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CCII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. deezember 28-dikán 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyat : Bemutattatik Kis József és társai panasza tagositási ügyben. Fölolvastatnak : a decz. 27-dikén kelt kegyeim. 
kir. leirat, és az ugyanaz nap szentesitett törvényczjkkek a hányadról, az államadósságról, a vám- és kereskedelmi szerződésről, az 
izraeliták egyenjogúságáról s a jövő évharmadi adókról. A delegatió tagjainak megválasztása elhatároztatík. Tisza Kálmán interpel* 
lálja a kormányt az úrbéri maradványok megszűntetésére czélzó törvényjavaslatok előterjesztése iránt, mire az felel. A vasutak és 
csatornák telekkönyvezésit tárgyazó törvényjavaslat átalánosságban elfogadtatik, s részletes tárgyalása megkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Gorove István, Míkó 
Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 l/i órakor. 

Elnök : Az ülést megnyitom. Az ülés jegyzö
könyvét Mihályi Péter jegyző ur fogja vezetni ; a 
szólani kívánók neveit Csengery Imre jegyző ur 
fogja jegyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve fog 
hitelesíttetni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a deezember 
21-éu tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök : A jegyzőkönyv hitelesíttetik. 
Szatmár megyében kebelezett Czégény-Dá-

nyád községbeli lakos Kis József és érdektársai 
a tagosítás alkalmával Ajtay Sámuel volt földes 
uruk által rajtok elkövetett jogsérelmeket orvo
soltatni kérik. A kérvényi bizottságnak adatik ki. 

Némely közbejött teendők miatt az ülést 
egy negyed órára fölfüggesztem. 

(Egy negyed óra múlva;) Az ülést ismét 
megnyitom. 

Van szerencsém ő felségének Magyarország 
gyűléséhez intézett kegyelmes királyi leiratát 
bemutatni, mely fel fog olvastatni. 

Csengery Imre jegyző (fóbvassa a királyi 
leiratot *). 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
Tisztelt ház! Midőn az ő felsége legmagasabb 
leiratában emiitett törvényeket átadni szerencsém 
van, egyszersmind a legkegyelmesebb királyi 
leiratot kiegészítőlég van szerencsém a t. ház 
tudomására hozni, hogy hivatalosan értesíttettem 
arról is, hogy a birodalmi tanácsban képviselt 
országok és tartományok részére alakítandó mi-

*) Lásd Irományok 190-ik számát. 

niszterium alakítására nézve ő felsége r észéről az 
előleges meghatalmazó rendelet is kiadatott. 
Miután e szerint mindazon feltételek teljesitve 
vannak, melyekhez e törvények értelmében azok
nak életbe léptetése kötve vohy van szerencsém a t. 
házat felkérni: méltóztassék azoknak kihi rdetését, 
egyszersmind a delegatió tagjainak megválasztá
sát elrendelni. (Helyeslés.) 

Egyszersmind van szerencsém jelenteni, hogy 
a királyi leiratban emiitett törvényeken kivül ő 
felsége az izraeliták egyenjogúságára vonatkozó 
és az 1868-ik év első harmadában viselendő közter
hekről szóló törvényeket is szentesíteni méltóz
tatott ; e szerint tehát mindezen törvények a mai 
naptól életbe lépetteknek tekintendők. 

Ghyczy Kálmán: Tisztelt ház! A közös
ügyi törvényben ezen törvény életbe léptetésének 
feltételéül ki van szabva, hogy a teljes és valósán 
gos alkotmányosság ő felsége többi országaiban 
és tartományaiban is életbe lépjen. Azon alkalom
mal, midőn a közösügyi költségek arányáról 
szóló törvényjavaslat tárgyalása megkezdetett, 
bátor voltam a t. ház elé terjeszteni azo n nézete
met, miszerint a birodalmi tanácsban képviselt 
országok részéről több alkotmányos alaptör
vény terveztetett, melyeknek életbe léptetését 
a valóságos és teljes alkotmányosság érvénye
sítésére ők részökről mellőzhetlenül szükséges
nek vélték • 8 épen ezen törvények — ha szen
tesittettek — foglalják magokban azon elvnek 
is tökéletes kimondását és érvényesítését, hogy 
a birodalmi tanácsban képviselt országokra nézve 
egy önálló minisztériumnak életbe kell lépnie. 
Mivel tehát az iránt még — hivatalosan legalább 
— értesítve nem vagyunk, vajon mind azon alkot
mányos törvények, melyek a birodalmi tanácsban 
képviselt országokra nézve az alkotmányosság 
életbe léptetésére szükségesek, ott már valóban 
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szentesíttettek-é ? én ez iránt, mielőtt a ház további 
határozatot hozna, felvilágosítást nyerni szüksé
gesnek tartanám. 

Hozzá kell még tenni azt, hogy a közös
ügyi törvénynek egyik feltétele az is, hogy a 
közös ügyek kezelésére nézve a magyar ország
gyűlés által megállapított módozatokhoz ő felsége 
többi tartományai is hozzá járuljanak. Még ez 
iránt is — habár erre nézve hírlapokban többet 
olvastunk és tudunk is — hivatalos értesülésünk 
nincs. 

Készemről azért bátor vagyok a t. miniszter 
urat felkérni, hogy a házat mind a két tekintetben, 
melyeket fölemiitettem, fölvilágosítani méltóz

tassék. 
Andrássy G y u l a gr. minisztere lnök: Tisz

telt képviselőház! Az igen t. képviselő ur előadá
sából látom, hogy nem méltóztatott jelen lenni, 
midőn a legkegyelmesebb királyi leirat felolvas
tatott. Ezt igen sajnálom, mert tudnia kellene, 
hogy annak mindjárt elején a háznak tudtára 
adatik, hogy a közös költségek és a közös ügyek 
kezelése módjára vonatkozó törvény a birodalmi 
tanácsban képviselt országok részéről is elfogad
tatott és ő felsége által szentesittetett. 

A mi a képviselő ur másik kérdését illeti: 
a mennyiben az ő felsége többi királyságai- és 
országaira vonatkozó alaptörvények, melyek szen-
tesitése köztudomású, a magyar korona országait 
egyenesen nem érdeklik, azoknak szentesítését itt 
hivatalosan jelentenem nem lehetett. {Helyeslés a kö
zépen.) Hogy az alkotmányosság teljesen helyre van 
állítva, következik abból, hogy a kik ebben illeté
kesen ítélhettek, ő felsége legmagasabb szentesí
tése alá terjesztették a törvényeket, azok a szen
tesítést meg is nyerték, és — a mint szerencsém 
vol t nyilvánítani — egyszersmind meghatal
mazó rendelet is van külön alkotmányos felelős 
minisztérium alakitására.Felelős minisztérium ezen
kívül már régóta létezik ott ; a mi ott most törté
nik, az csak parlamentális minisztérium alakítása. 
Létezik felelős minisztérium azért, mert a felelős
ségi törvény már régen el van fogadva és szente
sítve. ; 

Én tehát ugy gondolom, hogy mindazon 
föltételek teljesültek, melyekhez a törvények vég-
képeni életbe léptetése kötve volt; és felkérem a t. 
képviselőházat, méltóztassék kinyilatkoztatni, hogy 
minden föltételek teljesittetvén, a törvények kihir
detése elrendeltetik. {Helyeslés a középen.) 

G h y c z y K á l m á n : Tisztelt képviselőház! 
Miután igen t. miniszterelnök ur azok iránt mégis 
adott felvilágosítást , mik iránt felvilágosítást 
nyerni óhajtottam: én erre nézve további észrevé
telt részemről nem teszek. (Helyeslés.) 

Radics Ákos és Csengery Imre jegyzők 
(fölváltva fölolvassák a szentesitett fórvényeket: 1) 
a hányadról; 2) az államadósságokról, 3) a vám- és 
kereskedelmi szövetségről; 4) az izraeliták egyenjogú
ságáról; 6) az 1868. első évharmada folytán vise
lendő közterhekről l). 

E l n ö k : U g y a királyi leiratot, mint a tör
vények szentesitését Radics Ákos jegyző ur át 
fogja vinni a méltóságos főrendekhez, nem külön
ben a tegnapi napon a delegatióra nézve hozott 
határozatot. 

Miután ezzel a t. ház kivánatainak meg van 
felelve, a t. ház akaratának hozzájárulásával, a 
delegatió tagjainak választásához hozzá lehet fogni. 
Ha tehát a t. ház beleegyezik, délután 2 órakor 
be lehet hozni a szavazatokat. 

B ó n i s S á m u e l : U g y hiszem, a dolog nem 
épen annyira sürgős, hogy a rendes teendőket e 
miatt háttérbe kellene szorítani. Azt hiszem tehát, 
hogy 3 órára lehetne a választást kitűzni. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Tehát ma délután 3 órakor fognak 
a delegatió tagjaira a szavazatok beadatni. 

Tisza Kálmán: A tisztelt i gazságügyi mi
niszter úrhoz volna egy interpellátióm. Nincsen 
ugyan nagy sajnálatomra e perczben jelen, de 
bátor leszek azt mégis előadni. (Halljuk!) Azinter-
pellátió oly dologra vonatkozik, melyet már több 
alkalommal voltam bátor a ház kebelében felemlí
teni : vonatkozik jelesen az urbériséggel rokon 
természetű birtokviszonyokra és a hűbériség ma
radványaira. Midőn folyó évi június havában e 
tekintetben utoljára felszólalni szerencsém volt, 
az igen t. igazságügyminiszter ur átalánosságban 
azt ígérte, hogy rajta lesz, hogy ezen kérdések 
minél előbb megoldassanak; a hűbéri viszonyok 
maradványai egy részére nézve pedig azt ígérte, 
hogy még azon ülésszak alatt törvényjavaslatát 
elő fogja terjeszteni. Öt hó múlt el s még eddig a 
ház elé semmi sem terjesztetett; és tagadhatatlan, 
hogy igen sokakat az országban e körülmény nyug
talanít. Bátorkodom ennélfogva egyszerűen azt 
kérdezni az igen tisztelt miniszter úrtól, méltóz
tassék nyilatkozni, mikor van szándékában e dol
gokban tett igéretét beváltani ? (Helyeslés.) 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
Az igazságügyminiszter ur nem lévén jelen, 
természetesen e kérdésre nevében részletes fele
letet nem adhatok; annyit azonban mondhatok, 
hogy értesülve vagyok, hogy nem csak az elő
munkálatok tétettek meg e tekintetben, hanem 
körülbelül már be is van fejezve az erre vonatko
zó javaslat. Miért nem terjesztetett e javaslat 
előbb a t. ház elé, azt mindnyájan átlátni méltóz-

J) Lásd az Irományok 191 -ik számát. 
36* 
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tatnak. Azért, mert a t. ház folyvást el volt fog-
lalva a kiegyenlítési kérdésekkel, melyek minde
nek előtt voltak a ház napirendére kitűzve. Az 
igazságügy miniszter ur távollétében, nevében any-
nyit mindenesetre kijelenthetek, hogy e törvény
javaslat már készen van és a legelső alkalommal 
a ház elé fog terjesztetni. [Tetszés.) Mostanig erre 
hiányzott az alkalom, annál inkább, mert a ház 
még eddig az elébe terjesztett javaslatokat sem 
volt képes mind tárgyalni. 

Tisza K á l m á n : Részemről azon feltevés
ben és azon reményben, hogy midőn a t. ház 
tagjai a valószínűleg bekövetkező újévi szünet 
után össze fognak jönni, e javaslatok azonnal a 
ház asztalaiba le fognak tétetni, a jelen perezben 
kielégítettnek nyilvánitom magamat. (Helyeslés) 

E l n ö k : Napirenden van a m. korona or
szágaiban levő vasutak és csatornák külön ösz-
pontositott telekkönyvezéséről szóló törvényjavas
lat tárgyalása. 

K e r k a p o l y K á r o l y e lőadó : T. h á z ! Mi
dőn az államadósságok után Magyarország ré
széről elvállalandó évi járulékról méltóztatott ta
nácskozni, a ház egy javaslatot is fogadott el az 
iránt, hogy midőn a központi bizottság nevezetes 
mennyiségű módosítást teend valamely javaslat
ban, a melyhez a minisztérium a maga részéről 
csatlakozandik, akkor a módosított szöveg is újra 
behozassák és a tárgyalás alapjául az szolgáljon. 
Minthogy jelenleg ezen kívánatnak elég van téve, 
bátorkodom kérdeni, ha az eredetileg behozott szö
veg olvastassék-e föl vagy a már módosított? (Fel
kiáltások : A módosított/) Ha a módosított szöveg 
olvastatik föl, akkor ismét bátor leszek előzetesen 
egy pár sajtóhibára figyelmeztetni, mely a módo
sított szövegbe becsúszott. 

T ó t h Lőr incz : T. ház ! Méltóztassék meg
engedni, hogy mivel az igazságügyminiszíer ur, 
ki e törvényjavaslatot alkotta, sajnos betegeske
dése által már két hét óta szobára van boriivá, s 
így ezen törvényjavaslat tárgyalása ,..n, őszinte 
sajnálkozására, részt nem vehet: csak igen röviden 
jelezzem azon kiindulási pontot és azon indokokat, 
a melyek az igazságügyminiszteriumot ezen tör
vényjavaslat alkotásánál vezérelték. A törvény
nek czélja világosan ki van fejezve a törvény első 
szakaszában, t. i,, hogy a vasutak és csatornák 
ingatlan vagyona, annak külön, öszpontositott te-
lekkönyvezése által, alkalmas hypoíhékává tétes
sék s nagyobb hitelképességre emeltessék. 

T . ház! Ez egészen uj és eredeti institutió, 
mely tudtommal ekkorig egyátalában sehol nem 
létezik, és épen. minthogy uj és eredeti institutió 
a csatornákat és vasutakat illető öszpontositott te-, 
lekkönyvek elkészítésében és v e z e ; i . . L a oly el
térő formákat és módozatokat igényel, melyek a 

kitűzött czélnak megfeleljenek : e kitűzött czél pe
dig az, hogy a telekkönyvben a csatorna- és vas-
utvállalatok vagyona, s ezen alapuló hitelképes
sége teljes és világos evidentiába helyeztessék, s 
abban meg is tartassák, hogy az érdekeltek, külö
nösen a külföldi hitelezők, minden hosszas kere
sés, utánjárás és combinálgatás nélkül, az említett 
vállalatok teljes, tisztás kimerítő képét egy tekin
tetre megláthassák. 

A miniszter ezen törvényjavaslatot nem tekint
hette a fen álló telekkönyvi szabályzat valamely 
függelékének ; nem tekinthette azt oly póttörvény
nek, a melyet a fenálló telekkönyvi szabályzat 
keretébe kelljen illeszteni; hanem tekintette oly uj 
szerkezetnek, melyet a czélhoz kellett idomítani, s 
melybe a fenálló telekkönyvi szabályzatból csak 
azt s annyit lehetett átvenni, a mi s a mennyi a 
czélnak megfelel. A. telekkönyvi szabályzatot — azt, 
a mely most íenáll — jobbnak hiányában, minden 
czifraságával és nehézkességével együtt, elfogad
tuk ; de épen, minthogy ezen fenálló telekkönyvi 
szerkezet maga is többféle egyszerűsítésre, javí
tásra s reformra vár, főleg most, midőn uj institu
tió életbe léptetéséről van szó, semmi ok sincs 
arra, hogy azon meglevő szabályzat minden sza
kaszához ragaszkodjunk s azt minden pontjában 
pedáns ragaszkodással respectáljnk. Midőn ezen 
telekkönyvi szabályzat készült, akkor senkisem 
gondolt arra, hogy az a vasutak- és csatornákra is 
alkalmaztassák, és természetesen ez irányban nem 
is történt semmi gondoskodás. Uj idők uj vállala
tokat, uj szükségeket szülnek; az uj szükségek, uj 
vállalatok pedig uj törvényeket teremtenek, és 
kell, hogy teremtsenek. 

A miniszteri javaslat tehát nem vette fel e 
szerkezetbe mindazon lapokat ugyanazon formá
ban, kiterjedésben és tartalommal, a melyek a kö
zönséges telekkönyvi szabályzatban foglaltatnak, 
és a 29- és 30-ik §-ban e tekintetben eltérő szabá
lyokat állított fel, melyek a czélnak megfelelnek. 
A miniszteri törvénj^javaslat nem vélt használ
ható előképet találhatni a fenálló telekkönyvi sza
bályzatban, az uradalmakat ás nemesi jószágteste
ketillető rendelkezésben sem: mert, habár az ura
dalmak is több alkatrészekből állnak is, a tárgyak 
egészen különbözők: a vasutak és csatornák ugyan
ig czéljokra, kiterjedésökre s egész mivoltukra ós 
természetökre nézve más tekintet alá jőnek, mint 
a jószágtestek, bár ezek szintén több alkatrészből 
álljanak is. Az ily fekvő jószágok értékének s 
hitelképességének meghatározásánál fő tekintetnek 
kell lenni a föld fekvésére, minőségére, osztályozá
sára ; ott ismerni kell minden egyes parczellát azon 
czélból, hogy a jószág hitelképességét s értékét 
meglehessen határozni; holott a vasutak- és csa-

j tornáknál, azok hossza, jövedelmezése vagy renta-
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bilitása, a vassínek száma képezik kulcsát az érték 
meghatározásának és a hitelképességnek. Továbbá 
a fönálló telekkönyvi rendszabályzatnak a nemesi 
jószágtestek- s uradalmakra nézve tett intézkedése 
íizért sem használható, mert az csak ideiglenes 
lehet, t. i. a nemesi és nem nemesi jószágok közti 
jogi különbség teljes, tökéletes megszűntével annak 
is maholnap meg kellend szűnnie. 

Ezen szempontok azok, t. ház ! melyek az igaz-
ságügyminiszteriumot ezen törvényjavaslat szer-
keztésénél vezérlék. 

Lehetnek sokan a házban, kik talán sokal
ják e §-okat, és szeretnék, ha a törvény, kevesebb 
paragrafusba lenne foglalva és abból sok részle-
letesség kihagyva. Igázok lehet; de megkérdezett 
szakértők véleménye szerint, czélszerübbnek tar
totta a minisztérium a jelen részletesebb formulá-
zást, és azért annak elfogadására kérem föl a t. há
zat, annál inkább, mivel igaz az is, hogy minél 
több van kimondva a törvényben, annál kevesebb 
hagyatik fen a végrehajtó hatóságoknak s a birói 
önkénynek, a mi alkotmányos országban csak kí
vánatos lehet. (HelyeslésJ A törvényjavaslatból kü
lönben is kihagyatott még számos aprólékos rész
let, melyeket az életbe léptetési utasitás, a hatósá
gok józan esze, fenálló gyakorlat, és az élet, a 
teendő tapasztalások nyomán, fognak eligazitani. 

Hátra van még, hogy néhány szót szóljak 
azon különbségekhez, melyek az eredeti miniszteri 
javaslat és a központi bizottság által indítványo
zott formulázások közt léteznek, és hogy kije
lentsem a minisztérium nevében, hogy ezen módo
sításokat a minisztérium is elfogadja. 

Első és leglényegesebb ezen módositványok 
közt az, mely a 2. § ra vonatkozik. A miniszteri 
törvényjavaslat ugyanis e tekintetben ugy rendel
kezett, hogy a vasút- és csatornavállalatok telek
könyvei azon hatóság felügyelete és vezetése alatt 
álljanak, melynek területén fekszenek; azon eset
ben pedig, ha ezen vállalatok több hatóság terüle
tét érintenék, azon hatóság alatt, melynek terüle
tén az illető vállalat székhelje létezik. Az igazság
ügy i minisztériumot ez intézkedésnél azon tekintet 
vezette, hogy lehetnek oly egyes vállalatok is, 
melyek a központtól igen távol fekszenek és csak 
egy-két ily távoleső hatóság határát érintik; nem 
látszott tehát méltányosnak az érdekelteket ide, a 
központra fárasztani. Azonban a t. központi bizott
ság előtt fontosabbaknak látszottak azon okok, 
melyek a fővárosi központosítás mellett szólanak, 
hol t. i. a hitelintézetek igazgatóságainak a a 
felügyelő kormánynak székhelye van, és hol a 
telekkönyvek, különösen a külföldi hitelezőkre 
nézve, könnyebben hozzáférhetők lesznek. A mi
nisztérium méltányolva ezen fontos okokat, hozzá

járul ezen módosításhoz. (Nyugtalanság némelyek 
részéről.) 

A másik jelentékenyebb módosítás vonatko
zik a 18-dik §. utolsó két sorának elhagyására. 
A központi bizottság t.° i. azon véleményben volt, 
hogy ezen szakaszban a telekkönyvi jogosultak 
érdekeinek megóvása ezéljából tett intézkedés, a 
két utolsó sor által bizonyos tekintetben paraly-
záltatnék. Mivel tehát ezen sorok kihagyása töb
beknek megnyugvást szerez, a minisztérium pedig 
nem akarja ezt meggátolni, e módosítást is elfo
gadja. [Felkiáltások : Elfogadjuk!) 

A harmadik lényegesebb módosítás vonatko
zik a telekkönyvi lapokat szabályozó s értelmező 
29-dik és 30-dik szakaszra. A minisztérium azt 
ajánlotta, hogy a főlap, t. i. a czimlap, és a tulaj
donlap egyesittessék; ajánlotta pedig ezt az egy
szerűsítés érdekében. A központi bizottság, me-
chanicus, gyakorlati tekintetekből, czélszerübbnek 
látta, hogy e két lap a vasutak és csatornák telek
könyveiben is elkülönítve kezeltessék. A minisz
térium ezen módosítást is, mint a mely a javaslat 
alapeszméjét iaeg nem rontja, elfogadja. 

Nem akarom a tisztelt ház türelmét tovább is 
fárasztani: azért csak egyszerűen felemlítem, hogy 
a 48-ik §-ra vonatkozó, szintén jelentékeny módo
sítást is, melyet a minisztérium maga csak azért 
nem tett, mert ugy hitte, hogy az önként értető
dik , valaminí; az ujabb § tisztán financiális termé
szetű módosítását a törvényjavaslat végén, végre a 
több helyen tett styláris változtatásokat is az aján
lathoz képest elfogadja a minisztérium. (Helyeslés.) 

Ezek voltak, miket a törvényjavaslat tárgya
lását megelőzőleg a t. ház figyelmébe ajánlani kö
telességemnek tartottam. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a magyar 
korona országaiban levő vasutak és csatornák telek-
könyvezése tárgyában előterjesztett törvényjavaslat 
első szakaszát.) 

Kerkapoly Károly előadó: E pontban e 
szó helyett : „alatti" lesz „országaiban levő," kija
vításául azon sajtóhibák egyikének, melyekre bá
tor voltam előre is figyelmeztetni a t. házat. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 2-dik 
szakaszt.) 

Kerkapoly Károly előadó: E szakaszban 
szintén sajtóhiba van, jelesen az, hogy e szavak: 
„a kezelő személyek az igazságügyminiszter által 
lévé;, nevezendők,u kimaradtak. 

S z a k á i L a j o s : Talán helyesebb lenne: „ki-
nevezendők." 

Kerkapoly Károly előadó. Ezt majd a 
részletes tárgyalásnál javithatjuk ki. 

Csengery I m r e j e g y z ő : Hiszen már rész
letesen tárgyaljuk. (FölkiáMsok: Igen bizony I 
Nem!) 
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K e r k a p o l y Káro ly e l ő a d ó : Még nem ol
vastatott föl az átalános szavazás alá. {Felkiáltások: 
Szavazzunk! Felolvasottnak tekintjük!) 

E l n ö k : Ha a t. ház fölolvasottnak tekinti s 
a részletes tárgyalás alapjául elfogadja, akkor a 
részletes tárgyalás alá olvassuk. (Helyeslés. Fölkiál
tások : Mondja ki az eredményt!) Tehát a részletes tár
gyalás alapjául elfogadtatott. 

BÓniS S á m u e l : T. ház! Én, minthogy a ház 
belement már a részletes tárgyalásba, ezúttal nem 
ellenzem a részletes tanácskozást; hanem mégis 
kénytelen vagyok kiemelni, nehogy ebből az eset
ből jövőre praeeedens vonassék: hogy a szabályok 
értelmében kellett volna először átalánosságban 
szavazás alá bocsátani, és azután részletesen tár
gyalni. 

E l n ö k : A t. ház a törvényjavaslatot átalános
ságban, a részletes tárgyalás alapjául, már elfo
gadta. 

Csengery Imre jegyző: A 2-dik §-hoz egy 
módosítás adatott be, mely a 3-dik §-ra is kihat
ván : e kettő tehát együtt lenne talán tárgyalandó. 
(Helyeslés. Olvassa a törvényjavaslat 3-ik §-át, az
után Vadnay Lajos következő módositványát:) „A 
2-dik §. végéhez toldandó a 3-ik §. következő mó
dosítással: ,,E telekkönyvi hatóság; „központi te
lekkönyvi hatóság" czimet fog viselni." A3-dik §. 
helyére jönne pedig a 2-dik §. második bekezdési 
pontja, mely csak eljárási intézkedésre vonatkoz
ván, a 4-dik §. tartalmával áll rendszeres egymás 
utáni viszonylatban, és a mely — következő ru-
brammal : „A vállalat képviseltetéséről" — irályi 
tekintetben is következőleg volna módosítandó: 
, , 3 . §. Ha a vállalat igazgatóságának székhelye 
Pesten kivül volna, ez esetben köteles az igazgató
ság egy ott lakó és a vállalatot jogi ügyekben kép
viselő megbízottat kinevezni, s azt, valamint a kép
viselő személyében idő folytán előforduló változást 
is, a pestvárosi törvényszéknek bejelenteni." 

Kerkapoly Károly előadó: Én magam is 
jobbnak látom a sorrendet a módositvány. mintáz 
eredeti szerkezet szerint. A módositvány némi át
tételeket és styláris változásokat tartalmaz. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Vadnay képviselő ur módositványát 
elfogadja-e a t. ház? (Elfogadjuk!) A második és 
harmadik szakasz tehát e szerint fog módosíttatni. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat 4-dik szakaszát.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a szerkezetet megtar
tani ? (Megtartjuk!) A 4-dik szakasz tehát változat
lanul megmarad. 

. Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat 6-dik szakaszát.) 

E l n ö k : Ezen 5-dik szakaszra nézve Halmossy 
képviselő ur adott be egy módositványt, mely a 
6-dik szakaszi-a is kiterjed. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a módosit
ványt!) 

Halmossy Endre: T. képviselőház! itt az 
5. §. b.) alatti pontja szerint az alkatrészek a szé
lesség változása szerint alkotandók, holott ez mind 
a telekkönyvi rendszerrel ellenkezik, mind pedig a 
működő mérnöknek is nehézséget fog okozni, és a 
gyakorlatban ezen pont rendelkezése kivihetetlen 
lesz. A telekkönyvi rendszerrel annyiban ellenke
zik : mert e szerint az alkatrészek a birtok termé
szeti minőségének változása szerint alkottatnak,, 
és az egymás mellett fekvő hasontermészetü rész
letek egy telekkönyvi alkatrészt képeznek. A tör
vényjavaslat szerint, ha az alkatrészek a szélesség 
és nem a természeti minőség változása szerint 
alkottatnak, megtörténhetik, hogy például egy 
pályaudvar, mely a természetben külön alkatrészt 
képez, ha esetleg különböző szélességgel bír, há
rom vagy négy alkatrészre is osztatnék föl; de 
ezenkívül a birtoklap sok alkatrószszel kalmoztat-
nék el, a mi az átnézetet, de a kezelést is nehezíti. 
Mérnöki szempontból a törvényjavaslat ezen pontja 
a szakértőknek ez érdemben a hírlapokban is köz
zé tett véleménye szerint szintén nem ajánlható : 
miért is módositványomat a tisztelt ház figyelmébe 
ajánlom. 

Kerkapoly Károly előadó : A különbség 
j az, hogy a móclositványban az van mondva, hogy 
i a térrészletek természetének változása szerint osz-

tassék a vonal alkatrészekre s ne szélességi válto
zása szerint: mert például a folyton folyó ut-vonal
nál s a pályaudvarnál a térrészlet természete más, 
egyszer folyton folyó vonal, másszor pályaudvar 
a kisajátított terület szélességének változása sze
rint. Ellenben az eredeti szerkezet azt kívánja, 

I h°gy a vállalat annyi alkatrészből álljon, a hány 
j változás a mű* szélességében előfordul. Mindkettő 

mellett harczolnak okok, pro et contra. Bizonyos, 
hogy a szöveg szerint nehezebb lesz az eljárás ; de 
az is bizonyos, hogy ha ezen több nehézséggel meg-
alkottatik., egy czéllal több éretik el, a mennyiben 
ez által az összes területi mennyiség tudva lesz, 
mi különben nem történnék. Egyébiránt a beadott 
módosítást nem tartom eléggé világosnak, neveze
tesen e tételt : „a térrészletek természetének válto
zása szerint;" és igy szövegét, ha a módosítás elfo
gadtatnék, meg kellene változtatni, hogy világo
sabb legyen. 

P a c z o l a y János ; Tisztelt ház! Annyi bizo
nyos, ha a szerkezet ugy marad, mint jelenleg á l l : 
akkor a telekkönyvezés csaknem kivihetetlenné 
válik. Mert ily telekkönyvezés ott lehetséges, hoí 
a vonalak parallelákban mennek és rendes quad-
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ratumot képeznek; de a pályaudvarnál például 
megtörténhetik, hogy a telek két vége összemegy 
s két vége összeér, a közepe pedig kiszélesedik, itt 
azután annyi külön telekkönyvi testet kellene fel
venni, a hány geometrikus pont adatik a vonalon, 
ez pedig majdnem lehetetlen. Tökéletesen helyes
lem tehát és pártolom előttem szólott indítványát. 

Hedry Ernő : Nem adhatok oly értelmet a 
b) pontnak, mint az előttem szólott, mely szerint 
azon esetre, hogy ha egy pályaudvar a két szélén 
keskenyebb, a közepén pedig szélesebb, akkor 
ugyan annyi szélességű parcella vétessék és új-új 
számok jöjjenek a telekkönyvbe. A miniszteri ja
vaslatnak az a czélja, hogy midőn egy parcella 
megyén egyformán hosszában, az vétessék egy szám 
alá, s ha p. o. következik az indóház, ez külön 
szélességű parcella lévén, ez magában véve ké
pez egy parcellát, s igy az egész indóház fog egy 
szám alatt előfordulni. Én tehát ezt nagyon gya
korlatinak tartom, és sokkal világosabbnak, mint 
a módositvány szerint: mert hiszen az alkatrésze
ket különféleképen lehet értelmezni. Azért én a 
miniszteri törvényjavaslatot ugy, a mint beada
tott, pártolom. (Felkiáltások : Maradjon az eredeti 
szerkezet!) 

Elnök : Kívánja a t. ház, hogy a szerkezet 
megmaradjon? (Felkiáltások: Maradjon!) Ennél
fogva az 5-ik szakasz marad. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 6-dik 
szakaszt.) 

Halmossy Endre : T. képviselőház! Ezen 
§-ban a „helyszinelési" szó után zárjeí alá ezen 
szavakat : „vagy helyrajzi" kérem felvétetni : 
-mert a mostani telekkönyvi rendszer szerint né
mely községek telekkönyveiben helyrajzi számok, 
másokban helyszinelési számok fordulnak elő, és 
módositványom által csak a tettleges állapot fejez
tetnék k i . 

Szabó Miklós : Én a módositványt egyáta-
lában el nem fogadhatom : mert, mint tudjuk, a 
telekkönyvben kétféle szám van: sorszám és hely
szinelési szám. A mi a helyrajzi számot illeti, t. i. 
a catastrális számot, az rendesen nem fordul elő a 
telekkönyvben; és mivel a helyrajzi és helyszine
lési számok megkülönböztetése zavarra adhatna 
alkalmat, kérném a szerkezetet megtartani, ugy a 
mint van. 

I v á n k a I m r e : Nem érthetek előttem szólot
tál egyet : mert a helyrajzi számok fontosabbak, a 
mennyiben a sorszámok változnak a telekkönyv
ben, ha valamelyik bírtokivből kivesznek valamit 
és más telekkönyvi lapot nyitnak e részletnek 
vagy más teleklapra viszik át ; de a helyrajzi szá
mok megmaradnak. (Felkiáltások:Maradjon a szer
kezet !) 

K e r k a p o l y K á r o l y e l ő a d ó : A 6-dik sza
kaszhoz a központi bizottságnak azon styláris mó
dosítására vagyok bátor figyelmeztetni, hogy az 
utolsó előtti sorban e szó helyébe: „készülnie" té
tessék „készíttetni." [Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát a 6-dik szakasz az előadó ur 
által ajánlott módosítással elfogadtatik. 

Csengery Imre jegyző (olv ássa a 7-dik 
szakaszt.) 

Szabó MiklÓS :E törvényjavaslat azon szem
pontból indul ki, hogy mindazon helyeken, a me
lyeken az építendő vasutak vagy csatornák keresz
tül vonulnak, telekkönyvek léteznek, Azonban ez 
még Magyarországon sincs meg mindenütt, mint 
pl. Trencsón megyében, Erdélyben pedig egyáta-
lában hiányzik. Grondoskodni kell tehát, mi történ
jék azon területeken, a melyeken telekkönyv n e m 
létezik: mert nevezetesen az a) alatti pont azon 
rendelete, hogy kitétessék azon telekkönyvi birtok-
résznek telekjegyzőkönyvi és helyszinelési száma, 
a melyből a kisajátítás történt, ilyen területeken 
nem eszközölhető. Fentartom ennélfogva magam
nak, hogy erre nézve a törvényjavaslat végéh ez 
külön pót-szakaszt hozzak indítványba; az a) 
pontra nézve pedig kérném a t. házat, méltóztas
sék ebben kifejezni, hogy ott, hol telekkönyvek 
vannak, a telekjegyzőkönyvi és helyszinelési szá
mok kiteendők. (Helyeslés.) 

Borcsányi János: T. ház! Azt tartom, 
mindjárt bele lehetne tenni, ott, hol telekkönyvek 
léteznek: „telekkönyvi és helyszinelési számok." 

Halmossy Endre: T. ház! Minthogy nem 
csak jelen, de a törvényjavaslat több szakaszaiban 
is oly rendelkezések fordulnak elő, melyek csak 
ottan alkalmazhatók, a hol telekkönyvek már lé
teznek ; s minthogy már elfogadtatott azon indít
vány, hogy a törvény végén oly vidékekre nézve, 
a hol telekkönyvek még nem léteznek, egy áta-
lános intézkedés vétessék föl a fenebbi rendelkezé
sek nem alkaímazhatása fölött: akivételnek külön 
fölemlitését e § ban fölöslegesnek tartom. 

Szabó MiklÓS: Előfordul az a 7, 8, 14, 16, 
18., 22. és 46. szakaszban is. Mindezen előforduló 
intézkedések egy szakaszban lesznek pótolhatók ; 
de az a) alattit nem lehet: mert itt az rendeltetik, 
hogy a telekkönyvi és a helyszinelési számok tétes
senek k i ; már pedig a hol nincsenek ily telekköny
vek, ott nem tétethetnek belé a helyszinelési szá
mok; de azt előleg meg lehet jegyezni, hogy 
ott , hol hiteltelekkönyvek vannak, ott a telek
könyvi és helyszinelési számok betétessenek. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Tehát a 7-dik szakasz elfogadtatik 
azon hozzáadással, melyet Szabó Miklós képviselő' 
ur ajánlott: „ ott, hol telekkönyvnek már vannak." 
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Csengery Imre jegyző (olvassa a 8-dik 

Várady Gábor: T. ház! Talán tévedésből 
maradt ki a d) pontnál az illető megye szab. kir. 
város mellől „vagy kerület:" azért ajánlom, ha a t . 
ház elfogadni méltóztatnék, hogy a megye és sz. 
kir. várossal a kerület is mindenkor megemlittes-
sék. (Helyeslés) 

K e r k a p o l y K á r o l y t l ő a d ó : A központi bi
zottság módositványaiban világosan ez ál l : „kerü
let* vagy „telekkönyvi hatóságot gyakorló vá
ros :* mert nem csak sz. kir. városokról lehet szó, 
hanem más városokról is, melyek telekkönyvi ha
tóságot gyakorolnak. 

Várady Gábor : Nem arról szólottam, mert 
e tekintetben egy poncban correct intézkedés van ; 
hanem van arról szó, melyik megye, kerület vagy 
sz. kir. város küld ki a helyszíneléshez hivatalno
kot : azért itt a d) pontban a kerületet bevétetni 
kérem. (Helyeslés) 

H o r v á t h K á r o l y : Csupán csekély, styláris 
észrevételem van. (Halljuk!) U g y látom, a b) 
pontban pleonasmussal szükségtelenül vannak be
fogadva e szavak: „az összpontosított telekkönyv 
vezetésére hivatott." Minthogy már a zárjel közé 
foglalt második szakaszban meg van mondva, me
lyik hatóság van hivatva az öszpontositott telek
könyv vezetésére: tökéletesen elegendő, kimerít 
mindent, semmi kétse'get nem hagy, ha azt mond
juk : „egy hivatalnoka a központi telekkönyvi ha
tóságnak." (Helyeslés) E szerint e szavak: „az ösz
pontositott telekkönyv vezetésére hivatott" kima
radnának. 

Zsedényi E d e : Minthogy nem csak sz. k i s 
városoknak van törvényszékük, hanem oly váro
sok is vannak, melyek nem sz. királyiak, hanem 
csak szabad vagy rendezett tanáesu városok, a 
„sz. királyit" kihagyatni kérem. (Felkiáltások: 
Azoknak nincs telekkönyvök ! Zaj.) 

T á r a d y Gábor : Ha a t. képviselőház meg
engedi, az előttem szólett képviselő urnák néhány 
fel világosító szóval kívánnék válaszolni. (Halljuk!) 
Azon intézkedés, melyet a d)*pont tartalmaz, po
litikai jogok gyakorlásáról szól és nem telek
könyvi jogok gyakorlásáról; a telekkönyvre nézve 
az e) pontban foglaltatik intézkedés. Az illető 
megye vagy sz. kir. város mint törvényszék küld 
ki egy törvényszéki tagot a hitelesítéshez; de nem 
a telekkönyv érdekében, mert ez utóbbi tekintet
ből az e) pont intézkedik, és pedig akként, he y a 
mennyiben rendezett tanácsosai biró városom te
lekkönyvi hatósággal fognának fölruháztatni, 
azokra nézve rendelkezik az e) alatti pont. 

Székely Gergely: Mivel nem csak kerüle
tek, hanem székek is vannak, és pedig nevezetesen 
a székely és szász székek: vagy ezeket is kérem 

befoglaltatni a d) pontba, vagy ott ezen átalános. 
kifejezést kérem használtatni: „az illető közigazga
tási hatóság", a mi ugy a megyéket és sz. kir. vá
rosokat, mint a kerületeket és székeket magában 
foglalja. 

BÓniS S á m l i é i : Szerintem legjobb lesz, h a 
distinctiót nem teszünk, hanem csak azt mondjuk 
k i : „az illető hatóság törvényszékének egyik 
tagja.* (Ildyeslés) 

Kerkapoly Károly előadó: így lesz tehát • 
„az illető törvényhatóság egyik tagja." 

E l n ö k : A 8-dik szakasz tehát e módosítással 
elfoga dtatik. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 9-ik §-t> 
Kerkapoly Károly előadó: Itt a közép

ponti bizottság módosításának egy része fel lett 
véve a typus által, más része nem. A szerint követ
kezőleg kellene állni e §-nak: „A hitelesítés nap
ját és sorrendjét a m. k. közlekedési minisztérium 
küldöttje állapitja meg, s arról az illető megyék, 
kerületek és városok törvényszéki elnökeit oly föl
hívással értesiti, hogy küldötteiket a kitűzött napra 
a hely színére kirendeljék, s hogy a hitelesítés nap
ját az illetőkkel jó eleve tudassák, azt az illető köz
ségekben köztudomásra juttatván és hirlapilag is 
kihirdetvén." (Elfogadjuk !) 

ElnÖk: Ennélfogva a 9-dik szakasz e válto
zással elfogadtatík. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 10-dík 
szakaszt) 

Kerkapoly Károly előadó: Itt az utolsó 
előtti sorban sajtóhibából „egyévi" van „egyedi" 
helyet t : ezt tehát kiigazittatni kérem. (Helyeslés) 

E l n ö k : A 10-dik szakasz ezen igazítással 
elfogadtatík. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a li-dik 
szakaszt) 

P a c z o l a y J á n o s : Erre a szakaszra nézve 
észrevételem van. A „kisajátítási szerződés" után 
ezt kérném beigtattatni: „vagy ítélet alapján": 
mert lehet kisajátitani itéletiíeg és barátságos utón., 
(Helyeslés) 

E l n ö k : Tehát a 11-dik szakasz ezzel a vál
toztatással elfogadtatík. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 12-dik 
szakaszt) 

Kerkapoly Károly előadó: Itt az utolsó 
mondat, a „körül" szó után, ekkép lenne módosí
tandó: „a fentebbi 8 és következő §§-okban az 
első hitelesítésre megszabott szabályok levén meg-
tartan dók." (Helyeslés.) 

E l n ö k : A 12-dik §. tehát ezen módosítással 
elfogadtatík. 
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Csengery Imre jegyző (olvassa a törvényja
vaslat 13-dik %-át.) 

Kerkapoly Károly előladó: A központi 
bizottság egyszer mindenkorra megjegyezte, hogy 
„kárpótlás" helyett mindenütt „kártalanítás" tétes
sék: mert épen azért, mivel megfizettetik, nincs 
ká r ; tehát itt is „kárpótlás" helyett „kártalanítás" 
lesz teendő. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát e szerint fog a szerkezet kiiga-
zittatni. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat 14-dik %-át.) 

BÓnis S á m u e l : Ezen pont is kiigazitandó 
akkép, hogy „az illető törvényszéknek." 

Kerkapoly Károly előadó: A megjegyzés 
helyes. Itt is az teendő: „az illető törvényszéknek." 

E l n ö k : Tehát e szerint fog a szerkezet kiiga-
zittatni. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a törvényja
v a s l a t 15-dik §-át. Közbekiáltás: „Egyedi" és nem 
"egy évi!") 

Kerkapoly Károly előadó: Ezt mindenütt 
„egy évinek" szedték a nyomdában; néhol ki lett 
javitva, de néhol ben maradt; tehát mindenütt igy 
kell állnia: „egyedi,"azaz individuális. (Helyeslés.) 

BÓnis S á m u e l : T. ház ! Szerintem ezen pont 
inkább utasításba való, mint a törvénybe. (Ma
radjon !) 

Kerkapoly Károly előadó: Több oly pont 
is van e javaslatban, mely utasításba való. 

E l n ö k : Tehát a 15-dik §. marad. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a 16. és 

17-dik §-t, melyek vitatkozás nélkül elfogadtatnak. 
Olvasna a 18 dik szakaszt.) 

H a l m o s y E n d r e : A minisztérium megbízott
ja már előadta, hogy a l8 .§-ban a központi bizott
ság változásokat tett és pedig a telekkönyvi jogo
sultak érdekében. A telekkönyvi rendszer egyik 
alapelve, hogy a telekkönyvileg bejegyzett jogo
sultak jogai fölött a telekkönyvi hatóság hivatal
ból őrködni köteles: ezen elvnek tesz eleget ezen §. az 
által, hogy a telekkönyvi jogosultakat a telekkönyvi 
hatósága közhirdetményen kívül külön is értesíteni 
köteles, és minthogy az eredeti javaslatnak két vég 
sora a központi bizottság által kihagyatott, a bíróság 
•ezen értesítés pontos teljesitéséért felelős lesz. Azon
ban e tekintetben a törvény rendelkezését még sem 
tartom kielégítőnek oly esetekben, midőn a telek
könyvi hatóság a telekkönyvből világosan kive
heti, hogy ha a kártalanítási összeg a birtokosnak 
kifizettetik, a telekkönyvi jogosult károsodnék, a 
ki talán távol van, vagy a bekeblezés által magát 
elegendőkép biztosítani hiszi, vagy ha per avagy 
csőd feljegyeztetett, stb. I ly világos károsodások 
esetére óhajtanám a telekkönyvi hatóságok őrkö
dését kiterjeszteni; és ezen okoknál fogva a 18-dik 
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§. végéhez ezen toldalékot ajánlom: „és ezen te
lekkönyvi jogosultak jogai biztosításáról világos 
károsodás esetében a kártalanítási összeg letéte-
ményezése által hivatalból is gondoskodik." 

Kerkapoly Károly előadó: A bizottság a 
maga részéről szintén figyelembe veendőnek talál
ta, azért véleményezte kihagyandónak a 18. §-ból 
azon sorokat, melyek a jelentésben említtetnek. A 
jogosultra nézve okvetlenül teljes biztosság szerez
tetik arra, hogy megjelenhetik a maga idejében 
salválandó a maga jogait: ezért tehát külön is ér
tesíttetik. Feleslegesnek tartom tehát a hivata
los gondoskodást; de ha az előbbi szerkezet ma
radt volna, mely szerint a kézbesítés elmulasztá
sának jogi hatálya nincs, akkor a pótlékot helyén 
látnám. Mivel azonban okvetlen tudomására lesz 
juttatva, hogy jogaira nézve intézkedés történik, 
bizzuk az érdekeltre, hogy gondját viselje a maga 
jogainak. (Helyeslés. Maradjon a szerkezet!) 

E l n ö k : E szerint a 18-dik §. marad. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a l3-dik§-t.) 
Kerkapo ly K á r o l y e l ő a d ó : E §-ban két he

lyen fordul elő e szó: „kárpótlás:" az első kikez-
dés ötödik soránál ott „kisajátítás összege" volna 
Írandó, mert a kettő valóságos pleonasmus lenne; 
emitt pedig a már elfogadott „kártalanítás." (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Nem levén észrevétel, marad a köz
ponti előadó által ajánlott módosítással a 19-ik sza
kasz. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 20-ík sza
kaszt. Maradjon!) 

EnÖk: A 2 0-dik szakasz marad. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a 21-dik §-t) 
PaCZOlay J á n o s : Ez roppant szigorú intéz

kedés. A félnek nem lehet tulajdonitni a mulasz
tást, ha a hirdetmény elmulasztatott : akkor az el
járásnak semmisnek kellene lennie. Ezen intézke
dés az eddigi törvénykezési eljárásnál a világon 
ismeretlen dolog. Ha a hirdetményi határidő elmu-
lasztatik, uj hitelesítési határnapot kell kitűzni, nem 
pedig azt mondani, hogy ez ellen semminemű 
perorvoslatnak helye nincs. 

Kerkapoly Károly előadó: Igaza van a 
t. képviselő urnák: a kifejezés kétféleképen ért
hető; és ő nem ugy értette, mint mi : hogy t. i. ha 
a fél részéről történik az elmulasztás, azaz ha a 
megidézett fél a határidőre meg nem jelenik. Vilá
gosabb formulázás szükséges tehát, a mit igy le
hetne kifejezni: „a határidőnek a fél általi meg 
nem tartása." 

BÓnis S á m u e l : Azt hiszem, e félreértést 
leginkább az a szó okozza: „hirdetményi." Ha 
ugy teszszük: „a kihirdetett határidő elmulasztá
sa," akkor tökéletesen eloszlik minden félreértés. 
(Helyeslés.) 

37 
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Kerkapoly Károly előadó: Tegyük így. 
„A határidőnek a fél által lett elmulasztása." 

HallHOSy E n d r e : T . ház! Épen ezen szak
nak szigorú rendelete igazolja előbbi aggodalmai
mat. Ha a hirdetményi határidő alatt az igények 
be nem jelentettek, a 19. §. szerint a kártalanítási 

összeg az egyedi kimutatásban felvett birtokosnak 
kiadatik, ámbár a telekkönyvhatóság a telekkönyv
ből látja, hogy telekkönyvi jogosultak károsod
nak; és igy megtörténhetik, ha az egyedi kimuta
tásban felvett birtokos későbben csőd alá esett, és 
ha esetleg a 17. §-ban előirt bejelentés az illetők 
részéről elmulasztatott, a 19. §. szerint a kártalaní
tási összeg a bukottnak kifizetendő lenne, a mi 
még sem helyeselhető. 

E l n ö k : Tehát e szakasz e változtatással fo
gadtatik e l : „a kihirdetett határidőnek a fél által 
meg nem tartása esetében." 

BÓníS Sámuel: Kérem, elég ha ugy van, hogy 
„a kihirdetett határidőnek meg nem tartása:" 
mert lehet más is érdekelve ez által, nem csak a 
fél, lehet érdekelve, ki igényt akar formulázni. 
(Közbeszólás: Az is fél!) Ha tehát ugy van, hogy 
„a kihirdetett határidő meg nem tartása vagy el
mulasztása," ez elegendő. (Helyeslés.) 

Elnök: Tehát e szakasz Bónis képviselő ur 
módosításával fogadtatik el. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 22-dik §-t. 
Felkiáltások; Elfogadjuk!) 

ElnÖk: E szakasz a t. ház kívánsága szerint 
megmarad. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 23-
dik §-t.) 

PaCZOlay J á n o s ; T. képviselőház! Igenper-
remtorius terminus az, hogy 48 óra alatt a tár
gyalás befejezendő; sok esetben ez egészen lehe
tetlen : azért e terminust azzal kérem helyettesitet-
n i : „megszakítás nélkül folytatandó és befejezen
dő." Némely kisajátítási tárgyalásoknál százankint 
jelennek meg a felek és igy 48 óra alatt lehetetlen 
befejezni. (Helyeslés.) 

Szabó MiklóS : T. képviselőház ! Ez esetben 
szoros határidőt szükségesnek vélek : mert ha nem 
méltóztatnak meghatározni az időt, megtörténhe
tik, a mi jelenleg csakugyan gyakran megtörté
nik, hogy a tárgyalás mindenféle halasztásokkal 
két hónapig is eltart, pedig e kisajátítás természete 
a gyorsaság és az ily halasztásokat nem tür. Ha 
azonban keveslik a 48 órai határidőt, méltóztassa
nak 8 napot kitűzni; de minden esetre szabatosan 
meg keli határozni a határidőt. (Helyeslés.) 

Justh Józse f : Nem hiszem, hogy halasztás 
képzelhető legyen, ha a törvényben kimondatik, 
hogy szakadatlanul kell folytatni; és ezért én is 

legczélszerübbnek tar tom, ha az mondatik ki 
csak, hogy „szakadatlanul:" mert lehetnek oly 
fontos tárgyalások, melyeket se 48 óra alatt, se 
8 nap alatt nem lehet elintézni. 

StefanideSZ H e n r i k : A szakadatlan tárgya
lás az átalános gyakorlat szerint nagyon könnyen 
ugy történhetnék, hogy az egyik ügyvéd elviszi a 
jegyzőkönyvet haza, otthon tartja két hétig, be
írja perbeszédét, és igy a dolog nagyon is hosz-
szura nyúlnék. Azért én is minden esetre szüksé
gesnek tartom a határidő megszabását. 

PaCZOlay J á n o s : Nem tarthatom czélsze-
rünek oly törvény alkotását, melyet megtartani 
lehetetlen. Igen jól tudjuk gyakorlatból, hogy leg
fontosabb tárgyalások azok, melyek a telekkönyvi 
bejegyzéseket érdeklik, mert épen ezekben nem le
het cumulativ perbeszédeket jegyzőkönyvbe igtat-
ni, hanem minden érdekelt fél külön perbeszéddel 
él. A ki csak egyszer volt jelen ily tárgyalásnál, 
és tudja, mennyi fél szokott ilyenkor megjelenni, 
az meggyőződve kell hogy legyen arról, miszerint 
nem lehet, legalább rendesen nem lehet 48 óra 
alatt befejezni az ily tárgyalást. Minthogy a kép
viselőháznak oly eset előfordulása nem lehet érde
kében, hogy a törvény megtartása lehetetlenné 
váljék, vagy ennek érdekében a tárgyalás felüle
tes legyen, czélt téveszszen: arra kérem a t. házat, 
fogadjuk el Turóczmegye képviselőjének indítvá
nyát, s e szakaszt akként változtassuk, hogy a tár
gyalás megszakasztás nélkül befejezendő. 

B ó n i s Sámuel : Ezen szó: „szakadatlanul" 
eddigelé csak egy helyen fordul elő törvényeink
ben, t. í. a választási törvényben. Ebben, mint 
mindnyájan tudjuk, értelme az, hogy a szavazás 
éjjel-nappal folytatandó. Mivel pedig az e szakasz
ban szabályozott tárgyalást éjszaka folytattatni, 
ugy hiszem, nem akarjuk: én részemről ezen szó 
használatában meg nem nyugszom. (H-ly slés.) 

Kerkapoly Károly előadó: Azt hiszem, 
leghelyesebb, ha azt mondjuk: „legfölebb nyolez 
nap alatt befejezendő.'' (Helyeslés.) 

StefanideSZ Henr ik : Paczolay képviselőtár
sunk azt mondja, hogy a kisajátításoknál nem le
het cumulative eljárni ; de elfeledi, hogy ez a fö-
nebbi szakaszra vonatkozik; ott pedig kisajátítás
ról nincs szó, hanem az a, b és c alatti teendőkről, 
melyek egészen eltérnek a kisajátítástól. Megenge
dem , hogy a kisajátítások sok időt vennének 
igénybe; de az itt kérdésben forgó tételek s száma
dások megvizsgálása igen könnyen elintézhető 4 8 
óra alatt. 

K e r k a p o l y K á r o l y e l a d ó : Minthogy aggá
lyok nyilatkoznak, legyünk méltányosak s tegyük 
48 óra alatt helyett legfölebb 8 napot. (Helyrslé:.) 
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HalmoSSy Endre : T. ház! Én a szerkeze
tet pártolom : mert a 22. §. szerint a benyújtott 
ellenvetések é^ igények tárgyalására a törvény
szék határnapot tüz k i ; a törvényszék majd gon
doskodik, hogy ezen tárgyalások annyira össze 
ne halmozódjanak, hogy azokat 48 óra alatt mind 
befejezni ne lehessen ; és kívánatos, hogy a már 
megkezdett tárgyalás gyorsan be is fejeztessék. 
(Tegyünk 8 napot!) 

E l n ö k : Tehát elfogadja a t. ház a 8 napi 
határidőt. 

Csengery Imre jegyző (ohassaa 24-ik §-t.) 
Kerkapoly Károly előadó: E szakaszban 

„kárpótlás" helyett szintén „kártalanítás" írandó. 
E l n ö k : A tisztelt ház ezen módosítással elfo

gadja a §-t. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a 25-ik §-t.) 
H o r v á t h K á r o l y : E szakaszra tisztán sty-

láris észrevételem van. E kitételt: „a fölebbviteli 
bíróságoknál tárgyalási előnyben ré.zesül" nem 
tartom helyesnek: mert a fölebbviteli bíróságnál 
az ügyek soron kívüli tárgyalása nem fordulelő, 
hanem az ügyeket felveszik és elintézik. Én tehát 
a „tárgyalás" szó helyett „elintézés" szót kérek 
tétetni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A tisztelt ház e szakaszt e módosí
tással elfogadja. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 26-ik §-t.) 
Várady G á b o r : Tisztelt ház ! Ezen kifejezés : 

„határozat* és „ítélet" e szakaszban több helyütt 
összezavartatik. Tudjuk, hogy a bírói elintézések 
két néven fordulnak elő: Ítéletek ós végzések ; s 
ezeket egy közös fogalom alatt bírói határozatok
nak nevezzük. Itt a 25-ik §-ban világosan ki van 
mondva, hogy a közönséges polgári perrendtar
tási szabályok megtartandók : ha tehát nem 
akarjuk a perrendtartás intézkedéseit praeoceu-
pálni, ugy elégséges ezen kifejezést használni: 
bírói határozat; ha pedig némely esetekben birói 
határozatot, másokban Ítéletet, több esetben pe
dig végzést említünk, akkor ezen törvényben 
külön szakasznak kell lenni, mely meghatározza, 
mely esetek döntendők el Ítélet, és melyek végzés 
által. Szükségesnek nem tartom indokolni néze
temet. Méltóztassanak megnézni: a 26-ik §-ban a 
24-re történik hivatkozás; a 24-ik §. határozatot 
mond, a 26-ik már ítéletnek nevezi, mi minden 
esetre a birói működésnek körét korlátozza, mert 
vannak esetek, melyekben végzést fog esak hozni, 
nem ítéletet. Ezt minden esetre a polgári perrend
tartás szabályozza. En tehát indítványozom, mél
tóztassanak minden előforduló hasonló esetben 
ezen kifejezés helyet t : „ítélet" ezt használni: „ha
tározat." (Helyeslés.) 

T ó t h LőrincZ : Részemről is igen helyeslem, 
mit előttem szólott Várady Gábor képviselőtársunk 

mondott; de az eredeti szerkezet védelmére fel 
kell hoznom azt, hogy az eredeti szerkezetben 
mindenütt ezen kifejezés használtatott: „ítélet." A 
központi bizottság helyettesitette az „ítélet" szót 
„határozattal," és a szerkezet kínyomatásában tör
tént azután a tévedés, hogy némely helyen „birói 
határozat," másutt „ítélet" tétetett. 

Kerkapoly Károly előadó: Bocsánatot 
kérek, ezen szó: „határozat" tettleg a központi 
bizottság véleményében nem vétetett föl minden
ütt ; de ha azt méltóztatnak határozni, hogy felvé
tessék, méltóztassanak azt mindenütt helyettesíteni, 
hol ezen szó: „ítélet" vagy „végzés" használtatik. 

BÓniS S á m u e l : Tisztelt ház! Hogy ezen 
szó helyett: „ítélet," az tétessék: „birói határo
zat," abba én is belenyugszom: mert az a per
rendtartást nem praeoccupálja ; de a végzéssel már 
máskép á l la dolog: itt például a 2 6-ik §-ban, mely 
ítéletről szól, és egyszersmind azon esetet is fel
említi . midőn a biróság végzést hoz, már itt a 
„végzés" szónak meg kell maradnia. (Helyeslés.) 

Kerkapoly Károly előadó: Csak az 
„itélet" szó cserélendő fel a „határozat" szóval, de 
nem a „végzés." 

Elnök: E szerint „itélet" helyett „határozat" 
teendő; ezen szó „végzés" pedig megmarad. 

SomOSSy I g n á c z : A tisztelt ház engedelmé
vel felhívom figyelmét — noha már túlhaladtunk 
rajta — a 25-ik §-ra. Ugy hiszem, nem ugy mél
tóztatnak érteui azon kifejezést, hogy „a felebb-
viteli bíróságoknál azonban az ily kisajátítási 
ügyek soron kívüli elintézés előnyében részesül
nek" . . . (Felkiáltások: El van már intézve! Tul 
vagyunk rajta.') nem ugy méltóztatnak érteni, 
hogy a kisajátítási ügyek közt nem lesz sor, ha
nem ugy, hogy mások felett előnyük lesz. De ha 
e kifejezést ki nem igazítjuk, akkor azon eset 
állhat elő. hogy a kisajátítási pörök közt egyikét 
előveszi a biróság, míg a másikat heverni hagyja. 
(Felkiáltások: Menjünk tovább! Ezen már tul va
gyunk !) 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 27-ik §-t.) 
Várady Gábor : Előbbenimegjegyzésemhez 

képest, kérem a 27-ik §. első sorából az „itélet" 
szót kihagyatni. 

Csengery Imre jegyző: Nem méltóztatott 
észre venni, hogy kihagyatott. 

Kerkapoly Károly előadó: Tökéletesen 
méltányolván a képviselő ur megjegyzését, a 
szerkezetből már ki is töröltetett az „itélet* szó. 

Várady Gábor: Tisztelt ház! ügy látom, 
nem vagyunk határozatképes számmal; aztán 
ugy is bajos lesz most az egészet bevégezni, hol
ott 3 órakor ülés lesz, az idő pedig előhaladt. 

37* 
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(Helyeslés. N hányan: Folytassuk most! A nagyobb 
rész: Délután!) 

E l n ö k ; Eta méltóztatnak kívánni és rendel
kezni, az ülést elhalasztom; hanem azon esetben 
arra kérem a t. házat, méltóztassanak a közbejött 

rendkívüli körülményeknél fogva délután össze
gyűlni , hogy a delegatió tagjaira a szavazás 
megtörténjék. 

Az ülés elhalasztatik d. u. 1 !/2 órakor. 

Jtolytatott LCll. ORSZAGrOS XJIJES 
1867. deezember 28-dikán 

G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : A. vasutak és csatornák telekkönyvezését tárgyazó törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly s bevégző
dik. Szavazás a közöt-ügyi bizottság tagjaira. 

A kornány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., E tvos József b., Goroce István, Mikó 
Imre gr. 

Az ülés foly láttatik d. u. 31/i órakor. 

E l n ö k ; Az ülés megnyílt. A mai jegyzó'köny-
vet vezeti Mihályi Péter ; a szólani kívánókat jegyzi 
Csengery Imre. A reggeli ülés jeg)zőkönyve nem 
hitelesíttetik, mert a mostani ülés csak a reggelinek 
folytatása, s azért a mai jegyzőkönyv holnap fog 
hitelesittetni. 

Napirenden van a vasutak és csatornák teíek-
könyvezése tárgyában beadott törvényjavaslat 
tárgyalásának folytatása. Következik a 28-ik §. 
{Nagy zaj. Szavazzunk! Végezzük b-i a tárgyalást!) 

Zsedényi E d e : Én azt hiszem, napirenden j 
van első helyen a szavazás. A napirendet meg kell I 
tartani. I 

BÓniS S á m u e l : Azt hiszem, a reggel meg
kezdett tanácskozást szükséges folytatni: szüksé
ges pedig a tárgyalás azért, mivel, ha a vég sza
vazásnak holnap meg kell történni, holnap dél- ; 
utánra kitelik a 24 óra s igy a házszabályoknak is • 
elég lesz téve. (Helyeslés.) j 

Zsedényi E d e : A szavazás volt napirendre j 
tűzve. (Nagy zaj. Folytassuk!) ] 

E l n ö k (csönget): T. ház! (Halljuk!) Igaz, ; 
hogy ma délelőtt a délutáni ülés első tárgyául a j 
szavazás tüzetett napirendre; de a délelőtti ülés j 
tárgya volt a vasutak és csatornák külön összpon- j 
tositott telekkönyvezéséről szóló törvényjavaslat j 
tárgyalása; mivel pedig ez még nincs befejezve : j 

önként következik, hogy ez vétessék fel első he
lyen. (Helyeslés.) 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat 28—37 dik §§-ait, melyek vitatkozás és változ
tatás nélkül elfogadtatnak. Olvassa a 38-dikat.) 

Várady G á b o r : A telekkönyvekben a birtok
állapot változásánál, midőn a változás kijelöltetik, 
a fő szempont az, hogy az előbbeni állapot min
dig kitűnjék a telekkönyvből. Ezért van gyakor
latban az, hogy az ily változásoknál nem vízszin
tes vonásokkal, hanem keresztül vonással jelzik 
azt. Nem értem tehát, miért legyen vizszintes a 
vonás ? Ez lényeges dolog: mert a vizszintes ke
resztül vonások gyakran olvashatlanná teszik az 
írottakat; azért tehát szükséges, hogy a vizszintes 
vonás helyett keresztül vonással jelöltessék a vál
tozás. 

H a l m o s s y E n d r e : T. ház ! A mostani módo
zat szerint, ha telekkönyvi alkatrész lejegyeztetik, 
ugyanazon czélból, melyet t. Várady Gábor kép
viselő ur felemlitett, hogy t. i. a megszűnt tétel 
olvasható maradjon , a részletszám aíáhuzatik: 
miért is a „keresztül huzatik" helyébe ajánlom 
ezen szót: „aíáhuzatik," a mi különösen, ha a té
tel csak egy sorból áll, egyedül alkalmazható lesz. 

Kerkapoly Károly előadó; Azt hiszem, ha 
Várady Gábor képviselőtársunk módositványát el
fogadjuk, ezzel semmit sem koczkáztatunk. (He
lyeslés.) 

S o m o g y i L á s z l ó ; Néha egy sorból áll a be
jegyzés : hogy lehet ezt keresztül húzni ? 

E l n ö k : A 38-dik szakaszban e helyett „viz
szintes vonallal keresztül huzatik" ez jönne: „ke-




