budapesten V. Bálvány utcza 21 sz. 

2.) Mészáros Károlyné szül: Hausner Luisa lak. Esztergomban képv. dr. Balogh Sándor ügyvéd úr 

budapesti lakós 

3.) Néhai Simig Rezsőné szül: Hausner Mária következő kiskorú gyermekei, illetve örökhagyó unokái: 

a.) Simig Jenő, b.) István, c.) Rezső, d.) Mariska, e.) Lajos, f.) Berta, g.) Károly, h.) Gyula laknak édes atyjuk 

Simig Rezsőnél Kalocsán, ki is term. és törvényes gyámjuk képviseli Fleischmann Emil úr kereskedő lakik 

Budapest V. Bálvány utca 21 sz.a. 

mindezek örökhagyó első házasságából származólag; továbbá örökhagyónak néhai neje szül: Weindlmayer 

Ludowikával kötött házasságából származólag.- 

4.) Hausner Károly 28 éves kereskedő lakik Budapesten V. Rudolf rakpart 3 sz. a. 

5.) Hausner Frigyes kereskedő lak: Párizsban a ·/ . alatti keresztlevél szerint már 24ik életévét betöltvén 

szintén nagykorú képviselve a 2·/ . alatti megbízás szerint fivére Hausner Károly által. 

6.) Hausner Vilma 19 éves hajadon 

7.) Hausner Anna 11 éves ez utóbbiak árvaszékileg kinevezett gyámja Hausner Károly. 

B.) Néhai Hausner Károlyné szül: Wiendlmayer Ludovica hagyatékában 

1.) Hausner Károly 
2.) Hausner Frigyes 
3.) Hausner Vilma 
4.) Hausner Anna 

 
 
 

örökhagyó törvényes gyermekei 

 

Mindezen gyermekek örökösödési joga az iratok közt fekvő hivatalos haláleset felvételi jegyzőkönyvekkel 

igazolva van; ezen felül mindannyian kijelentik, miszerint rajtuk kívül több örökös nincs, s hogy egymást 

ilyenekül elismerik; ezen felül Mészáros Károlyné szül: Hausner Luisa képviselője megbízója nevében hivatkozva 

a már 1881 évi augustus hó 31. és november hó 30án felvett jegyzőkönyvekben foglalt kijelentéseire ismételve 

előterjeszti, miként Mészáros Károlyné örökhagyó utáni örökségéről néhai nővére az 1881 évi márczius hó 26262626kkkk 

napján elhalt Simig Rezsőné szül: Hausner Mária előbb nevezett gyermekei részére és javára lemond; ellenben 

Fleischmann Emil úr mint Simig Rezsőnek igazolt megbízottja előterjeszti miként megbízója Fleischmann 

Emilné szül: Hausner Karolinnak az 1881 évi augustus hó 30 napján felvett jegyzőkönyvbe foglalt azon 



 
kijelentését, mely szerint néhai Hausner Károly édes atyja utáni törvényes és végrendeleti örökösödési jogáról 

néhai Simig Rezsőné szül: Hausner Mária előbb nevezett kiskorú gyermekei részére és javára lemondott 

tudomásúl nem veszi és a lemondást – tekintettel arra, hogy Fleischmann Emilnének gyermekei vannak, kiket 

megkárosítani az anya feladata nem lehet, el nem fogadja,- mely kijelentést Fleischmann Emilné szül: Hausner 

Karolin asszony tudomásúl vevé, a hivatkozott jegyzőkönyvbe iqtatott lemondását visszavonja. 

Ezután közös elhatározással megállapítják az érdekeltek miként néhai atyjuk Hausner Károlynak 3·/ . 

alatt hivatalos másolatban csatolt végrendeletét egész terjedelmében foganatosítani nem lehet, mert a hagyatéki s 

leltározott ingatlanságot örökhagyó a jelenlegi viszonyoknak egyáltalán meg nem felelő magas becsértéken – 

60.000 frtban – vette fel végintézkedése alapjáúl; holott az a leltárhoz mellékelt s törvényszerűen megejtett bírói 

becsű szerint csak 27.095 frt 32.kr. értéket képvisel, miért is az osztály alapjáúl csak ezen érték vétethetik fel, 

mely mellett a végrendelet intézkedései egész terjedelmükben fentartanának az összes úgy első mint a második 

házasságból származott nagykorú gyermeke, a két kiskorú Hausner Vilma és Anna javára tetemesen 

megrövidíttetnének és köteles részükben – mi különben nézetük szerint így is sérelmet szenvedend – érzékenyen 

megsértetnének; mihez képest a végrendelet számszerű rendelkezéseit figyelmen kívül hagyva s csak az abban 

megállapított elvet elfogadva az érdekeltek az osztályt a következő elvek alapján kívánják foganatosíttatni; 

ugyanis:- 

A hagyatékot majdnem egyedül képező s a budai 6044 sz. telekjegyzőkönyvben A+1.r. és ((10262-10264 

10268) /C2) h.r.sz.a. felvett ingatlanságot, tulajdoni joggal, tekintettel arra, hogy Mészáros Károlyné szül: 

Hausner Luisa asszony örökségi illetőségéről néhai nővére Simig Rezsőné szül: Hausner Mára kiskorú gyermekei 

javára lemondott egy heted részben Fleischmann Emilné szül: Hausner Karolin, Hausner Károly, Hausner 

Frigyes és kiskorú Hausner Vilma és Annának ellenben két heted részben néhai Simig Rezsőné előbb nevezett 

kiskorú gyermekei részére kívánják átadatni; ezzel egyidejűleg pedig a zálogjogot 10000 frt szóval tízezer o.é. 

forint mint néhai Hausner Károlyné szül: Weindlmayer Ludovica által néhai férje Hausner Károlynak kölcsön 

adott; s ez utóbbi hagyatékáról felvett leltárba teherül leltározott összeg erejéig néhai Hausner Károlyné 

hagyatéka,- illetve ennek örökösei névszerint Hausner Károly, Hausner Frigyes Hausner Vilma és Anna részére 

egymás közötti egyenlő arányban, s ezt követő rangsorban egyenként 2500 szóval kétezerörszáz s így összesen 

5000 frt elő hagyomány összeg erejéig kiskorú Hausner Vilma és Anna részére kívánják bekebeleztetni; a 

Hausner Károly leltárába 3-18 tétel alatt felvett s a néhai Hausner Károlyné született Weindlmayer Ludovica 

hagyatékáról felvett leltárba 2 tételtől bezárólag a 33 tételig leltározott ingókat ellenben a második házasságból 

származott kiskorúak névszerint Hausner Vilma és Anna használatára engedik az ugyanott 15 tételtől 20 tételig 

felsorolt ezüst neműeket, ellenben a második házasságból eredt négy gyermek egymás között megosztandja;- 

magától értetődvén, hogy a nő által végrendeletileg hagyományozott ingók a hagyományosoknak kiadandók.- 

Ezen megállapított elvek alapján az osztály számszerűleg következőleg alakúl: és pedig; 



 
A.) néhai Hausner Károly hagyatékában 

A hagyatéki vagyon leltár szerinti tiszta értéke        9038 frt 41 xr 

Ezen összegből asz osztály megejtése elől levonandók a követező 

hagyományok: 

a.) a 3·/ . alatti végrendelet 1ő pontjában a fővárosi szegényháznak hagyományozott s az 5·/ . al nyugta szerint 

már ki is fizetett               50 frt. – 

b.) a Hausner Károlynak hagyományozott arany óra (: leltár 1- tétele:) értéke       25 frt. – 

c.) a Hausner Frigyesnek hagyományozott pipagyűjtemény (:leltár 2 tétele:) értéke             36 frt. – 

d.) a végrendelet pontja értelmében kiskorú Hausner Vilma és Anna részére tett hagyomány fejében a jelen 

egyezségben megállapított a telekkvi bekebelezés által biztosítandó      5000 frt. – 

          összesen 5111 frt – 

mely összegnek levonásával osztály tárgyát képezendi 

3927 frt 41           3927 frt 41 xr 

mely az érdekelt örökösök között következően osztatik föl 

1.) Hausner Karolin Fleischmann Emilné osztályrésze      561 frt. 056/7 xr 

2.) néhai Simig Rezsőné szül: Hausner Mária előbb nevezett kiskorú gyermekei osztályrésze 

           1122 frt 115/7 xr 

3.) Hausner Károlyé          561 frt. 056/7 xr. 

4.) Hausner Firgyesé          561 frt. 056/7 xr. 

5.) Hausner Vilmáé az ingók fél értékével         561 frt. 056/7 xr. 

6.) Hausner Annáé          561 frt. 056/7 xr. 

vagyis összesen    3927 frt 41 xr 

 

B.) Hausner Károlyné szül: Weindlmayer Ludovica hagyatékában 

A hagyatéki vagyon tiszta értéke az 1882 évi január hó 31313131kkkk napján felvett leltár szerint   10169 frt 90 xr 

Ezen összegből osztály megejtése előtt a következő hagyományok a 4·/ . alatti végrendelet szerint: 

a.) a leltár 9 tétele alatti két arany karika gyürü és aranyozott karperecz Fleischmann Emilnének értéke 

                  10 frt. – 

b.) a leltár 13 tétel alatti borostyán garnitura kiskorú Simig Bertának értéke            8 frt. – 

c.) a leltár 12 tétel alatti aranyozott melltű a 2 függő gyöngyel kiskorú Simig Máriának értéke       5 frt. – 

 lapösszeg     23 frt. – 

d.) a leltár 14 tétele alatti koral garnitur és egy melltű Mészárosénak értéke         16 frt. – 

e.) a leltár 15 tétel alatti aranyozott melltű és 2 fülbe valló Hausner Károlynak értéke          3 frt. – 

f.) a leltár 11 tétele alatti zománcos melltű Hausner Frigyesnek értéke            2 frt. – 

g.) a leltár 10 tétele alatti zománcos függő és egy melltű Szvoboda Louise unokahúgnak értéke     10 frt. – 

h.) a leltár 2-8 tételig felvett ékszerek Hausner Vilma és Annának összértékük          80 frt. – 



 
     összesen 134 frt. – 

s így felosztandó lészen 10.035 frt. 90 xr. mely összeg figyelemmel arra, hogy a leltár 21-33 tételéig felvett 

ruhaneműek és szerelvények a kiskorú leányok tulajdonába hagyatnak az érdekelt 4 örökös között következőleg 

osztatik fel: 

1.) Hausner Károly osztályrésze        2476 frt. 72 ½ x. 

2.) Hausner Frigyesé         2476 frt. 72 ½  

3.) Hausner Vilmáé         2476 frt. 72 ½  

2.) Hausner Annáé         2476 frt. 72 ½    .  

                  vagyonösszeg 10035 frt. 90 xr. 

Az érdekelt örökösök kérik miként az így megejtett osztály az illetékes árvaszékek által a kiskorúak nevében 

elfogadtassék és jóváhagyassék, ennek megtörténte után pedig az összes hagyatéki vagyonnak átadása 

eszközöltessék, s a telekkönyvi tulajdonjogi és zálogjogi bekebelezések foganatosítása iránt a budapesti tek. kir. 

Törvényszék telekkönyvi osztálya megkerestessék. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21299.21299.21299.21299.    
a 82. a 82. a 82. a 82. .... 

2220/882. árv.sz. 
Kiskorú Hausner Vilma és Anna 
nevében gyámhatóságilag jóváha-
gyatik. 
Budapest Főváros Árvaszékének 
1882 évi Márczius 22én tartott 
üléséből. 
 
                                        …………. 
                                            Elnök 
 
Hmerler (?) 
    …. 
 
sz. Ezen hagytéki tárgyalási jegyző-
könyv Simig Rezső atya által képviselt 
kiskorú Simig Jenő, István, Rezső, 
Mária, Lajos, Berta, Károly és Gyula 
részéről gyámhatóságilag  jóváhagyatik. 
 Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun megye árva-
széke. 
 Budapesten 1882.Dec.hó 19ik napján 
tartott ülésből. 
 
……….       pecsét          …………… 
                                              elnök 

 Fleischman Emilné szül:Fleischman Emilné szül:Fleischman Emilné szül:Fleischman Emilné szül:    
                                    Hausner Karolina.Hausner Karolina.Hausner Karolina.Hausner Karolina.    
 
Fleischman Emil, Fleischman Emil, Fleischman Emil, Fleischman Emil,     
mint Simig Rezső gyermekeinek megbízottja 
 
Hausner KárolyHausner KárolyHausner KárolyHausner Károly    
úgy is mint Hausner Frigyes megbízottja és mint 
kiskoru testvéreinek Vilma és Anna törv. gyámja. 
 
PreusPreusPreusPreusnernernerner JózsefJózsefJózsefJózsef 
m. végr. végreh. 
 
Dr. Balogh SándorDr. Balogh SándorDr. Balogh SándorDr. Balogh Sándor    
    ügyvéd mint Mészáros Károlyné szül: Hausner 
Lujza megbízottja 
 
Tokaji Nagy LajosTokaji Nagy LajosTokaji Nagy LajosTokaji Nagy Lajos    
     kir.közjegyző 
mint Árvaszéki Megbízott 
 

Jegyzőkönyv 
1882 februar 1ről 

Néhai Hausner Károly ’s néhai neje Weindlmayer 
Ludovica hagyatékaiban foganatosított osztályt 
tartalmazó  
·/ . 2·/ . eredeti 3·/ . hitelesített másolat 

 


