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adtak a katonasághoz , mint tartoztak volna, éfi 
kérik, hogy ez nekik a mostani katonaállitásnál 
beszámittassék. Ezen kivánságot küldöttségünk 
méltányosnak találta s az országgyűlés is helye
selte. Czélszerünek vélem ennélfogva határozatilag 
fölszólitani a minisztériumot arra is, hogy Horvát-
és Szlavonországoknak ezen méltányos és igaz
ságos kívánságát ő felségénél mozditsa elő. (He-
•lyedés.) 

Ezek a mondottak folytán a határozatba len
nének igtatandók. (Köztetszés.) 

E l n ö k : A kérdés fönmarad, vajon Várady 
képviselő' úr indítványán tul a most beadottat kí
vánj a-e a ház tárgyalni ? 

Deák FerenCZ : A dolog érdemét illetőleg 
Várady indítványában ugyanaz van, hogy Fiume 
visszaesatoltassék és annak teljes visszacsatoltatása 
ntán legyen az egyesség életbe léptethető. 

B ó n i s S á m u e l : Én csak azt akarom nyil
vánítani, hogy e két indítvány közt érdemleg sem

mi különbséget sem látok. Az indítvány érdeme 
az, hogy Fiume vísszacsatoltassék és ez akiegyez
kedésre föltételéül tűzessék ki. Ha Várady képviselő 
úr indítványát a t. ház elfogadja, ennek a feltétel
nek elég lesz téve, mert a másik indítvány inkább 
ceak bővebben indokolja ugyanazt. De érdemileg 
mindkét indítvány ugyanazt mondja. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak tehát határozatilag ki
mondani, hogy elfogadtatik az országos bizottság 
jelentése azon megjegyzéssel, melyet Deák Ferencz 
képviselő úr tett, és Várady Gábor képviselő úr 
indítványával Fiúméra nézve. (Helyeslés.) Ezen 
határozatot a mélt. főrendekhez a legközelebbi 
ülésbe Bujanovics jegyző' úr fogja átvinni. 

A mai ülésnek több tárgya nincs. 
Holnap 10 órakor ülés lesz. Napirenden a sző-

lődézsma megváltását illető törvényjavaslat és a 
temesvári fa-szállitás kérdésében tett indítvány lesz. 

Az ülés végződik déli 12 órakor. 

CCXC. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. szeptember 29-dikén 

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 . 

Tárgyai : Ónossy Mátyás szabadságot kap. Kérvények bemutatáea. A főrendek üzenik, hogy az 1868. évi államköltség-
"5?etésröl szóló torvényjavaslatot elfogadták. A szőlők megváltásáról szóló törvényjavaslat tárgyalás alá vétetvén, átalánosságban elfő-
•gadtatik s részletes tárgyalása elkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak: Gorove Ist
ván, Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért, Wenckheim 
Béla b. • később Eötvös Józ&ef b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 Vé órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Bujanovics Sándor jegyző úr fog
j a vezetni; a szólani kívánók neveit pedig Mihályi 
Péter és Dimitrievics Milós jegyző urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a szept. 

%8-kán tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Nincs észrevétel a jegyzőkönyvre? 
Bezerédj L á s z l ó : Nekem van egy észre

vételem. A t. ház méltóztatott kijelenteni, hogy 

méltányló elismerését a horvátügyi országos kül
döttség iránt határozatilag jegyzőkönyvbe foglalja. 
Ez kimaradt: kérném tehát ezt pótlólag a jegyző
könyvbe fölvenni. (Helyeslés.) 

G h y c z y K á l m á n : Nekem is volna egy alá
zatos észrevételem. En ugy emlékszem, tegnap 
Várady barátom indítványa egész terjedelmében 
elfogadtatott; és azért megvallom, jobban szeret
tem volna, ha a jegyzőkönyv ugy fogalmaztatik, 
a mint a szokás és szabály is megkívánja: hogy 
a határozatba az elfogadott indítványnak szó sze
rinti tartalma fölvétetik. Egyébiránt ugy is meg 
tudnék nyugodni a szerkezetben, a mint fölolvas
tatott ; csak egy szóra, ha jól fogtam fel a szerke
zet tartalmát, van észrevételem. Az mondatik, hogy 
Fiume tettleges visszacsatolása eszközöltessék a 
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minisztérium által; az mondatik aztán, hogy elfo
gadtatok az egyezményi javaslat a ház által áta-
lában és részletekben, és őfelsége elé terjesztetvén, 
szentesítés végett a tettleges visszacsatolás után 
lép életbe. E szó: „terjesztetvén" némileg homá
lyos, mert nem jelenti ki, mikor terjesztessék fel 
;z egyezmény, azután-e vagy pedig most? Ha 
ugy szerkesztethetik a jegyzőkönyv, hogy a tett
leges visszakapcsolás létesítése után fog ezen egyez
mény felterjesztetni szentesítés végett, akkor meg 
tudnék benne nyugodni; de e szó „terjesztetvén" 
kétes értelmű, mert nem fejezi ki határozottan, 
hogy most terjesztetik-e fel az egyezmény szentesí
tés alá vagy utóbb? Kérném tehát a jegyzőkönyv 
e pontjának ujabb fölolvastatását. 

Deák FerenCZ: Méltóztassék felolvasni mind 
t 

Várady indítványát, mind a jegyzőkönyvet. En 
nem tudom könyv nélkül, hogyan áll; hanem az 
indítvány lényegének és minden főrészének, mi
után elfogadtatott, benne kell lenni a jegyzőkönyv
ben. Méltózta.-sék először felolvasni Yárady Gábor 
inditványát és utána a jegyzőkönyvnek arra vonat
kozó pontját. 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa Várady 
Gábor inditványát és a jegyzőkönyvnek arra vonat
kozó pontját, mely szerint; „hatái oztatott, hogy a kor
mány oda utasittassék, miszerint Fiúménak és a fiu
mei kerületnek közvetlen Magyarországhoz leendő 
tettleges visszacsatoltatását, melyet az ország annyiszor 
szorgcdmazott, ö felségénél haladék nélkül eszközölje, 
minek megtörténtével" stb. Fölkiáltások: Jól van!) 

Ghyczy K á l m á n : Bocsánatot kérek, roszul 
értettem. 

Elnök: Onossy Mátyás, Temes megye orczi-
falvi kerületének országgyűlési képviselője magán 
körülményei elintézése végett 4 heti szabadságot 
kér adatni. Megadatik. 

Miskolcz város képviselő testülete a törvény
kezésre forditott költségeit a múltra nézve is az 
állampénztárból kéri megtéríttetni. Erre nézve a t. 
háznak határozata van, minélfogva csak tudomá
sul szolgál. 

Az ágostai evang. hitfelekezetü dunáninneni 
egyházkerület a hitfelekezetek egymás közti viszo
nyaira vonatkozó törvénynek még ez időszak alatti 
megalakítása iránt intézkedést tétetni kér. 

Tern Sámuel és Bartsch Lajos, Igló városbeli 
több czéhmester társaikkal együtt, az uj ipartörvé
nyek alkotása alkalmával saját benyújtott észre
vételeiket figyelembe vétetni kérik. 

Szatmár megye közönsége a n.-várad-ér-mi-
hályfalvi vasút iránti törvény hozatalát kéri. 

A bemutatott kérvények a kérvényi bizott
sághoz utasíttatnak. 

Drágfy Sándor : T. ház ! Váez város közön
sége részéről bátor vagyok egy kérvényt tisztelettel 

benyújtani, melyben kérik, hogy a törvényszéki 
költségek fedezésére a képviselőház pénzügyi bi
zottságának véleményével szemben az állam részé
rői segélyezés adassék. Kérem ezen folyamodványt 
a jövő évi államköltségvetés tárgyalása alkalmá
val figyelembe vétetni és a folyamodó város javá
ra elintézni, addig pedig nyilvántartás végett a 
pénzügyi bizottságnak kiadni. 

Elnök: A pénzügyi bizottsághoz tétetik ét. 
A l m á s y Sándor: T. ház! a hatvan-mis-

kolczi vasútvonal mentében fekvő mintegy 20 
község folyamodványt küldött hozzám, melyben 
azt kérik és szorgalmazzák, hogy a vasút Ludasig 
vitessék és ott indóház építtessék, mint az első 
tervben indítványozva volt. 

Elnök: A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
H o r v á t h K á r o l y : T. ház! A buda-pesti 

ügy védegyletnek a 15-ös bizottság törvénykezési 
munkálatára vonatkozólag készített emlékiratát 
vagyok bátor a t. háznak bemutatni azon alázatos 
kéréssel, méltóztassék az egyesület munkálatát a 
15 ös bizottsághoz használat vagy tekintetbevétel 
végett kiadni. 

E l n ö k : A 15-ös bizottságnak adatik ki. 
Rajner Pál Bars megye főispánja, mint a 

mélt. főrendek jegyzője, a mélt. főrendek részéről 
üzenetet hozott. 

Rajner Pál főrendi jegyző (az elnöki szék 
elé áll:) Mélt. elnök, t. képviselőház! A folyó évi 
államköltség vetésről szóló törvényjavaslatnak a 
főrendi ház által történt elfogadását tanusitó jegy
zőkönyvi kivonatot van szerencsém ezennel mély 
tisztelettel átnyújtani. 

BujanoviCS Sándor j e g y z ő (olvassa a fő
rendi ház üzenetét.) 

E l n ö k : Tudomásul vétetik. 
Két tárgy van a mai napra a tisztelt ház 

által tárgyalásra kitűzve: a szőlőtized megváltása 
iránti törvényjavaslat, és a Temes és Krassó me
gyékben levő államerdők bérbeadása iránti indít
ványa Nicolics képviselő urnák. Ha a t. ház ugy 
kívánja, a tárgyalás a szőlőtized megváltásával 
kezdődhetik. (Helyeslés.) A jegyző úr fel fogja ol
vasni a törvényjavaslatot. 

BÓníS S á m u e l : Tisztelt ház! Engedelmet 
kérek, ha csak most szólalok fel; de oly gyorsan 
ment a tanácskozás, hogy hirtelenében fel sem 
szólhattam. A buda-pesti ügyvédi kar véleményét 
a törvénykezés tárgyában méltóztatott a ház a 
törvénykezés tárgyában kiküldött 15-ös bizottság
hoz utasítani. Jelentem a t. háznak, hogy ezen 
bizottság nem csak munkálódását bevégezte, hanem 
utóbbi kiküldetését is befejezte már, és csak a jegy
zőkönyv hitelesítése van hátra. Én tehát nem látom 
annak helyét, hogy oly bizottsághoz utasíttassák 
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valami, a mely bizottság munkáját már befejezte. 
(Helyeslés.) 

Manojlovics E m i l : T. ház ! A mit Bónis 
képviselő úr előadott, teljesen alapos: mert a 
bizottság megszűnt működni; azonban azt hiszem, 
oly tekintélyes kart, mint a buda-pesti ügyvédi 
kar, ha emlékiratot nyújt be, egyszerűen mellőzni 
nem lehet. Azért indtványozom, hogy az emlék
irat nyomassák ki s a t. ház tagjai között osz-
tassék szót, hogy a tárgyalás alkalmával hasznát 
vehessük. (Helyeslés.) 

Elnök: Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát ki fog nyomatni és szétosztatni1). 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassa a szolok meg
váltásáról szóló törvényjavaslatot2). 

H o r v á t h Lajos e l ő a d ó : Tisztelt ház! 
A központi bizottságnak a felolvasott miniszteri 
törvényjavaslatra nézve átalánosságban semmi 
észrevétele nincs. 

E l n ö k : E szerint az átalános tárgyalás fog 
megkezdődni. 

Halász B o l d i z s á r : T. ház! Meg vagyok 
győződve, hogy az átalános tárgyalás arra való, 
hagy ha valakinek a törvényjavaslatra vonatko
zólag, bizonyos elveket illetőleg, észrevétele van, 
azt kifejezhesse. Mert minden törvényjavaslatnak 
alapja bizonyos elv, melynek aztán kifejtésére való 
a részletes vitatkozás. Miután azonban nekem 
azon elvre vonatkozólag, t. i. hogy a kisajátítás 
alapjául a tiszta jövedelem vétessék fel, mely a 
szolgálmányok tiz évi felszámításából jön ki, el
lenkező nézetem van — én t. i. annál igazságosabb
nak , egyszerűbbnek, méltányosabbnak tartom, 
hogy a föld tulajdonosa egyenértékét kapja meg 
annak, a mi az ő tulajdona, t. i. a földnek örök
árát — : meg fog bocsátani a t. ház, ha ezen néze
temet igen röviden indokolom. 

T. ház! A mi eorpus jurisunkban a justitia 
így van meghatározva: „justitia est constans per-
petuaque voluntas jus suum cuique tribuens." Ez 
annyit tesz, hogy : mindenkinek megadni a magáét. 
Tudom, hogy azok is, kik a jövedelmet veszik fel 
alapul, erre alapítják a magok nézetét. Most te
hát azt kell meghatároznunk, hogy melyik nézet 
Já r közelebb az igazsághoz, a méltányossághoz. Én 
azt gondolom , tisztelt ház, hogy a hűbéri viszo
nyok megszüntetésének mulhatlansága nálunk 
többé nem vita kérdése: mert ha visszapillantunk 
az 1848-diki IX. törvényezikkre, bizony az már 
ott is el volt törölve, nem csak a szorosan vett úr
béri jogok, hanem az ahhoz hasonló szerződéseken 
alapultak is. De miután az 1848-diki pesti ország
gyűlés, mely már képviseleti országgyűlés volt, az 

') Láad ai Irományok 324-dik számát. 
a) Láed az Irományok 317-dik számát. 

állam általi megváltást átalánosságban nem fo
gadta el , én ezen kérdést most mellőzöm ; mel
lőzöm pedig azért, mert ha az elfogadtatnék, csak 
ugy is, a mint az 1848-diki országgyűlés többsége 
elfogadta, t. i. hogy % telkes és ehhez hasonló, 
azaz 500 írt értékűeknél az állam vállalja el a 
megváltást, akkor egy uj adónemet kellene életbe 
léptetni, pedig bizony az adó már ug}- is annyira 
terhes, hogy azt — csak azért szaporítani, hogy 
egymást megajándékozhassuk — nem volna ta
nácsos. 

A mi már most illeti a kisajátítás alapját, itt, 
szerintem, nem kártalanításról van szó; hiszen 
a megváltás szó, mely e törvényjavaslatban hasz
náltatik, épen szintén csak annyit tesz. Mit kell 
megváltani? Azt, a mi nem az euyém. A szorga
lom, a beruházás a szőíó'dézsmásé, illetőleg azé, 
ki a más földjét bizonyos feltételek mellett beül
tetni felvállalta. Már most magából azon viszony
ból, mely ebből származott, t. i, míg a földtulaj
donos jogosítva volt a dézsmás beruházásait kisa
játítani, illetőleg azt kibecstiltetni: mi történt ? Az, 
hogy megbecsülték a beültetett tőkéket szám sze
rint, az épületeket és egyéb beruházásokat , szó
val, bizonyos összeget megállapítottak: és ezzel a 
dézsmás köteles volt megelégedni; nem mondhatta 
azt: „Nekem sokkal több jövedelmem volt szőlőm 
terméséből, mint azon beedési töke kamatja;" rá 
sem hallgatott senki, leolvasták neki a becsárt, és 
azt el kellett fogadnia. 

Most, miután az országgyűlés fel akarja sza
badítani a földet, tehát magasabb állami szempont
ból törölni el ezen hűbéri viszonyt, illetőleg egy 
kényszeritett osztályt parancsol reá a földtulaj
donosra és dézsmására : mi joggal kényszeríttet
hetnék arra, hogy az általa kiszolgáltatott heted
vagy tizednek megfelelő tőkével sajátítsa ki a föl
desúri jogokat, holott a földtulajdonosé egyéb nem 
lehet, mint a föld egyenértéke ? Tehát ha ezen föld
nek összes örökbecsára megfizettetik, legkisebb sé
relem történik a föld tulajdonosán. Egyébiránt — 
hogy példával éljek — ha például a dézsmás par
lagon hagyja szőlejét, megszűnik a tulajdonos jö
vedelmének nagy része, és annyi igaz, hogy őt 
ezen kárpótlásban marasztalai nem lehet. Es te
gyük fel axon esetet, hogy valaki látja — a mint 
hogy ezen törvényjavaslatban némileg ujjal muta
tás is történik a 13-dik szakaszban — hogy ha a 
dézsmás sokalja a rá eső megváltási összeget, ma
gái a szőlőt adhatja át a tulajdonosnak : a törvény
javaslat ezen része kivilietlen: mert hiszen egy 
hold szőlőt könnyen meg lehet váltani! nekem is 
van egy szőlőm, melyet 1848 előtt egy tehénért 
váltottam magamhoz dézsmásomtól; de a kinek 
500 meg több ezer holdból álló dézsmás szőlőjét 
kellene megváltani: az kivihetlen. 
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Tehát ezen alternatívából magából követke
zik, hogy nem igazságos, hogy valaki a maga 
szorgalmát azzal lássa törvény által megjutalmaz
va, hogy midőn szomszédja, ki parlagon hevertette 
szőlejét, minden esetre a jövedelem után számítva 
a váltság diját, fele árán jut a földéhez, akkor 
a szorgalmas annak árát többszörösen fizetvén meg, 
szorgalmáért pénzbüntetést fizessen. 

Van nekem egy dézsmásom, a ki egy tót ga-
rabolyban egész termését dézsmálás végett udva
romba hozván, kapok tőle heted fejében 3—4 fürt 
szőlőt: ha már ennek húszszoros tőkéjét veszszük, 
mi alig tenne pár forintot, ez egy hold földért 
csakugyan kevés lenne. Vannak ismét néhány más 
dézsmásaim, kik mintegy 5—6 akót adnak éven-
kint: már most akóját csak 2—3 írtai véve, mél
tányos-e, hogy ezek holdankint két vagy három
száz frtot fizessenek azért, a mi lelkiismeretes szá
mítás szerint 20 vagy legfelebb 40 frtot ér ? Hallot
tam egy példát — meglehet, hogy azont. barátom 
maga is el fogja mondani a ház előtt — hogy mi
dőn ő testvéreivel megosztozott, volt oly futó ho
mokos földjök is, mit egyik testvér sem akarván 
elfogadni, köztök árvereltetvén, rajta 5 frtban ma
radván, azt ugy adta ki szőlő alá, hogy hold
jáért évenkint 2 frtot kap, mi 40 frt tőkét képvi
sel. Tegyük fel azt az esetet, hogy ő később 5—6 
akó bort kap holdankint és évenkint: igazságos 
lenne-e, hogy 5 forintjába esett földért 2 vagy 3 
száz frt kisajátítást kapjon? 

Vannak, kik a hűbéri viszonyt consortiumnak 
nevezik: elfogadom a hasonlatot. Vegyünk példát 
egy 4 vagy 5 tagból álló kereskedelmi társaságról. 
melynek tagjai közül mindegyik 1000 frtot tevén 
az üzletbe, szép nyereség, nem öt, nem tíz, hanem 
20'—20 százaléknyi nyereség mutatkozván, ha azt 
parancsolná az országgyűlés, hogy ezen consortium
nak megszűnnie, tehát osztozni kell: mindenik visz-
szakapja 1000 írtját, s azért, hogy az ő pénze bőven 
kamatozott, senki sem fogja kártalanítani. Épen 
ez az eset forog fen, ha a földbirtokos visszakap
ja a consortiumba tett földjét: egyébbel neki senki 
sem tartozik. Azon véletlenség, hogy havaiakinek 
szorgalma, mely másnak bőven kamatozott, a tör
vény által megszüntetik, ez oly megszüntetés, mely
ért kárpótlással a dézsmás nem tartozik. 

Ha mi azt akarjuk, hogy ezen törvénynek 
valami keserves emléke ne maradjon az ország 
nagy részénél — mert bocsánatot kérek, már maga 
az is kellemetlen érzést okoz, midőn az országnak 
legszegényebb része, a zsellérség, melynek nem volt 
módja tulajdont szerezni, hanem a mi rósz földünk 
mivelését magára vállalta, hogy szőlővel beültesse, 
most azt látja, hogy egy, két, vagy három te
lekkel bírt volt úrbéres 10,000 forinttal felérő jó 
földet ingyen kapott, Ő pedig azt a roszat, mely 

egyedül az ő szorgalmát képviseli, három, négy 
áron köteles megváltani — én részemről azt óhaj
tom, hogy igazság legyen szolgáltatva mindenki
nek, ugy, hogy ne mondhassa senki, hogy az or
szággyűlés megszüntette ugyan a dézsmát, deninca 
köszönet benne. 

Van ugyan a törvényjavaslatban némi közép
út, a mennyiben a központi bizottság eltér a szer
kezettől annyiban, hogy azt mondja: nem egyé-
nenkint fog a tiszta jövedelem kiszámíttatni, ha
nem vidékek vagy promontoriumok szerint. Ez nem 
fogja kiegyenlíteni a bajt soha, a mennyiben lehet
nek egyes határok szőlőmivelői épen ugy szorgal
matosak, mint hanyagok ; ez csak azt igazolja, mi
szerint a központi bizottság meggyőződött arról, 
hogy igazságtalanság történik az által, ha két 
szomszéd közül ez egyik, mert szorgalmas, 300 
forinttal köteleztetik megváltani szorgalmát, inig 
a másik, a ki parlagon hagyta heverni a földet, 
alig fizet 5 vagy 10 forintot egy hold földért. Az
ért választotta ezen közvetítőt. A föld, a tulajdon 
értéke szerint való megváltás közelebb jár az igaz
sághoz : mert ha az átlagi számitás szerint kapja 
meg jövedelmét a tulajdonos, véletlenül sokkal 
kevesebbet kaphat, mint tiszta jövedelme után 
illetné, s igy a törvényjavaslat alapelve csakugyan 
meg lenne sértve. 

Ezek azon okok, melyek arra határoztak, hogy 
ezen törvényjavaslatot még csak részletes tárgya
lás alapjául sem fogadhatom el igy, a mint a ház 
elé van terjesztve : mert hibás alapra épiteni képes 
nem vagyok ; mert az sem igazságos , sem méltá
nyos, előnyben részesíteni az ország egy részét, még 
pedig azt a részét, uraim, mely mint műveltebb és 
vagyonosabb osztály könnyebben átlátja azt, hogy 
ezen igazságtalan alap reá nézve habár hasznos 
is, visszautasítandó, mint azok, a kik azt ugyan 
látják, hogy midőn a 15—20 ezer forint értékű 
volt úrbéresek azt ajándékba kapták, az örökárt 
kétszeres, sőt ötszörösen kénytelen fizetni. 

Ezen okoknál fogva kérem a t. házat, méltóz
tassék a megváltás alapjául a földbecset, illetőleg 
örökárt elfogadni. A mi a megváltást illeti, az a 
részletes tárgyalásnál fog előkerülni. 

LÓnyay Gábor: T .ház! Engedjenek nekem 
egy pár szót. mielőtt a részletes tárgyalásba bo
csátkoznánk, a tövényjavaslat felett elmondani. 
(Halljuk!) 

Én a törvényjavaslatot szivemből és lelkem
ből üdvözlöm, valamint azon indítványt, mely a sző-
lődézsma megszüntetésére és megváltására tétetett; 
tehát a törvényjavaslatot, mely ennek életbe lép
tetésére szolgáland, nem kívánom alapjaiban meg
támadni ; hanem azt hiszem, hogy most van ideje 
szóba hozni és megemlíteni azon kérdést, hpgy a 
megváltás ki által és miképen történjék ? Én a 
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magam véleményét fogom elmondani; de azt hi
szem hogy más részről kötelességem a tokaj-hegy-
aljai szőlők birtokosainak kívánságát és reménysé
gét itten szóba hozni: mert az ország összes bor
vidékének lakosai már rég hangoztatják azon kí
vánságukat és reményöket, hogy a szó'lődézsma 
az ország által váltassák meg. Azt hiszem hát, hogy 
helyén van e kérdéö most, és ha nincs is remény 
hozzá, hogy az meg fog történni, de legalább hi
szem, hogy pártolásra találand. Még is e remény
ben bátor vagyok ezt előhozni azért is, mert az 
illetőknek megnyugtatására helyesnek és czélsze-
rünek gondolom, hogy kimondassák, hogy az ő 
kívánságuk és reménységök alaptalan és nem jogo
sult, és végre, ha az lehetetlen is az ország jelen 
körülményei közt, mert ha azt ki nem mondjuk, 
a megnyugtatás azokra nézve, akiketillet, másun
nan nem érkezhetik, hanem csak az ország törvény
hozása által, En részemről azt hiszem, t. képviselő
ház, hogy e kivánat először igazságos, másodszor 
jogosult i s : mert az illetők az 1848 : IX. t. czikkbe 
vetették reménységöket és kívánságukat, mely 
szól: „az úrbéres azt pótló szerződések alapján ed
dig gyakorlatban volt szolgálmányok, robot és dézs-
ma és pénzbeli fizetések megszüntetéséről;" tehát 
a szó'lődézsma és az azt pótló fizetésekről is (Elénk 
ellenmondás) és a földesuraknak az állam által leen
dő kármentesítéséről szól. 

A dézsmás szőló'k birtokosai tehát reményiet
ték, hogy a mit az absolut kormány a múlt időben 
elmulasztott, azt az alkotmányos magyar kormány 
és törvényhozás helyre fogja pótolni, és teljesitendi 
az 1848-ban tett ígéretet. Azt hiszem tehát, hogy a 
kivánat igazságos volt, és másodszor jogosult volt. 

A szőlőben — nem lehet tagadni, t. ház! — 
nagy nemzeti kincs fekszik, azért a szölömivelést 
elősegíteni és jövőjét előmozdítani a törvényhozás
nak kötelessége. 

Én azt hiszem tehát, már csak ennélfogva is, 
de különben a jogosultságnál fogva is, különbséget 
és kivételt kell tennünk a szőlőkre nézve, mivel 
ezekben nagy országos kincs fekszik és a nemzet 
gazdagodásának igen hatalmas tényezője rejlik. 
De indokolja ezen kivételt, szerintem, az is, hogy 
a szőlődézsma kétségen kivül úrbéri természetű 
adózás : (Ellenmondás. Nem áll!) mert erről száza
dos törvények rendelkeznek, mint például, hogy 
csak a legrégiebbeket említsem, az 1492: XLVIL, 
1498: XL., és az 1529-iki törvények, melyekben 
mindenütt ki van mondva, hogy kilenczedet tar
toznak adni a sxőlőt használók a földesuraknak. 
Tehát ez is okadatolja a szőlődézsma kivételes vol
tát és kétségtelen úrbéri természetéi (Ellenmondás. 
Halljuk! Elnök csenget.) A szőlődézsma megváltá
sára nézve a kivételt indokoltnak mondom, mivel 
ezen dézsmáról számos törvények rendelkeznek, 
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tehát az kétségtelenül úrbéri természetű ; míg ezt a 
majorsági u. n. zsellértelkekről, telepitvén yesek-
ről, irtásokról nem lehet mondani, mert ezekszer-
ződésszerüek, szerződésből keletkeztek és nem úr
béri viszonyokból, és ezekről a törvény nem ren
delkezett, csak most fog rendelkezni. És ezzel, 
véleményem szerint, eléggé van indokolva jogo
sultsága annak, hogy a szőlődézsma megváltására 
nézve kivételesen járjunk el. 

Még többet mondok. Ezen dézsmás szőlők, 
mint tudjuk, közös legelők-, közös erdőkből voltak 
kihasitva, és igy dézsmás szőlőkké alkotva, migaz 
általam emiitett úrbéri természetű földek nem en
nek köszönik eredetűket, mert azok allodialis, sőt 
puszta birtokokul voltak adva. Ki nem látja itt a 
nagy különbséget a kettő közt ? Én legalább lá
tom : tehát a kivételt, t. i. az országos megváltást 
erre nézve indokoltnak tartom. 

Végre még csak ezt teszem hozzá, hogy a 
megváltás keresztülvitele, véleményem szerint, 
sokkal könnyebben és megnyugtatóbban történ
hetik, ha országos megváltás lépett volna közbe; 
mert most, midőn egy részről a földesúr, más 
részről a váltságkötelezett közt forog a kiegyenlí
tés és a dolog felvilágosítása és elintézése, az bizo
nyosan súrlódásokat, ellenségeskedéseket és nyug
talanságot fog okozni; holott, ha a megváltást az 
ország- eszközölte volna, mindegyik fél megnyugo
dott volna, mert az ország rendelkezéseiben meg
nyugszik az is, ki talán némi csorbát szenvedett 
képzelt jogaiban és javadalmaiban. 

Hiszem, t. ház! hogy felszólalásom minden
esetre indokolt, és hogy legalább az illetők meg
nyugtatására ki kell mondanunk, mit különben 
előre bocsátani bátorkodám: hogy ezen kivánat és 
remény vagy nem helyes, nem alapos ; vagy ha 
az, mondja ki az országgyűlés az ő megnyugtatá
sukra, hogy ámbár a kérelem igazolt, az ország 
körülményei annak teljesítését nem engedik. Eb
ben az esetben megnyugvást fognánk találni ; de 
hallgatással mellőznie a törvényhozásnak ez ügyet 
akkor, midőn az legelőször jön szóba: ezt sem po
litikusnak, sem igazságosnak, sem helyes és taná
csosnak részemről el nem ismerem; hanem szük
ségesnek tartom, hogy e kérdés fölött e most jelölt 
módon nyilatkozzék a törvényhozás. 

N y á r y P á l : T. ház! Megbocsásson nekem 
Halász Boldizsár t. barátom, hogy őt azon utón, 
melyet választott, nem követhetem. Nem követhe
tem pedig azért, mert mind az, mit előhozott, véle
ményem szerint nem az átalános, hanem a részletes 
tárgyaláshoz tartozik. Nézetem szerint az átalá
nos tárgyalásnál három elvi kérdés merülhet fel 
e tárgyban; de mind a három kérdés olyan, mely
re nézve nem hiszem, hogy e házban nézetkü
lönbség lehessen. 

6 
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Az első kérdés az, vajon bir-e az állam azon 
joggal, hogy ott, hol magasabb czélok elérése gá-
toltatik a tulajdon bizonyos módozata használata 
által, az állam beavatkozhassak ? s gyakorolhatja-e 
e jogot vagy nem ? Ezt nem kell mutogatni, 
mert nem csak más előhaladottabb nemzetek 
törvényhozása, hanem a mi törvényhozásunk sze
rint is, a kisajátítás fölött intézkedni az államnak 
a tőrvényhozás utján joga van. 

Á második kérdés az, mi az elsőből követ
kezik, ha t. i. a törvényhozásnak megvan ezen 
joga, a kisajátítás mi módon történjék ? A felelet 
erre ismét olyan, mit mindenki szájából hallhatni: 
t. i. kármentesítés mellett. 

A harmadik kérdés e! örvényjavaslatra vonat
kozólag az, hogy a szőlőket illetőleg ez esetfenfo-
rog-e vagy nem ? Az én véleményem szerint ez eset 
forog fen. Ez nem uj kérdés, ez már 20 éves kér
dés Magyarországban. 1848-ban a képviseleti utón 
alkotott törvényhozás e tárgyat nem csak felvette 
tanácskozási sorába, hanem iránta már határo
zott is; de ebből törvény az előttünk tudva levő 
okok miatt nem válhatott. Az 1848-iki törvényho
zás a fölött vitatkozott, vajon a megváltás alap
jául a föld vétessék-e vagy a jövedelem? és én meg
vallom, hogy 1848-banazok közé tartoztam, kik a 
földet kivánták alapul fölvenni; de bevallom azt 
is, hogy véleményem megváltozott. Én 1848 óta 
igen sokat felejtettem és igen sokat tanultam, és 
ezt nem szégyenlem bevallani. (Hdyeslés.) 

Én a dézsma alá kiosztott földeknek a tulaj -
donosok által mások birtokába vagy használatába 
bocsátását ugy képzelem magamnak, mint midőn 
valaki az iparosnak nyers anyagot egészen durva 
állapotban ad át és megegyezik abban, hogy 
munka és tőke hozzájárulatával az ipar által ab
ból veendő haszonnak vagy jövedelemnek bizo
nyos része ille? se őt. 

Én átalában a földészetet iparnak tartom és 
legkitűnőbb iparnak a szőlőmivelést: mert ha 
tekintetbe veszszük azon földet, melyben a szőlő 
ültettetik és látjuk azt, hogy a munka által abból, 
a magában talán terméketlen földből, mily jöve
delem keletkezik, meg fogunk győződni arról, 
hogy itt a legfőbb tenyésző az ipar. mely műkö
dik az emberi szorgalom, az emberi munka által. 

A kérdés1 már most — ha ez igy áll és ha én 
nem tévedek — az: ha a magasabb közgazdasági 
és magán gazdasági szempontból is a felvilágoso
dás utján valamely állam odajut, hogy belátja azt, 
hogy a szőlőipar a lehető legmagasabb tökélyre 
vive, mily kincs egy nemzetre nézve, ha, mondom, 
ezt belátja; de azt is kénytelen belátni, hogy a 
századok sötétségében nem levén e részben tiszták 
a fogalmak, a szőlőiparnak akadályai vannak, 
és egyik akadálynak látja azt, hogy ha például a 

munkás a maga feltétlen működésében akadályoz-
tatik; ha, mondom, ezt belátja és ugy intézkedik, 
hogy az egyik szerződő fél, ki századok előtt ugy 
egyezett meg, hogy a haszonnak egy része őt illesse, 
tökéletesen kárpótoltassék: az nem mondhatja 
magát károsodottnak. Ha az állam igy intézkedik, 
nem tesz egyebet, mint kisajátítást. Az én vélemé
nyem szerint itt kisajátítás kérdése forogván íen, 
nem szükséges sem azon kérdést fejtegetni, hogy 
a föld, sem azt, hogy a jövedelem vétessék-e ala
pul ? hanem a lényeg az, hogy a haszon aequivalen-
sétől, melyet eddig természetben húzott, a föld tu
lajdonosát megfosztani nem szabad. Ez levén, né
zetem szerint, a kérdés lényege, igen1 könnyen eliga
zodhatunk a részletekre nézve. 

A miket t. barátom Lónyay Grábor előhozott, 
nézetem szerint olyanok, a mikben én kezet vele 
nem foghatok. Ha jó i értettem, ő azt mondta, hogy 
már az 1848 ki törvények rendelkeztek a szőlőkről 
is. Nem akarok hosszas vitatkozásba bocsátkozni, 
különben is azok közé tartozom, a kik mindig első
séget adnak a gyakorlati érveknek. 

Azt gondolom, ha visszaemlékeztetem t. ba
rátomat arra, hogy mi történt 1848-ban a már 
képviseleti utón alakított törvényhozásban: meg 
fog nyugodni, és hiszem, egy véleményben leend 
velem arra nézve, hogy a törvénynek csak egy 
hiteles magyarázója van, t. i. a törvényhozás. Az 
1848-iki törvényhozás pedig ugy magyarázta azt, 
hogy tévedésben vannak azok, a kik azt hiszik, 
hogy az 1848-iki, tisztán esak úrbéri földekről ren
delkező törvény már a szőlőkről is rendelkezett: 
mert ha azon értelemben lett volna, a 1848-iki ké
sőbbi törvényhozás bizonyosan Deák Ferencz ak
kori igazságügyminiszternek előterjesztését nem 
tárgyalta volna, és pedig tárgyalta szept. 20-án és 
határozott is benne. Azt hiszem, ez tökéletesen 
elengedő ok arra, hogy ez vitatkozás tárgya most 
a házban ne legyen, mert kétségtelen, hogy már a 
legközelebbi 1848-diki törvényhozás sem volt azon 
véleményben, melyben t. barátom Lónyay Gábor 
van, sem pedig abban, melyben t. barátom Halász 
Boldizsár lenni látszik. 

A második kérdés, melyet támasztottak, az : 
vajon az állam által kármentesittessenek-e a föld
tulajdonosok, vagy pedig az illető szőlőhaszná
lók, vagy birtokosok által? Igaz. hogy azl848-ki 
törvényhozás azt fogadta el, hogy az állam által 
kármentesittessenek; de miután ezt elhatározta 
átalánosságban, ugyané határozatát a kivételek 
által lerontotta. Bátor leszek felolvasni, mit hatá
rozott az 1848-iki törvényhozás: „Atörvényjavas
lat 3-dik pontjára nézve a szőlődézsmának ki 
által leendő megváltására nézve kitűzvén az elnök 
azon kérdést, vajon a mentesitést magok a szőlő
birtokosok vagy az állam fizesse-e? 172 szavazat-
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tal 82 ellen, 129 nem levén jelen, határoztatott, 
hogy a kármentesítés az állam által történjék. Ez
után átmtnt a ház azon kérdésre, valamennyi sző
lőket tekintet nélkül úrra, szegényre, gazdagra, az 
állam váltsa-e meg, vagy arra nézve bizonyos 
kategóriák állittassanak-e fel? A többség kategóri
ákat kivánt megállapittatni. Ezen kategóriák kö
zül mellőzvén azt, mely az állam általi kármente
sítésben csak az egy nyolczad telkeseket vagy a 
szőlőt saját kezeikkel mivelőket kívánta részeltet
ni, a többség 130 szavazattal 110 ellen azt fogadta 
el, hogy az állam csak azokért fizessen kárpótlást, 
a kik V* telket bírnak, s a kik többet bírnak, ön
magokat köteleztessenek megváltani". 

Távol legyen tőlem, hogy az 1848-ki törvény
hozás felfogását bíráljam ; azt gondolom azonban, 
hogy mindamellett is fel vagyok jogosítva kimon
dani, hogy az ilyen megváltás, mint a milyet az 
1848-ki törvény vagyis országgyűlési határozat 
kimondott, azon határozatok közé számitható, me
lyeket most senki, a ki kissé gondolkozik, el nem 
fogadhat. Mert ezt teljes lehetetlenség végrehaj
tani, miután annyi a kivétel, annyi az önkény, 
mely a kivételekre befolyhat, hogy azt meghatá
rozni, ki úr és ki nem úr, ki szegény és ki szegé
nyebb, és még azt is, hogy valaki maga kezével 
miveli-e a szőlőt, tehát maga iparos, és így olyan, 
a kinek alamizsnára van szüksége, ezek, mondom, 
mind oly fogaim ,k a jel tn időben, hogy nem hi
szem, miszerint ezen fogalmakat jelenleg valaki 
pártolná. 

Én ennélfogva kimondom, hogy sem Halász 
Boldizsár, sem Lónyay Gábor barátomat nem pár
tolhatván, a részletes tárgyalás alapjául elfogadom 
a törvényjavaslatot, fentartván magamnak a 
részletekre nézve lehető észrevételeimet előadni. 
(Helyeslés.) 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
T. képviselőház! Azok után, a miket Nyáry Pál 
képviselő úr elmondott, nekem kevés mondani va
lóm marad hátra. 

Arra nézve, hogy a szőlődézsma, ezen termé
szetbeli szolgálmány, az egész országban megszün
tessék, ugy látszik, az egész ház egy véleményben 
van. Ezt hatalmas politikai és közgazdasági okok 
követelik a nemzettől. 

Kérdés csak arra nézve merül fel, vajon a 
megváltás országos alapból történjék-e, vagy pedig 
magok a váltságkötelezettek eszközöljék-e azt ? A 
kormány az utóbbi módot hozta javaslatba. 

Hogy a kormány nem inditványozta az első 
módot, azt két okból tet te: először, mert lehetet
lenné tette volna a megváltást; másodszor, mert 
ezt nem tartotta igazságosnak. 

Ha komolyan akarjuk, hogy a szőlődézsma, 
ezen régi hűbéri szolgálmány megszüntessék, ak

kor nem lehet szóba hoznunk, hogy a megváltást 
az ország eszközölje: mert a ki pénzviszonyainkat 
ismeri, az tudni fogja, hogy ez oly feltétel, melyet 
az ország jelen viszonyai között nem volna képes 
teljesíteni; és igy a megváltás ama módja nem 
nyújtana mást sem a népnek, sem a tulajdonos
nak, mint puszta ilíusiót, mert utójára is vagy a 
nép adójából kellene azt behajtani, vagy pedig a 
földesúrnak kellene kárpótlás nélkül maradnia. 

De nem is tartanám ezt morális eljárásnak, 
sem pedig igazságosnak, t. képviselőház : mert nem 
vallom azon nézetet, melyet t. képviselőtársunk, 
Lónyay Gábor előadott, mintha a szőlőszolgálmá-
nyok úrbéri természetűek volnának Igen is, van
nak szőlők, melyek az úrbéri telkek constitutivu-
mát képezik, a melyek az úrbéri telkek állományá
hoz tartoznak; de ezek az országos megváltásban, 
melyet a földesurak az országos alapból kaptak, 
már benfoglaltatnak; ellenben minden más szőlő 
nem úrbéri szőlőnek tekintendő. 

Azt mondja t. képviselőtársunk, hogy ezek 
több helyen a közlegelőből és az erdőből szakittattak 
ki. Megengedem; de méltóztassék megbocsátani, a 
közlegelők nem voltak a jobbágyok tulajdona, ha
nem voltak a földesúr tulajdona. Az 1836-diki 
törvények meghatározták, hogy a közlegelőből és 
az erdőkből a jobbágyokat mi illeti; mind az, a mi 
azon tul van, a földesurak tulajdonát képezi. 

Nem tartozom azok közé, kik a nép jogait 
csorbítani akarnák, hanem azt, hogy alamizsnake
nyérrel lássuk el a népet, nem fogadnám el a nép 
nevében soha. A magyar nép oly józan és becsüle
tes, hogy bizonyára meg fogja becsülni a szabad 
földet és a szabad tulajdont, sőt arra sokkal na
gyobb súlyt fog helyezni, ha saját verejtéke árán 
szerzi meg, mintha ezt neki mint éhes lazaróninak 
ajándékul vetnők oda. 

Áttérek a második kérdésre, vajon a föld ér
téke vétessék-e alapul , vagy az évenkinti jöve
delem ? 

A kormány igen tüzetesen, lelkiismeretesen, 
és sokat gondolkozott e tárgyról, s elvégre azon 
meggyőződésre jutott, hogy ha minden irányban 
igazságos akar lenni, más alapot, más kulcsot el
fogadnia nem lehet, mint az általa ajánlottat. Ha a 
föld értékét fogadnók el, sok helyen igazságtala
nok lennénk a föld tulajdonosa, sok helyen pedig 
igazságtalanok lennénk a váltságkötelezettek irá
nyában. 

Vannak, t. ház, helyek, hol a föld értéke és 
a szőlő értéke közötti különbözet roppant nagy. 
Ha tehát a föld értékét fogadnók el alapul, akkor 
a földes úr alig kapna valamit, és a váltságkötele
zett a szőlőt ajándékban nyerné. Ellenben vannak 
megfordítva helyek, hol a szőlő alig ér többet a 
földnél, s ha itt a föld értékét veszszük alapul: 

6* 
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akkor a váltságkötelezettek megváltják az egész 
földet és szorgalmuknak gyümölcsét teljesen el
vesztik. S ebben annál nagyobb igazságtalanság 
rejlenek, mert ezen utóbbi eset épen a rósz szőlők
nél fordul elő. Tehát itt a váltságkötelezettet, amott 
pedig a föld tulajdonosát sujtanók, s azon anomáliá
nak nyitanánk tért , hogy minél roszabb valamely 
szőlő, annál magasabbra rúgna a megváltási ár. 

Atalában, t. ház, miután azon eszme van el
fogadva, hogy itt tulajdonképen jogot sajátítunk 
k i : nem lehetünk igazságosabbak, sőt csak egye
dül ugy lehetünk igazságosak, ha egy részről meg
térítjük a földes urnák, a föld tulajdonosának azt, 
a mit veszített, más részről pedig a váltságkötele
zettet nem kötelezzük sem többre, sem kevesebbre, 
mint azon tartozás tőkéjének megtérítésére, a me
lyet évről évre a földes urnák beszolgáltatott. En
nél igazságosabb alapot egyátalában találni nem 
lehet. 

Halász Boldizsár képviselő úr még egyet em
iitett fel, mit szó nélkül nem hagvhatok: azt, hogy 
nem találja igazságosnak, hogy valaki megvál
tásra kényszeríttessék. Bocsánatot kérek, itt politi
kai és közgazdasági okok kényszeritik a nemzetet 
arra, hogy ezen régi hűbéri szolgálmánynak el
végre véget vessen. Ha van jogunk megszüntetni 
a szolgálmányt, tagadhatatlan, hogy akkor a tör
vényhozásnak joga van a módot is megállapítani, 
miként váltassék meg a szolgálmány: mert külön
ben, ha ez tagadásba vétetnék, akkor nem maradna 
más alternatíva hátra, mint vagy fentartani az ed
digi szolgálmányi rendszert, vagy pedig azt ingyen 
venni el a földes úrtól. U g y hiszem pedig, hogy e 
házban nincsen senki, a ki akár a mostani állapo
tot fentartani, akár pedig a tulajdonjogot ily mé
lyen meg akarná sérteni. 

Kérem a t, házat, hogy a törvényjavaslatot 
ugy, a mint az a kormány egyetértésével a köz
ponti bizottság által előterjesztetett, részletes tár
gyalás alapjául elfogadni méltóztassék. {Elénk he
lyeslés.) 

Kurcz G y ö r g y : T. ház! Őszinte örömemet 
vagyok kénytelen kijelenteni ezen törvényjavaslat 
megérkezése felett, s nincs is szándékom egy pil
lanatig is akadályt gördíteni az ellen, hogy az 
minél előbb átalánosságban, s a mennyire lehet, 
részletesen elfogadtassék ; de miután részint Halász 
Boldizsár, részint pedig és főképen Lónyay Gábor 
képviselő úr oly két elvet mondott ki, a melyet itt 
elhallgatni egyátalában nem lehet: szabad legyen 
nekem is Nyáry Pál képviselő úr után, ki már 
meglehetősen megezáfolta a dolgot, erre nézve 
némi észrevételeket elmondanom. T. képviselőház! 
Én azt hiszem, veszedelmes kérdés egy ország
gyűlésen azt mondani, hogy törvény alkottatott 
1848-ban, melyadézsma megszüntetését magában 

foglalja, s még is ez ideig a dézsmát szedtük. Mél
tóztassanak meggondolni, hogy ha a nép ezt hall
ja, azt mondja, hogy ime az 1848-ki törvényt ne
künk nem igazán magyarázzák a képviselő urak. 
{Zaj, helyeslés, ellenmondás.) Engedelmet kérek, 
ugy hiszem, az öröm vitte és ragadta a t. képviselő 
urat ennyire, mert tudtommal saját maga is szedi 
a dézsmát, a mi őt máig törvényesen meg is illeti. 

L ó n y a y Gábor : Ez személyeskedés, és nem 
illik a képviselőházba. 

Kurcz G y ö r g y : Én nem személyeskedésből 
hoztam fel. Felhozom tehát magamat, vagy bár 
kit, s állítom, ha valaki abban a véleményben lett 
volna azon törvényre nézve, hogy az megszünteti 
a dézsmát, nem találtatott volna senki, ki azt szedte 
volna; s én azt hiszem, az egész képviselőházban 
egyetlen egy sincs, a ki azon meggyőződést ápolta 
volna az 1848-ki törvényről, hogy az a szőíődézs-
mát, mint az urbériséghez tartozandót, megszün
tette volna; s én ezt, nehogy veszedelmes magya
rázatot nyerjen, kénytelen vagyok visszautasitani. 

Azt mondotta továbbá a t. képviselő úr, hogy 
csak az szülne megnyugvást, ha országos kártérí
tés utján kármentesittetnék a dézsma. Igenis azokra 
nézve megnyugvást szereznénk, a kiknek a dézs-
mája megváltatik; de a kiknek szőlőjök nincs s 
még is fizetnének hozzá, nehezen fognának megnyu
godni. Az igazság azt hozza magával, hogy az 
fizessen, a ki a szolgálmányt teszi, nem pedig más 
hat vármegye, a ki épen nem részesül semmiben 
és szőlője sincs. 

Vecsey-Oláh K á r o l y : Már háromszor akar
tam szólani: tessék a jegyző urnák nevemet föl
jegyezni. 

Bernáth Zsigmond: T. ház ! Midőn a jelen 
országgyűlés a megoldandó kérdések közé sorozta 
azt, hogy azon viszonyok, a melyek, mint úrbéri 
zamatuak, még a polgárok között különböző viszá
lyokat hoznak elő, még ezen országgyűlésen, és 
pedig előleg szüntessenek meg, ugyanakkor, azt 
hiszem, abból az elvből ment ki, hogy a szabad 
államban szabad polgárnak és szabad földnek kell 
lenni. A feje a polgárnak szabad már, a libera 
migratio ki van mondva; a föld ég alatta, mert 
adózás terhe alatt van, még pedig olyan adózás 
alatt, a melynek hűbéri zamatja van. Mert csak 
erről van szó, és igy, hogy ezt meg kell oldani és 
gyorsan meg kell oldanunk, arról többé kérdés 
nem forog fen. 

Én megvallom, tovább menni nem gondoltam 
ez alkalommal e kérdésben, mint csak oda, hogy 
a beterjesztett törvényjavaslat a részletes tárgyalás 
alapjául elfogadtassék-e ? De miután maga igazság-
ügyér úr szives volt némely észrevételeket tenni, 
azokat magam is kisérni szándékozom némely ész
revételekkel. 
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Azon törvények, a melyeket igen t. barátom 
Lónvay Gábor előhozott a kilenczedről és annak 
beszedéséről, azok még igen sok másokhoz varrnak 
sorolva régi törvénykönyveinkben. Bátor >agyok 
erre felhívni t. előttem szóló s megnevezett képvi
selőtársam figyelmét: régi törvényeinkben nem ugy 
van, hogy a jobbágyok fizessék a kilenczedet, ha
nem megfordítva, hogy a földes urak szedjék a 
kilenczedet, és pedig, ha nem szedik, és a melyik 
nem szedi, az felségsértőnek van kimondva. í gy szól 
Ulászló nagyobbik decretuma XLVI . és XLVII . 
czikke: felségsértő és forradalmár mind az, a ki 
nem szedi a dézsmát: mert I. Lajos decretuma 
után sok földes úr bizonyosan nem szedte a kilen
czedet. Ezt még hozzá akartam felvilágosításul adni. 

A mi már most illeti azon másik és jelesebb 
kérdést, a melyet ugyan én most nem akartam 
tárgyalni, de minthogy szíves volt igazságügyér 
úr előhozni, és, hogy előhozta, azt helyesnek talá
lom : hogy az állam váltsa-e meg a szőlőt, vagy 
az, a ki azt miveli ? én szerintem annak kell meg
váltani, a ki a szőlőt miveli; és visszamegyek és 
azt mondom, hogy hiba volt az 1848-iki törvény
hozástól , midőn a többi urbériségeket az állam 
által váltatta meg. (Helyeslés.) Most újra ezen hi
bába esni valóságos bün volna. 

Röviden azzal végzem előterjesztésemet, hogy 
elfogadom a törvényjavaslatot a részletes tárgyalás 
alapjául. {Helyeslés) 

Vecsey -Oláh K á r o l y : T. ház! Nekem tulaj
donképen ezen törvényjavaslat második szakaszá
hoz volna módositványom; de miután az előttem 
szólott t. szónok urak épen ezen kérdésbe, a meg
váltás módozataiba is belebocsátkoztak, megbocsát 
nekem is a t. ház, ha beadandó módositványomat 
előre indokolom. Mert ha azon elv, mely a 2-dik 
szakaszban van letéve, egész átalánosságban már 
elfogadtatnék, akkor természetes, hogy azon kivé
telnek, melyet én akarnék tétetni ezen 2. szakasz
nál, szintén nem volna helye. 

Egész átalánosságában véve ezen törvényja
vaslatot, mint a mely százezreknek teszi szabaddá 
földjét, mely ezen gyűlöletes, és minden esetre 
államgazdasági szempontból is kárhoztatandó hű
béri viszonyt megszünteti, állam gazdasági és poli
tikai tekintetben mindenki csak örömmel fogad
hatja, és én magam is melegen üdvözlöm azt. 
Azonban a kiviteli módozatokra nézve lehetnek és 
vannak is eltérések köztünk: mert habár a czél, 
t. i. ezen viszony megszüntetése mindnyájunknál 
egy is, de a kiviteli módozat többféle lehet; és a 
mely kiviteli módozat egy vidékre nézve talán 
jónak és méltányosnak látszik mindkét félre vo
natkozólag, a másik vidékre vagy másik félre 
nézve lehet kárhozatos. 

Epén ezen eset van itt a törvényjavaslat 2-ik 

szakaszában, mely t. i. azt rendeli, hogy a dézsma 
és egyéb szolgálmányokkal terhelt szőlőknek 
megváltási összege akként határoztassék meg, hogy 
e;:en tőkét az évi tartozás átlagos megállapitott ér
tékének húszszoros összege képezze , ebből V6-ot 
levonván kezelési költség fejében. 

Meglehet, ezen kulcs az ország nagy részében 
mindkét félre nézve teljesen kielégitő, t. i. mind a 
váltságjo^osult, mind pedig a váltságkötelezettre 
nézve ; azonban bátor vagyok megemlíteni, hogy 
épen a viszonyok különbözőségénél fogv.-i mindez 
másntt talán üdvöt hozhat, azonban Tokaj-Hegy
aljára nézve ugyanezen törvényjavaslatnak válto
zatlan módon való elfogadása igen vészt hozó volna 
és az ottani dézsmás szőlőtulajdonosoknak nagyobb 
része anyagilag megrontatnék. (Mi oknál fogva ?) 
Oka van ! 

A tokaji szőlőmivelési viszonyok az ország
nak bármely részebeli mivelési viszonyoktól lé
nyegesen különböznek: nevezetesen a tokaj-hegy-
aljai szőlőnek már talaja is legnagyobb részben 
haszonvehetlen kopár sziklákból s nyirok és fövény
ből ál l , mely szőlőmivelésre ugyan igen is, de 
semmi egyébre nem alkalmas, a szőlőmivelésre 
is csak ugy azonban, hogy ha rá a legszorgalma
sabb és igen költséges ipar fordittatik folytono
san, hogy csak némileg is jövedelmező legyen. 

Továbbá Tokaj-Hegyalján a szőlőmivelésre 
szükséges évi költség sokkal nagyobb, sokkal sú
lyosabb, mint az ország bármely más vidékén : 
mert mig az ország legtöbb vidékén a legmagasabb 
számítással az évi költség az évi haszonnak csak 
50'Yo-át, addig nálunk legalább 80%-átteszi. Vilá
gos tehát ebből az, hogy Tokaj-Hegyalján, mely 
bár igen nemes, de aránylag kevés bort terem, a 
szőlőmivelés az ország egyéb vidékeivel arányo
sítva a legkevésbbé jutalmazó. 

Virágzó volt hajdan a Hegyalja és milliókat 
hozott külföldről az országba; azonban igen sok kö
rülmény jött közbe, mely ezen virágzó állapotot 
igen szomorúvá változtatta. 

Hogy egyebet ne emlitsek, azon okok közt, 
melyek a Hegyalja hanyatlását vonták magok 
után, legelső volt Lengyelország bukása, mely leg
jobb vevőnk volt ; 2-or és különösen az adóval 
tul-terhéltetés; 3-or a magas kiviteli vámok s a 
közlekedési eszközök hiányos volta; végre 4-szer 
a napszámnak két évtized alatt egész az ötszörösig 
emelkedése, a nélkül, hogy az u. n. tokaji nemes 
bor értéke csak másfél annyival is emelkedett 
volna. 

De, hogy Tokaj-Hegyalja annyira hanyatlás
nak indult, azt nem szükség egyébbel bizonyitnom, 
mint azokra hivatkoznom, kik valaha Tokaj-Hegy
alján keresztül utaztak, hol a városok körül, talán 
egy-kettő kivételével, mindenütt a pusztulásnak 
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romjai láthatók, és a parlagszőlők száma oly arány
talanul nagy mérvben szaporodott, hogy az alig 
10,000 kat. ho'dat tevő összes dézsmás szőlőkből 
több mint 3000 hold parlag, és igy megszűnt adó
zás tárgya lenni az országos kincstár nem csekély 
kárára. 

A törvényjavaslat 2-ik szakasza nem alkal
mazható Tokaj-Hegyaljára azért, mert hogyha ezen 
kulcs vétetnék a megváltás alapjául, igen sok 
helyütt, merem mondani, a legtöbb helyütt a sző
lőnek összes becsértékét tenné, vagy azt még meg 
is haladná a megváltási összeg. 

Azt mondják, ha a szőlő-tulajdonosok nem 
jutottak tönkre a dézsma mellett, hogyan juthat
nának tönkre most, midőn a tervezett megváltási 
összeg évenkint mindössze is a tőkének 3%-val 
haladja meg az eddig is teljesített dézsmafizetést ? 
Erre feleletem az, hogy jó termés utáa adtunk 
sokat, kevés termés után keveset, egészen rósz 
termés után pedig úgyszólván semmi dézsmát nem 
adtunk. Most pedig , ha a dézsma az előttünk 
fekvő törvényjavaslati kulcs szerint váltatik meg, 
oly összegeket fog előidézni megváltási alapul, me
lyeknek ezen, különben semmi úrbéri illetménynyel 
nem biró munkás néposztály, mely a tokaj-hegy-
aljai dézsmás szőlők nagy részét birja, kiteremté-
sére képes nem lesz. 

Atalában véve legigazságosabb kulcsnak tar
tom a megváltásra nézve az egész országban azt, 
a mit Halász Boldizsár képviselőtársam már emii
tett, t. i. a talaj becsértékének felvételét. De ha ez 
nem fogadtatnék el. az egész országra nézve, okve
tetlenül szükségesnek és kívánatosnak tartom, hogy 
Tokaj-Hegyaljára nézve ezen kulcs fogadtassák el. 

Bátor leszek ezt néhány szóval indokolni, 
azt t. i., hogy a föld talaja szolgáljon megváltási 
kulcsul. 

A jelen törvényjavaslat czélja mindenekelőtt 
az, hogy a szőlőföld szabaddá tétessék; ennek csak 
jogi corollariuma, jogi következménye, hogy a föld 
tulajdonosa kárpótlást kapjon. Eddig a szőlő két 
tulajdonosnak közös tulajdona volt : talaja a föld 
tulajdonosát illette, maga az ültetvény pedig ami
velőé volt; s ez van jelenleg váltságra kötelezve. 
Hogy ez igy volt, legkézzelfoghatóbb azon példa, 
melyet Halász Boldizsár képviselőtársam emiitett: 
az t. i., hogy azon esetben, midőn a volt földes 
urnák jogában állott, kibecsültetni maga részire a 
dézsmás szőlőt, az azon levő összes minden ültet-
ményt becsárban kifizetni tartozott. Tehát kétség
telen, hogy a szőlőültetmény a dézsmakötelesnek, 
a szőlőtalaj pedig a földesúrnak tulajdonát ké
pezi. Ezen törvényjavaslatban, mely előttünk fek
szik, az mondatik, hogy azon közös tulajdon mind 
politikai, mind pedig államgazdasági szempontból 
káros és veszélyes,tehát megszüntetendő.De hogyan 

szüntettessék meg ? Ugy , hogy parancsolólag azt 
mondjuk a jobbágynak: te köteles vagy ezen ed
dig közös tulajdonból azon részt, mely téged nem 
illet, t. i. a földet, a talajt megváltani; ezt pedig 
máskép nem lehet, mint ugy, ha azon földnek je
lenlegi becsértéke vétetik alapul. 

És különösen Tokaj-Hegyaljára vonatkozó
lag, hol, mint emlitém, az összes szőlők értékének 
9/10 részét a szőlőkre fordított ipar képezi, ezen 
kulcs az, mely méltányos és igazságos : mert kü
lönben ott kiválólag sujtanók az iparkodókat, mig a 
hanyag szölőmunkásokat kedvezésben részesitenők. 

Azon ellenvetés tétetik, hogy ezen elv szerint 
a legjobb fekvésű és kitűnő bortermésre alkalmas 
hegyrészeken fekvő szőlőkért csak azért, mert 
sziklásak, felette csekély kárpótlást kapnának a 
földes urak. Ez nem áll, mert az én véleményem 
szerint is különbséget kell tenni az egyformán kő-
sziklás területek közt is, ha azok közül p. o. az 
egyik Tokaj-Hegyalján fekszik, hol az ilyen szik
lás talaj szőlő-ültetvényre kitűnően alkalmas, mig 
a másik hasonló minőségű talaj más vidéken levén 
tizedrésznyit sem ér. Én tehát tekintettel kívánok 
lenni azon bármi rósz és kopár helyeken fekvő 
földtalaj szőlőtermelési képességére. 

Hogy pedig az általam előadott körülmények 
állanak, és hogy különösen a Tokaj-Hegyaljára 
vonatkozólag, ezen második szakaszban emiitett 
megváltási módszer ki nem vihető, mert az ottani 
szőlők értékét is igen sok helyen felülhaladná az 
ekként kiszámitandő váltságösszeg: bizonyítja az 
ez előtt 9 évvel történt példa. Tokaj és Tarczal 
városok ugyanis 1859-ben a kincstárral és ő fel
ségével, mint Tokaj és Tarczal városok volt föl
des uraival, a szőlődézsmára nézve örök váltságot 
kötöttek ,• egy császári királyi biztos küldetett ki 
ez alkalommal Tokaj-Hegyaljára ; és különösen 
megjegyzem, hogy ez absolutistikus időben történt, 
tehát valami kedvezésről, mely tétetett volna, szó 
sem lehet ; a kiküldött cs. kir. biztos több heti 
munka után azon meggyőződésre jutott, hogy az 
1853. márczius 2-kán kelt császári pátens (mely 
körülbelül az előttünk fekvő törvényjavaslattal 
azonos megváltási módozatot tartalmazott) Tokaj-
Hegyaljára nem alkalmazható a nélkül, hogy az 
ottani szőlőbirtokosok tönkre ne jussanak; en
nélfogva tehát, egészen mellőzve e pátens szavait, 
a szőlőket fekvésök és talajuk minőségéhez képest 
osztályozták, és oly módon kötötték meg az örök
váltsági szerződést, miszerint a tokaji és tarczali 
szőlők 5 osztályba soroztattak a megváltásnál s az 
első osztályban 52 pfrt, a másodikban 42 pfrt, a 
harmadikban 36 pfrt, a negyedikben 32 pfrt, az 
ötödik osztályban 24 pfrttal váltattak meg, ellen
ben a valóságos parlagszőlők 8 pfrttal váltattak 
meg, és igy Tokajban és Tarczalon a szőlők áta-
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lánosságban ezen osztályok értéke szerint váltattak 
mt'<>\ vagyis a pengőpénzt o. értékre változtatván 
át, 39 frt 50 krt tett egy katastralis hold szőlőnek 
örök megváltási ára. 

Ezen módositványomat, melyet az előadottak 
alapján Lónyay Gábor képviselőtársammal együtt 
a ház asztalára leteszek, bátorkodom a t. ház figyel
mébe ajánlani. 

A már általam előadottakon kivül még csu
pán azt jegyzem meg, hogy Tokaj-Hegyalj a bár 
kevés, de oly világhírű nemes bort termel, misze
rint méltán az ország kincsének tekintethetik, mit 
bizonyít azon körülmény is, hogy törvényhozásunk 
Tokaj-Hegyalját mindig s különösen az 1827. 
XXXI. és 1836. VII. törvényczikk által különös 
pártfogására méltatta ; s e szerint Tokaj-Hegy
alja bortermelésének isméti felvirágoztatása orszá
gos érdekű tárgy. 

Méltóztassék tehát a t . ház e módositványt el
fogadva, elhatározni, hogy: (Olvassa amódonitvár.yt.) 

A mi ezen ajánlott megváltási összegeket il
leti, miután magasabbra vannak téve az általam elő
adott s Tokaj és Tarczalra nézve fenforgó váltság
összegeknél : bátor vagyok megjegyezni, hogy 
azért tétettek ezen váltságösszegek módositvá-
nyunkban magasabbra, mert Tokaj és Tarczal 
készpénzben fizette le örökváltságát, mig a többi, 
ezentúl kötendő örök-váltsásroknál a földes urak 
váltsági kötvényekkel fognak kielégíttetni, mely 
váltsági kötvények bizonyára a' parin alul fognak 
állani. 

Kérem módositványomat fölolvastatni, s is
mételve ajánlom áz t a t , ház méltányos figyelmébe. 

Szontagh P á l (nógrádi) : T. képviselőház ! 
Három ok kiválólag az, mely engem arra indit, 
hogy a ház asztalán fekvő törvényjavaslatot mele
gen üdvözöljem : az egyik az, hogy egyszerre és 
átalánosságban kimondja a dézsma megszünteté
sét, és további fenállhatását imperative lehet-
leniti ; a második — és ezt különösen kívánom 
kiemelni — az, hogy a megváltás a dézsmaköte-
lezetteknek magoknak tétetik kötelességévé ; a 
harmadik végre az, hogy ki van benne mondva, 
hogy méltányos és igazságos legyen a kárpótlás. 

A mire különösen kívánok hangsúlyt fektetni, 
hogy t. i. a dézsmakötelezett maga tartozzék ma
gát megváltani ezen terhét: megpendítette az igaz
ságügyminiszter úr ugyan, hogy ez magának a 
magyar nép józan érzületéből is foly és ő rá 
magára benyomást fog tenni ; de más részről meg 
nem emiitette — én legalább nem hallottam — de 
megemlitendőnek tartom azt, hogy az afféle felsza
badítások, melyek az állam költségén történnek, 
megzavarják még a különben józan értelmű nép
ben is a tulajdon felőli fogalmakat, mert ezt aján
dékkép gondolja magának az országtól adatni, és 

nem gondolja meg, nem tudja, hogy ahhoz ki járul, 
és hogy ő maga is járul. Mondom, ez megzavarja a 
fogalmakat a jogról, és a kik a társadalom alantabb 
köreiben megfordultak , tudhatják, mennyire el 
volt terjedve az ország különböző részein azon re
mény és hit, hogy ismét az ország ajándékkép fog
ja megváltani a szőlődézsmát. ugy mint ez a föld-
tehermentesitéssel történt 1848-ban, és hogy a leg
több esetben a barátságos egyességet az gátolta, 
hogy ezen veszedelmes tévtan gyökeret kezdett 
verni. Ez, mondom, a második ok, melyért ezen 
törvényjavaslatot üdvözlöm. 

A harmadik az, hogy méltányos és igazságos 
kárpótlást kötelessége mondatik ki. 

Azt indokolnom nem szükséges, hogy ennek 
mindenki örülni tartozik. 

Hogy most mégis az átalános vita alkalmával 
szót emelek, onnan van, mert azok közé tartozom, 
kik a méltányos és igazságos kárpótlást azon utón, 
melyen javasolva van, t. i. a jövedelem 10 évi át
lagának kiszámításával, én részemről ismétlem, 
igazságosan kipuhatolhatónak nem hiszik. 

Nem hiszem pedig azért, mert a biztosoknak 
oly rendkívüli feladatuk lesz, hogy ezt különböző 
vidékenkint a jövedelmek számbavételével süssék 
ki, hogy lehetetlen lesz mellőzniök a meghatáro
zandó kártalanítási összeg kiszámításánál bizonyos 
széles terjedelmű önkényt. 

Példákkal legjobban vélem igazolhatni ezen 
nézetemet. 

Kiknek lesz legkönnyebb módjok a jövedelem 
utáni kiszámítást igazolhatni ? A nagy uradalmak 
birtokosaira nézve, kik tudniillik könyveket ve
zettek arról, minő dézsmajövedelmeik voltak. Itt 
az egyik fél, t. i. a dézsmatulajdonosnak könnyű
nek látszik első látszatra, hogy igazolhassa a maga 
jövedelmét. De ha fölveszszük, hogy a dézsrna-
kötelezettnek joga van megtagadni, mekkora 
mennyiségben adta ki a dézsmát a tiz évi átlag 
szerint : ez peres kérdést formálhat, és maga a ma
gyar társadalom azon osztálya, mely leginkább 
volt volna képes kimutatni a magadézsmajövedel-
mét, peres útra utaltatik : és miután bizonyos for
mák közt egyszerű appelláta mellett tovább perel
ni nem lehet : e tekintetben itt is az önkény gyak
ran nem mellőzhető. 

Áttérek, t. ház, a magyar társadalomnak má
sik igen fontos és jelentékeny osztályára, az úgy
nevezett középbirtoku dézsmatulajdonos osztályra. 
Ugyan hányan lesznek azok közül, kik csak any-
nyira is igazolni képesek, mint a nagy uradalom 
birtokosai, minő dézsmájok volt 10 év előtt? Nem 
fogják igazolhatni, mert sokan vannak közöttök, 
kik a tavalyi vagy harmadévi dézsma mennyisé
gére sem emlékeznek. Már pedig, ha ily nagy 
horderejű törvény hozatik és állapittatik meg, min-
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den osztálynak érdeke a lehető legnagyobb figyel
met érdemli, és merném mondani, hogy épen ezen 
osztály érdekeihez van indicálva, hogy a lehetőleg 
sima kézzel nyúljunk. 

Végre vannak oly esetek — ismét mondom, csak 
a példák körében kívánok maradni, bebizonyítan
dó, mi nehéz feladat a jövedelem kipuhatolásával a 
becsárt megállapítani — vannak oly esetek, mert a 
dézsmának különféle szokásai vannak, hogy pl. 
dézsmáltatik borul vagy mustul bizonyos vidéken 
a termés, más vidéken, mint sokan fogják tudni, 
nevezetesen Esztergom megyében, nem a must 
vagy a bor dézsmáltatik meg, hanem megdézs-
máltatik a szőlő maga a következő módon. Hat 
sor kiszakíttatik a dézsmaköteles számára a 7-ik 
sort megszedi a dézsmás úr, vagy pedig megdézs
málja természetben a szőlőt, tudván azt, hogy a 
mit mustban elvesz, már megrontott termés, mely
nek nem veheti nagy hasznát, mert nem akarja a 
maga terményének hitelét a piaezon megrontani. 
Hogyan fogják az ily tulajdonosok igazolni kellő
leg, hogy az önkény kizárassék, hogy mi jövedel
műk volt 10 évi átlag szerint ? Ezt egyáltalán 
nem fogják igazolhatni. 

Én tehát, t. ház, mindamellett, hogy ezen tör
vényjavaslatot azon három fontos oknál fogva me
legen üdvözlöm, a megváltás módját, egyedül igaz
ságosan, az önkénynek legkisebb tért engedőleg 
csak a föld megbecslése által vélem eszközölhe-
t őriek. 

Szükségesnek tartom azonban itt megjegyez
ni, hogy midőn azt mondom, hogy a földet kell 
megbecsülni, nem akarok kaczérkodni azon esz
mével, mintha például a hegyaljai szirtes szőlőhe
gyeket aequiparálni akarnám a Bánság földével. 
Hisz mi a becslés ? Az nem egyéb, mint két tárgynak 
értékre nézve egymáshoz viszonyitása. Ha tehát 
ez elv igaz, a mint igaz, senki sem akadályozza 
meg azon kiküldendő biztosokat, hogy a Magyar
országban elszórva levő szőlőtalajt mint szőlőtalajt 
aequiparálják egymás irányában, és igy eruáltas-
sék a becsérték igazságosan és méltányosan. Ekkor 
a dézsmatulajdonoson is legkevésbbé követtethetik 
el önkény, mert absolut becse a földnek nézetem 
szerint nincs, minden föld becse csak relativ, sző
lőt nem lehet összehasonlitani más talajhoz, és 
csak igy lehet tökéletesen kisütni, mit ér bizonyos 
szőlőtalaj az ország egyik részében, és mit má
sik részében. A legkövetkezetesebb egyformaság 
a fogna ez utón előmozdittatni, és az eljáró bizto
soknak, "vagy más, a létesítéskor alkalmazandó 
közegeknek a legegyszerűbb eljárási ut tűzetnék 
ki a törvényhozás által. 

E tárgyhoz átalánosságban azért szólalok fel, 
mert az elvi különbség köztem és a szőnyegen le
vő törvényjavaslat közt a megváltási módra nézve 

létezik. Azt vagyok tehát csupán bátor a t. háznak 
ajánlani, méltóztassék figyelembe venni az önké
nyes eljárás lehetőségét az egyik mód szerint, és 
méltóztassék figyelembe venni az önkény kizárá
sának módozatát a másik mód szerint. 

Igen egyszerű volna a törvény átalános vita
tásában az elfogadásra feltételül kitűzni az t , hogy 
a megváltási összeg ne a 10 évi átlag szerint süt
tessék ki, hanem süttessék ki a föld becslése alap
ján. Mellőzni akarom még azon okokat is, hogy, 
mint mondám, a magyar társadalomban létező 
minden osztályok érdekei lehető sima kézzel érin
tessenek. 

Erintettem , ét tán épen mint azok szószó
lója léptem most fel,kin. Magyarország összes tár
sadalmának igazán m tg kövét képezik, a közép 
birtokú dézsmatulajdoii jsok nevében; de nem 
mellőzhetem a dézsmakö\tdeseket is megemlíteni: 
mert. bocsánatot kérek, azt elhitetni a dézsmakö-
telessel, hogy épen azért. mert ő a legnagyobb 
fáradsággal, teszem p . o. olyan vidékeken, mint 
akár Hegyalján, akár Nógrád megyének több bor
termelő vidékén, termelővé, virágzóvá tette a sző
lőt, ez most 80 —100 forinton lenne megváltandó 
holdankint, holott a szomszéd, hasonló talajú sző
lőn, pl. a herczeg Eszterházy-féle Kozard hegysé
gen, ha jól tudom, 40 forinton történt holdankint 
a megváltás, mondom, azt megfoghatóvá tenni, 
hogy ez igazságos és méltányos : valóban lehe
tetlen. 

Azt ajánlom tehát, hogy elfogadtatván a tör
vényjavaslat átalánosságban, a megváltás módo
zatára nézve fogadtassák el majdan beadandó oly 
módositvány, mely az árra való vonatkozással a 
föld becsét kívánja alapul fölvétetni. (Maradjon !) 

Zsedényi Ede : Meg fogja a t. ház engedni, 
hogy saját birtokom után ismervén a Hegyalja 
viszonyait, (Zaj. Felkiáltások: Eláll!) egyszersmind 
eljárván a pozsonyi, sopronyi, somlyói, ménesi és 
érmelléki szőlőhegyeket, mindenekelőtt arra figyel
meztessem, hogy hazánkban nincsenek szőlőkertek, 
melyek legnagyobb részben szirtes és kőporos 
meredek hegyeken fekvén, oly költséges mivelést 
követelnek , nincsenek szőlőhegyek, melyeknek 
termésére az időjárás változásának oly roppant befo
lyása volna, mint a hegyaljai szőlőkertekre, melyek
nek termését annyiféle ragya, öböl és oly nyava
lyák pusztítják, hogy azoknak nevezeteit csak a 
hegyaljai ember ismerheti voltaképen. (Zaj. Fel
kiáltások : Nem idevaló!) Hozzájárul, hogy miután 
a hegyaljai hegyeket csak a Bodrog és Tisza vizei 
választják el az alföldi síkságtól, a sok vészszel ter
hes felhők rendszerint ezen hegyek felé tartanak, 
melyek mintegy mennykőháritók gyanánt szolgál
nak Szabolcs és Zemplén rónaföldeinek, ugy hogy 
nem tudok esztendőt, hol négy vagy öt hegyaljai 
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helység szőlőit a jég el nem verte volna, mig a 
szomszéd térség mentve maradt. 

Csak a Hegyalja ezen szembetűnő különös 
mivoltának lehet tulajdonítani, hogy egy század 
alatt alig van 20 év, melyben bőven jó bor terem, 
így a jelen században a tizenegyedik évi jó bor 
után 1812-től 1827-ig csak 5 jó év volt: 1822, 
1823, 1827, 1834 és 1848 ; és különös szerencsét
lenségére a dézsmakötelezetteknek épen 1848-tól 
1867-ig- azaz a jelen törvény által kijelölt ezen 
utolsó tiz év alatt kivételkép öt jó év volt : 1858, 
1861, 1862, 1863, 1866, ugy hogy egy 40 kapás 
szőlő után az egy évi dézsmás összeg alkalmasint 
3 hordó (mindegyik 175 itczés) lehet, árát 30 fo
rintjával számitva 90 forint , ez hnszszorozva 
1800 forint, abból levonva a hatod részét, marad 
1500 frt, pedig a szőlőt el nem adhatja 1000 fo
rintért. Ugyanis 27 hordó bor után a kilenczed 3 
hordó, marad 24, eladás alkalmával töltelékre me
gyén 2 hordó, marad 22, ez 30 írtjával 660 frtot tesz. 
{Zaj) A költségek következők: (Zaj) hat rendbeli 
munkára, úgymint nyitás, metszés, első kapa, karó- j 
zás,kötözés, forgatás, harmadlás, szedés és conven- { 
tio, mindegyikre, egy kapást csak 1 ftnyi napszám
mal számitva, 40 frt, és igy összesen 240 frt; hom-
litásra legalább 60 frt; hordókra, szüreti költségre, 
adóra, az épületek fentartására 300 frt; marad az el
adási árból 60 frt, pedig az 1500 frtnyi váltságtar
tozástól, évenkinti 8%-kal, 120 frtot fizetni köteles. 
A tiz évi átlag tehát nem igazságos kulcsa a bordézs-
ma megváltásának a Hegyalján, annyival kevésbbé, l 
mert ez által csakis a szorgalmas szőlőgazda suj- j 
tatnék, ki vagy befektetett költségei vagy saját ( 
muokája által másnak teremtette azon jövedelmet, j 
melyet ő maga most saját kárával megváltani kö- | 
teles lenne. 

E l n ö k : E g y szerény kérést intézek a tisztelt 
házhoz : most az átalános tárgyalás foly, tehát ne 
méltóztassanak a részletekről szólani. (Helyeslés.) 

Zsedényi E d e : Engedelmet kérek, hanem 
miután már mások előadták ebbeli nézeteiket, én 
nem akarok a felelettel adós maradni, és miután 
Vecsey-Oláh Károly barátom beadta módositvá-
nyát, tehát hozzá kell ehhez szólnom. Azonnal be 
fogom végezni, csak tájékozásul akarok még né
melyeket mondani azok számára, a kik a mi vidé
künket nem ismerik. 

A ki azt kérdi, mikép mivelhették hát ott a 
szőlőket eddig is, ha a bordézsma oly súlyos volt ? 
annak először is a sok elhagyott parlag szőlőket 
mutatom (bodrog-kereszturi „Messzelátó" nevű 
szőlőm tetejéről legalább 200 hold parlag szőlő 
látható); azután arra figyelmeztetem, hogy a ter
més évi mennyisége után a kilenczedet természet
ben, nem pénzben adta k i ; és végtére sok szegény 
ember a bordézsmát tulajdonkép igazságtalan te- | 
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hernek tekintvén, annak beadása tekintetéből vagy 
igen >zapora, de rósz termésű szőlőfajokat ültetett, 
vagy a szinbort meg is keresztelte, a mint a dézs
ái ab or jobbadán fele áron kél el, szóval, netn épen 
hivlelküséggel segített magán. A váltságtartozást 
készpénzben kell fizetni , az pedig a hegyaljai 
igen is elszegényedett lakosság közt ritka holló. 

Hogy tehát áldáshozó legyen a bordézsma 
megváltása a Hegyalján, annak kivételes helyze
ténél fogva arra kérem a t. házat, hogy a Lónyay 
Gábor és Vecsey-Oláh követtársaiak által benyúj
tott módositványt elfogadni méltóztassék. 

BÓniS S á m u e l : T. képviselőház ! Zsedényi 
barátom mostani előadásából azt látom, hogy bi
zony néha az öreg katona is megfeledkezik a ve
zénylő trombita szaváról, (Helyeslés) és azért én 
igenis köszönettel fogadom az elnök úr figyel
meztetését. 

A kérdés, melyet a ház többségének legelőször 
el kell határozni, az , vajon a törvényjavaslatot 
részletes tanácskozás alapjául elfogadja-e vagy 
nem? 

Miután az előttünk fekvő törvényjavaslatnak 
czélja a bordézsmának illető kárpótlás melletti 
megszüntetése, én a törvényjavaslatot a részletes 
tanácskozás alapjául elfogadom. 

A törvényjavaslat részletei foglalják a módokat 
magokban. É n azt tartom, a módozathoz szólani 
akkor lesz helyén, midőn a törvényjavaslat egyes 
czikkei kerülnek szőnyegre. (Helyeslés.) 

Csak azt az egyet vagyok bátor megjegyezni 
előttem szóló barátom Kurcz Gryörgy képviselő 
urnák, ki beszédét azzal kezdte, „hogy a törvény
javaslathoz nem akar szólani, mivel nem akarja a 
déztíma megváltását hátráltatni vagy akadályozni :u 

hogy ebből azt következtethetnék, hogy havalaki 
egy törvényjavaslatot czélszerünek nem talál, az kü
lönösen a törvényjavaslat által kit űzött czélt akarja 
akadályozni. Ezen invectivát el nem fogadom, és 
azt tartom, igen sokszor, a ki hozzá nem szól va
lami törvényjavaslathoz, hanem arra vakon rá 
szavaz, a czélt, melyet azon törvényjavaslat ki akar 
vinni, jobban akadályozza, mint a k i azon törvény
javaslaton, ha hibásnak tartja is, igazítani akar. 

Horváth Lajos előadó: T. képviselőház! 
Én tökéletesen egyetértek t. képviselő Nyáry Pál 
és Bónis Sámuel urakkal arra nézve, hogy azon 
érvek, melyek itt előadattak, nem az átalános, ha
nem a részletes tárgyaláshoz valók. Az átalános 
tárgyalásnál csak azon alapelvről lehet szó, hogy 
meg kell-e váltani a szőlőkön fekvő tartozásokat 
vagy nem ? H a ezen kérdésre nézve tisztában va
gyunk, a többi már a kivitelre, és igy a részletekre 
való. Miután azonban érvek hozattak fel, melyek 
épen ezen elv eldöntésére, tehát a törvényjavaslat 
átalánosságban való elfogadására nézve a szava-



50 CCXC. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Szeptember 29. 1868.) 

zásnál irányadók és döntők lehetnek: én, mint a 
központi bizottság előadója, kötelességemnek tar
tom , azok némelyikére észrevételeimet szintén 
megtenni. 

Azt hiszem, t. képviselőn törvényhozás 
csak akkor áll a szigorú törvényesség terén, ha a 
szolgálmányoknál az évi tartozásnak tőkeértékét 
veszi a megváltás alapjául. A földtulajdonos jelen 
pillanatban teljes joggal élvezi azon évi hasznot, a 
melyet a szőlő birtokából huz. Ha e szolgálmány 
közgazdasági szempontból káros, s erről a törvény
hozás meggyőződik : ám törölje e l ; de gondoskodni 
tartozik arról, hogy a földtulajdonos az ezen évi 
haszonnak megfelelő tőkeértéket megkapja. 

Ez elvből indult ki az 1848 ki törvényhozás is. 
Világosan ki van az mondvaazl847 /s . IX. t. ez. beve
zetésében és 2-ik szakaszában. A bevezetés ugyan 
is azt mondja: „Az úrbér és azt pótló szerződések 
alapján eddig gyakorlatban volt szolgálatok (robot), 
dézsma és pénzbeli fizetések e törvény kihirdeté
sétől fogva örökösen megszüntetnek." A 2-ik sza
kasz pedig ezt mondja: „ 0 felsége a magán földes
uraknak akkénti kármentesítése iránt, hogy az 
eddigi úrbéri tartozásokkal felérő tőkeérték ré
szökre a közállomány által hiány nélkül kifizettes
sék , a legközelebbi országgyűlésnek részletesen 
kidolgozandó törvényjavaslatot fog magyar minisz
tériuma által előterjesztetni." 

Ezt az elvet fogadta el a császári kormány 
által kiadott nyilt parancs is, kimondván, hogy a 
volt földes uraknak az úrbéri telkeken fekvő szol
gálólányok tőkeértéke fizettetik ki. 

A megváltásnak tehát azon módozatát, mely 
szerint az évi szolgálmányok tőkeértéke állapittatik 
meg, a jog szempontjából kifogás alá venni nem le
he t ; de nem lehet azt megtámadni a czélirányosság 
szempontjából sem: legalább én azon kulcsot, me
lyet Halász Boldizsár képviselőtársunk felállított és 
Szontagh Pál képviselő úr pártolt, hogy t. i. a meg
váltás kulcsául a föld becsértéke vétessék, czélirá-
nyosnak nem tartom , s mint igazságtalant nem 
pártolhatom. Avagy mikép fogna e becsérték 
megbatároztatni ? ugy fogna-e megbecsültetni a 
megváltandó föld, mint szó'ló'föld, vagy ugy, mint 
átaíában föld, a mely vetésre, szántásra és legelte
tésre alkalmas? Ha ugy fog megbecsültetni, mint 
szőlőföldj akkor azon eredményre fognánk jutni, 
a mit az igen t. igazságügyminiszter jelzett, hogy 
sok helyütt, kivált a kitűnő bortermő hegyeken a 
szőlőbirtokos igen sokkal többet fogna fizetni vált
ságdíj fejében, mint mostani tartozásainak tőke
értéke fejében fizetne a törvényjavaslat értelmében, 
és ez igazságtalanság. Ha pedig a föld átalános-
ságban becsültetnék meg, akkor sok helyütt, ép a 
legkitűnőbb bortermő hegyeken, hol a dézsma 
legjövedelmezőbb, a földbirtokos a legkitűnőbb sző

lőért holdankint 5 —10 forintnál alig kapna többet, 
az Alföldön pedig sokkal többet, mint a mennyire 
jogosítva volna, és ez szintén igazságtalanság. 

Halász Boldizsár és Szontagh Pál képviselő 
urak kiemelték, hogy a törvényjavaslatban felállí
tott váltságkulcs által a szorgalombüntettetik s a ha
nyagság jutalmaztatik. Én, t. ház, elismerem, hogy 
a ki jobb gazda volt, többet fog fizetni váltságdíj 
fejében; de igazságtalanság-e ez? Azt hiszem, nem. 
Az, hogy a szorgalom büntettetik, a hanyagság 
jutalmaztatik, érv a dézsma-rendszer fenállása el
len ; de nem érv a dézsma megváltásának a törvény
javaslatban felállított módja ellen. Azon szőlőbir
tokos, a ki nagy beruházást tett, igen jól tudta, 
mit tesz ; tudta, hogy a mily arányban fogja nö
velni szőlőjének termő képességét, azon arányban 
fog növekedni a földtulajdonos jövedelme is ; ha 
még is megtette beruházásait, tette azért, mert jól 
tudta azt is, hogy ha a 9-ik hordót a földes urnák 
oda adni kénytelen, 8 még mindig megmarad neki. 
Ezt tehát döntő érvül el nem fogadhatom, még ott 
sem, hol dézsma szedetett, annál kevésbbé ott, hol 
hegyvám, vagy is meghatározott és állandó szol
gálmány divatozott. 

Szontagh Pál képviselő úr azért veti el az 
igazságügy miniszter úr általjavasolt és a központi 
osztály által elfogadott kulcsot, t. i. a szolgálmá
nyok évi tőkeértékét, mert az évi tartozások meny-
nyiségét lehetetlen kipuhatolni, s a biztos önkénye 
fogja meghatározni a tőkeértéket. Ha ezt rendelné 
a törvényjavaslat, magam sem egyezném bele; de 
a tisztelt képviselő úr bizonyosan elvetésből hivat
kozik a biztos önkényére, mert a váltságösszeget 
nem a biztos, hanem a felek által választott bíró
ság állapitja meg a törvényben kijelölt vezérelvek 
szerint, és a kettő között igen nagy a különbség. 

Megengedem, hogy vannak esetek, midőn 
nem lehet az évi tartozások alapján biztosan kiszá
mítani az évi értéket, meglehet, hogy hiányzani 
fognak e részben az adatok; de megmondja a 3-ik 
szakasz 5-dik pontja, hogy ha az évi tartozások 
mennyiségét kitudni nem lehetne, a váltságdijat 
más adatok alapján lehet és kell kiszámítani. 

Egyébiránt, midőn a t. képviselő úr ez ellen
vetést felhozza, nem mondja meg, hogy mi kulcsot 
alapítsunk tehát meg , mint igazságost: mert elis
meri az általa ajánlott földbecskulcsnak gyönge
ségét és hiányait is, és ha tanácsát követnők, 
csak az egyik hiányos rendszert cseréinők fel egy 
másik hiányos rendszerrel. Honnan van ez ? Azt 
hiszem, onnan, hogy minden irányban kielégítő 
kulcsot fölfedezni s megállapítani nem lehet. 

Lehetetlen tehát teljesen kikerülnünk a bíró
ság önkényét, s bizonyára, ha a föld becsét vennők 
is fel kulcsul, akkor is a földbecslőknek önkényé-
tő] függene a szőlőföld értékének megállapítása. 
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Zsedényi képviselőtársam, midőn arra nz el
lenvetésre felel, hogy ha az eddigi dézsma mellett 
nem pusztultak el a szőlőbirtokosok, el fogják birni 
a tőkeérték évi törlesztését is , czáfolatul a parla-
cron heverő szőlőföldekre utal. Bocsánatot kérek, 
a szőlők elparlagosodását nem mindig a dézsma 
okozta. Megengedem, az is okozta; de hogy nem 
mindig, és nem rendesen az okozta, mutatja azon 
körülmény, hogy szabad szőlők is elparlagosodtak. 

Lónyay Gáb r képviselőtársam azt monda, 
bogy az 184 8.IX-dik törvény a szőlőkre nézve is 
kimondá az országos megváltást, s ebből bizonyos 
consequcntiákat von le. Igaz, hogy az 1848-iki tör
vény a szőlők megváltását is kimondja, de csak az 
úrbéri szőlők megváltását, s a törvény ezen rendelete 
teljesedésbe is ment, arnennj-iben azon szőlők, me
lyek az úrbéri telkek constitutivumához tartoztak, 
az 1853 . évi unrczius 2-dikai pátens folytán kiszol
gáltatott úrbéri kárpótlásba be is foglaltattak és 
igy országosan megvá'tattak. 

Nem kívánom a t. ház figyelmét továbbra is 
igénybe venni, s berekesztvén előadásomat, kérem 
a törvényjavaslat átalánosságban való elfogadását. 

ElllÖfe: Szólásra senki felirva nem levén, 
méltóztassanak szavazni a felett, hogy a szőlőti
zed megváltásáról szóló törvényjavaslatot elfo
gadja-e a t ház átalánosságban a részletes tárgya
lás alapjául vagy nem? A kik elfogadják, méltóz
tassanak felállani. (Megl'órténik.)g& t. ház a szőlő
tized megváltásáról szóló törvényjavaslatot átalá
nosságban a részletes tárgyalás alapjául elfogadta. 

Következik a részletes tárgyalás. (Fölkiíltá-
sok: Holnap.') Bocsánatot kérek, minden perczet 
kötelességünk felhasználni: méltóztassanak bele 
menni a részletes tárgyalásba. 

Mihá ly i Pé ter j e g y z ő (olvassa a törvényja
vadat czimét.) 

É d e s A lbert : T. ház! Miután az átalános 
tárgyalásnál az előttem szólottak többnyire bele 
becsátkoztak a részletezésbe, én most a részletes 
vitánál bocsánatot és engedelmet kérek arra, hogy 
átalán osságokba bocsátkozhassam. (Nevetés.) 

1848-tól fogva mindig szúró kérdés volt, 
hogy midőn a IX t. ez. az úrbéri szolgalmat és 
dézsmát megszüntette, miként maradhatott meg a 
bordézsma ? s e kérdés hazánk több vidékein élénk 
súrlódást okozott a szőlőtulajdonosok és földes urak 
közt. 

Mellőzve e kérdést, a jelen országgyűlésre 
maradt a bordézsmát országos nemzetgazdasági 
szempontból megszüntetni, az ipart rabbilincseiből 
feloldani s az érdeklett földbirtokosok méltányos 
kártalanításáról intézkedni. 

Ugyanazért az e tárgyban hozandó törvény 
országszerte élénk várakozást keltvén, Deák 
Ferencz mélyen tisztet vezértársunk törvényjavas

lata mindenütt örömmel fogadtatott. Találkoznak 
azonban egyesek, a magán érdeket a közjóllétnek 
alárendelni nem képesek, kik azt mondják, hogy 
ez a tény ismét el van hamarkodva. Nem tudom, 
hogy e szó „hamar" vagy „fontolva" mennyi időt 
kívánó fogalom némelyeknél; de én ugy hiszem, 
hogy 1848-tól 1868-ig elég idő volt róla gondol
kozni, s midőn a dézsma eltörlése itt e házban 
még a múlt 1867-dik év november havában indit-
ványoztatott, értekezleteinken sürgettetett: egy 
év elég volt hozzá tüzetes felfogással készülődni. 

Azonban, bár én is azok közé tartozom, kik 
a törvényjavaslatot átalánosságban, mint határo
zott lépést a bordézsma eltörlésére, örömmel üdvö
zöljük :" legyen szabad a törvényjavaslat felett ész
revételeimet röviden elmondanom. Előre bocsá
tom, hogy sem mint szőlőföldbirtokos, sem mint 
szőlőtulajdonos ez ügyben érdekelve nem vagyok, 
hanem csak mint hazafi. 

Én e törvényjavaslatnak már a czimét sem 
helyeslem. A szőlő elvitázhatlan tulajdona annak, 
kinek a földes úr, a maga földterületén, akár irott 
szerződvény, akár gyakorlat által érvényben tar
tott szolgalmi föltételek mellett, szabad ráépítéssel 
olyan birtoklást engedett, mit tőle vissza nem ve
het, melyről azonban a szőlőt a szőlőtulajdonos 
bármikor elviheti, fáját feltüzelheti, és igy a föld
birtokost a föld haszonvételétől megfoszthatja. 

E czim : „szőlőmegváltás" azt jelenti, hogy a 
szőlőtulajdonosnak a maga sajátját kell megvenni. 
Ugyanazért véleményem szerint a javaslat czime 
fölcserélendő vagy ezzel: dézsmamegváltás, vagy 
ezzel: szőlőföldmegváltás. 

Az elsővel karöltve jár a jog, a másodikkal az 
osztó igazság fogalma. Az első czimmel a váltság 
összegének meghatározására alap a dézsma me-
nyisége. A második czim mellett pedig váltság
alapul szolgál a föld, s kulcsul a föld minősége 
osztályzat szerint. 

Melyik legyen alapul választandó? mielőtt e 
kérdésre felelnénk, tovább haladok elméletemmel. 

Közönségesen elismert tudomás, hogy nincs 
igazságtalanabb adóztatás a dézsmánál. Ezt kö
vetkező példával világosítom. Két szőlőszomszéd 
egyenlő nagyságú fekvésű és talajú földön bír sző
lőt. Az egyik szorgalmas, a másik hanyag gazda. 
Az egyiknek szőleje középszám szerint 100 akó 
bort ád évenkint. a másiké kettőt vagy semmit. Az 
egyik, ha tizeddézsmás a szőlője, évenkint tiz, ha 
ötöddézsmás, 20 akó bort ád a földes úrnak. A 
másik csak néhány itezét, s még azon felül, hogy 
hasznot nem ád , nyakig érő siskát, csépjét termő 
szőlőjéből az ott lakó egerek, hörcsögök tábora 
a szorgalmas szomszéd szőlejét éredéstől fogva 
szüretig pusztítván , annak több akóra becsül
hető kárt okoz. Ugyan nem az igazsággal ellen-

7* 
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kező-e, hogy az egyik, ki szőlője körül éven-
kint mind a 11 munkát hiven végzi, költségét, 
fáradságát, gondját több száz forintig az oly kétes 
gazdálkodásnál, mint a szőlő, lottériára teszi, mi
nél jobb dajkája a szőlőnek, annál több dézsmával 
büntettessék ? míg a hanyag szomszéd a parlagon 
hagyott szőlőben levő fák gyümölcsét, s az aljá
ban szántás után termő burgonyát vagy kukori-
czát ingyen szedi le, s rövidlátó kaján indulattal 
csak azért sern miveli szőlőjét, hogy a földes ur 
annak terményében, az ő irigy gondolata szerint, 
érdemetlenül ne részesüljön? Igazságtalan és káros 
a dézsma, mert az ipart sújtja, mert a nemzeti 
gazdaság haladásánál bilincs, mely azt megköti. 

S épen azért, mivel ily igazságtalan adózta
tás neme a dézsma, rég idő óta közóhajtás volt 
annak eltörlése, s épen azért tette annak meg
szüntetését a jelen törvényhozás feladatává előt
tünk fekvő törvényjavaslatával lelkiismeretes, bölcs 
vezérünk, Deák Ferencz, hogy ne legyen többé 
oly közös birtok hazánkban, melyen az érdekelt 
felek mindig ellenséges indulattal találkoznak, 
melynél a hanyag szőlőtulajdonos a földbirtokost 
földje jövedelméből teljesen kijátszhatja, melynél 
viszont a földes úr a szőlősgazdát szorgalma 
mértékéhez emelt adóval büntetheti ; ne legyen 
többé olyan közös földbirtok, melynek birtok
lásánál gyakran az egymást ingerlő sátáni lé
lek is megjelen, midőn az egyik feladatul tűzi 
ki magának, hogy a tizedet vagy hetedet, sőt 
mint a bátorkeszi urodalomban Esztergom, s Hej-
czén Abauj megyében az ötödöt, e végre rendelt 
közegei által kizsarolja, s a gyümölcs és eredt 
szőlő javáért az egész hegyet föímezgerelje ; a má
sik minden igyekezetét megfeszítse, hogy a lele
ményes ész és fortély fegyvereivel terményét védje, 
s a dézsma elől saját vagyonát orozva elcsempész-
sze; ne legyen többé olyan közös birtok hazánk
ban, melynél egy véletlen még olyan jelenet szem
lélésére is alkalmat nyújthatna, minőt a munkás 
méhek társaságában láthatunk , midőn t. i. a raj-
zási forradalom végeztével mézelni elkezdvén, 
legelébb is a heréket küszöbölik ki. 

Ismétlem: nincs igazságtalanabb haszonbér
let, mint a dézsma. De ha, a mint ezt az általam 
mondottakból látjuk, a dézsma igazságtalan; s ha 
épen azért, mivel igazságtalan, fen nem tartható ; 
ha a dézsmát épen azért a tisztelt ház átalános 
véleménye eltörlendőnek, s a dézsmát a földes urak 
részére méltányos kárpótlással megváltandónak 
elhatározza : bátorkodom kérdeni, lehet-e a szőlő
föld felszabadítására hozandó törvényt ily igaz
ságtalan alapra, magára a dézsmára fektetni ? 

Azt mondják törvénytudóink, hogy igenis 
lehet, sőt kell a jog alapján. Én pedig azt mon

dom,, hogyj igazságtalan a1 apón a jog sem áll
hat meg. 

Ugyanazért én magát a földet, melyen a szőlő 
fekszik, meghatározandó osztályzati érték szerint 
ajánlom a megváltási összeg alapjául, kivetési kul
csul pedig a föld minőségét. Azt hiszem, ez "tesz 
legkönnyebb módja a kártalanítási vagy kisajátí
tási összeg kiszámításának. 

Bezerédj L á s z l ó : Nekem szintén a törvény
javaslat czimére van észrevételem. Fölfogásom 
szerint e czim : „a szőlők megváltásáról" nem felel 
meg azon eszmének, mely a törvényjavaslatban 
rejlik. Méltóztattak elvül kimondani, hogy nem a 
szőlőbirtok jön váltság alá, hanem azon tartozás, 
melyet a birtokos a szőlőtől fizet; már pedig ha 
ezen rübrum megtartatnék, ezzel a törvényjavaslat 
tartalmának megfelelőnek kellene lenni, és a föld
nek, mely a szőlőbirtokot képezi, alapul vétetni. 
Méltóztassanak tehát a czimetugy megváltoztatni, 
hogy: „a szőlőbirtok után járó tartozmány ok meg
váltása." Azon tartozás, mely a szőlőbirtok után 
jár. az legyen tárgya a megváltásnak; különben e 
czim ellenkezésbe jön azon elvvel, melyet az 
átalános tárgyalás alkalmával méltóztattak kife
jezni. 

Besze JánOS : Én is azt akartam mondani, a 
mit t. Bezerédj László képviselő úr mondott, mert 
ez a czim: „a szőlők megváltása" nem tükrözi 
vissza hűségesen, miről a törvény szól: mert a tör
vény nem a szőlőt rendeli megváltatni: mert a 
szőlő ugy is annak tulajdona, ki a földes úr földjén 
a szőlőket plántálja. Czélszerübbnek és igazságo
sabbnak látom ezt a czimet: „a szőlőbirtok után 
járó tartozás megváltásáról." Ez felel meg hűsége
sen annak, a miről a törvény szól. 

Vadnay LajOS: Magamis abban a nézetben 
vagyok, hogy e czim ugy, a mint igy áll: „asző
lők megváltásáról" tökéletesen nem felel meg ; ha
nem abban a véleményben sem lehetek, melyet 
Bezerédj László és Besze János képviselő urak 
mondottak: mert itt nem csak tartozások megvál
tásáról van szó, hanem mi oly czimet akarunk, 
melynek folytán tulajdoukép a tartozás megvál
tása következtében az illető tulajdont szerez magá
nak ; ha pedig csak tartozások megváltásáról van 
szó, ez kizárhatja a tulajdon eszméjét. Én tehát 
oly czimet akarok, melyben egyszersmind némi
leg implicite benne legyen az. hogy a tulajdon 
van általa megváltva. A törvény czime nem szól
hat a szőlők megváltásáról, mert a szőlők meg
váltásában a majorsági földek is benne foglaltat
hatnának, ez pedig nem esik az alá. Oly czimet 
akarok, melyben kifejeztessék, mi váltatik meg 
valósággal és mi ennek czélja; ezt pedig nézetem 
szerint elérjük, ha ezt a czimet alkalmazzuk: „a 
dézsmás szőlők megváltásáról." 
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Elnök: A szöveget a czimre nézve megki-

vánja tartani a t. ház vagy változtatni? (Megvál
toztatni.!) Az első módosítás igy szól: „a szőlőbir
tok után járó tartozások megváltásáról". A máso
dik szerint a ezim ez lenne: „a dézsmás szőlők 
megváltása." 

G h y c z y IgnáCz : Én ugy hiszem, az eddig 
fölmerült javaslatok közül a czimre nézve Bezerédj 
képviselő úr javaslata legjobban megfelel a czél-
nak: mert az kimondja, hogy egyéb szolgálmá-
nyok, melyek a szőlők után járnak, mind meg
váltatnak. Én tehát a mellett maradok. 

E l n ö k : Bezerédj módositványa igy szól: 
„a szőlőbirtok után járó tartozások megváltásáról". 
A kik elfogadják, méltóztassanak felállani. (Meg
történik.) A többség elfogadta. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat első szakaszát.) 

Horváth Lajos előadó: Az 1 ső szakasz a 
következő szerkezettel lenne felcserélendő : „Mind 
azon tartozások, melyeket a szőlőbirtokosok sző-
leiktől s azok aljától és teljétől, akár szőlős he
gyekben, akár szőlőskertekben, a föld tulajdonosá
nak szerződés (feladó levél stb.) vagy gyakorlat 
szerint adni kötelesek, az alább körülirt megvál
tás mellett végkép megszüntettetnek. 

„Mennyiben van kivételnek helye az átalá-
nos szabály alól, a 32-dik szakasz határozza meg." 

Manojlovics Emil: T. képviselőház! A 
felolvasott szakasz szerint oly szőlők, melyekre 
nézve az uraság a visszaváltás jogát fentartotta, 
megváltás alá nem esnek. Az ország több vidékén 
azonban azon sajátságos viszony áll fen, hogy az 
efféle szőlőkre nézve a megváltási idő rég lejárt, a 
földes úr azonban a visszaváltás jogát nem érvé
nyesítette, és minden körülmények után ítélve, ér
vényesíteni nem is szándékozik, valószinüleg azért, 
mivel dézsma utján több hasznot huz, mint húzna 
akkor, ha a szőlőt megváltaná és maga mivelné. 
É n ugy hiszem, jelenleg, midőn a dézsmát teljesen 
el akarjuk törölni, ezen körülményre is ki kell 
terjeszteni figyelmünket. (Felkiáltások: Ben tan a 
32-dik szakaszban.') Meglehet, hogy benne van ; én 
azonban czélszerünek tartanám, ha itt volna, hol 
én javaslom. (Zaj.) Engedelmet kérek, de jogom 
van itt szólani! A végett javaslom azt, hogy az 
általam beadott módositványnyal egészíttessék ki 
az első szakasz. 

Kérem módositványomat felolvastatni. 
Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa Manojlovics 

Emil módositványát:) Az 1. szakaszhoz toldassák: 
„Végre megváltás alá esnek azon szőlők, szőlőkertek 
és tartozékaik, melyek szerződés mellett határozott 
időre visszaválthatási feltétel alatt adattak ki ugyan, 
de a földtulajdonos a szerződés lejártakor vissza
válthatási jogát nem érvényesítette." 

Horváth Lajos e lőadó : T . ház! A közpon
ti bizottság eltért azon módtól, melyet a miniszté
rium felállított az első szakasz alkotásánál: t. i. a 
minisztérium javas latában az első szakasz alatt van 
meghatározva, mely szőlők megváltandók, melyek 
nem; a központi bizottság pedig máskép jár t el: 
t. i. kimondja itt az első szakaszban a vezéresz
mét , hogy minden tartozás megváltandó, és a 
kivételeket azután a 32. szakaszban sorolja fel. 
Ennélfogva a Manojlovics képviselőtársam által 
tett módositvány tárgyalása a 32-dik szakaszhoz 
volna utasítandó, azon esetben t. i., ha a t. ház a 
központi bizottság szövegezését elfogadja. H a n e m : 
akkor itt kell azt tárgyalni. (Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Méltóztatnak a központi bizottság 
szövegezését elfogadni ? 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
A tárgyalás folyamának gyorsítása végett van 
szerencsém kijelenteni, hogy a központi bizottság 
szövegezése a minisztérium egyetértésével jött 
létre, és ennélfogva a minisztérium eredeti javas
latát visszavonta. Ezt csak azért jelentem, nehogy 
mindenegyes szakasznál ismét fel keljen olvasni az 
eredeti szöveget. A minisztérium egészen magáévá 
tette a központi bizottság szövegezését. 

E l n ö k : Méltóztatnak az első szakaszt elfo
gadni ? (Elfogadjunk !) Az első szakasz marad a köz
ponti bizottság szövegezése szerint. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a 2. szakaszt.) 
Több rendbeli módositvány adatott be hozzám: 
sorrend szerint fel fogom olvasni. Miután a kép
viselő urak nem élnek azon jogukkal, hogy mó-
dositványaikat ők je'entsék be, ugy hiszem, leg-
czélszerübb, ha a jegyző olvassa fel. 

(Olvassa Lónyay Gábor és Vecsey-Oláh Károly 
módositványát:) „Tekintve a Zemplén megyében 
fekvő s „Tokaj-Hegyalja" nevezet alatt ismeretes 
szőlőhegyeknek kivételes ^helyzetét), hogy t. i. 
ezeknek talaja, mely a földesúri tulajdont képezi, 
legnagyobb részben kopár kősziklákból, nyirok, 
föveny és kőporból alkotott meredek hegyekből 
áll, mely terület, a szőlőmivelést kivéve, semmi 
más használatra nem alkalmas, s hogy ezen szőlők
nél 9Ao értéket a reájok fordított és az ország bár
mely más bortermelő vidékéhez hasonlítva, rend
kívül költséges ipart képvisel; 

„tekintve továbbá, hogy Tokaj-Hegyalja, 
bár aránylag kevés, de oly világhírű nemes bort 
termel, hogy méltán az ország kincsének tekintet
hetik, mit bizonyít azon körülmény is, hogy tör
vényhozásunk a régibb időkben is, de különösen 
közelebbről az 1827 : XXXI-dik és 1836: VII-dik 
törvényczikkek által kiváló pártolásra méltatta; 

„tekintve, hogy a tokaj-hegyaljai dézsmás 
szőlőket nagyobb részben oly elszegényedett és 
semmi más jövedelmi forrással nem rendelkező 
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néposztály birja, mely az utóbbi egy pár évtized 
alatt itt aránytalanul kevéssé jutalmazó szőlőmive-
lés terheit már is viselni képtelen levén, a parlag 
szőlők kiterjedése évről évre ijesztő mérvben ter
jed s már is a 15,000 holdat tevő dézsmás szőlők
ből 3000 hold parlagon hever, s ekként adó tárgya 
is megszűnt lenni az országos kincstár nem cse
kély kárára ; 

„figyelembe véve végre, miszerint ezen mos
toha viszonyokat maga az absolut kormány is be
látni kénytelen levén, 1859-dik évben a kincstár 
és ő felsége, mint Tokaj és Tarczal városok földes 
urai, e nevezett városokkal, az 1853-dik év már-
czius 2-án kelt császári pátens szabályaitól egészen 
eltérőleg, a dézsmás szőlők örök megváltására 
nézve olyan szerződést kötöttek, mely szerint az 
évenkinti dézsmára való tekintet nélkül a szőlők 
fekvésök és talajuk minőségéhez képest V osztály
ra osztatván, katastrális holdankint 24—52 pengő 
forinttal, a parlag szőlők pedig 8 p. frttal váltat
tak meg: 

„mindezen körülményeket tekintetbe véve, 
indítványoztatik, miszerint a 317-dik számú tör
vényjavaslat 2-dik szakasza ezen vég szava u tán : 
„levonatik," a következő módositvány tétessék: 

„Tokaj-Hegyaljára vonatkozólag, mely To
kaj, Tarczal, Zombor, Mád, Tálya, Ond, Ráska, 
Golop, Szántó, B.-Keresztúr, Kisfalud, Szegi-Long, 
Erdő-Bénye , Olasz-Liszka , Tolcsva , Horváti. 
Vámos-Ujfalu, Sára, Zsadány, B.-Olaszi, Petrahó, 
Józseffalva, Tranczonfalva, Károlyfalva, S.-Patak, 
Ardó, S.-A.-Ujhely és Kis-Toronya városokat és 
községeket foglalja magában, tekintve ezen vidék 
kivételes helyzetét, s a tokaji bortermelés iparának 
országos fontosságát, ugy szintén figyelembe véve 
a Tokajra s Tarczalra nézve 1859-dik évben foga
natosított örökváltsági szerződéseket: a 21-dik 
szakaszban említett választott bíróság által akként 
lesz a váltságí összeg megállapítandó , hogy ezen 
szőlők, minőségökhöz képest, öt osztályba Boroz
tatván, katastrális holdankint harmincz o. é. forint
tól hatvan forintig, a parlag szőlők pedig nyolez 
forinttól tizenkét forintig terjedhető összeggel vál
tassanak meg. 

„A váltságösszeg biztosítására s kifizetése 
módozataira nézve mindenekben a jelen törvény | 
szabályai alkalmazandók." í 

(Olvassa Halász Boldizsár módositványát:) „A 
váltság, illetőleg kisajátítás tőkéjét a szőlővel bi
zonyos szolgálmányok teljesítésének feltétele alatt { 
beültetett földnek az alább megszabott módon 
becslés utján megállapitandó és törlesztendő örök 
ára teszi." 

HaláSZ B o l d i z s á r : Csak az az észrevételem 
van, hogy míg az indokolást a másiknál felolvasni 

méltóztatott, az én módositványomnál az elha
gyatott. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő : Elnöki meghagyás 
folytán hagytam el; ha egyébiránt a t. ház óhajt
ja, felolvastatik. 

HaláSZ B o l d i z s á r : Csak azért szeretném 
felolvastatni, mert akkor a t. ház föl lesz mentve 
attól, hogy beszédemet hallgassa. 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassa Halász Bol
dizsár módositvány áriak indokolását:') „Tekintve, 
hogy már az 1848-diki pozsonyi, még rendi or
szággyűlés a IX. törvényczikk 1-ső szakasza által, 
mely nem csak az úrbér, hanem az azt pótló szer
ződések alapjáni szolgálatokat, u. m. a dézsmát 
és pénzbeli fizetéseket is örökre megszüntette; a 
2-dik §-ban pedig a kijavítást az álladalom terhéül 
fogadta el ; az ugyanazon évi pesti, már képvise
leti országgyűlés pedig a szorosan vett urbériségen 
kívül, minden egyéb hűbéri természetű viszonyo
kat is szintén örökre megszüntetni kötelességének 
tartván, ámbár annyiban, hogy az álladalom ál
tali kisajátítást szavazattöbséggel egyedül az 7« 
telkes és az azokhoz hasonló 500 frt értékkel bi
rokra szoritotta, abban azonban, hogy a dézsmás 
szőlőket illetőleg, a megváltás alapjául ne a szol-
gálmányokkal felérő tőke, mint az úrbériekre néz
ve felvétetett, hanem a föld becsára szolgáljon 
alapul, szept. 20-án tartott 57-dik ülésében egy-
értőleg határozott; habár ezen határozat a bekö
vetkezett gyászos események miatt kötelező tör
vény erejére nem emelkedhetvén, a provisorium 
alatt mellőztetett is, jelen országgyűlés által mind
amellett legalább irányadóul vétethetik; 

„tekintve azt is, hogy miután jelen törvény 
alkotásának fő indoka nem lehet más, mint a hű
béri viszonyok megszüntetése, illetőleg a földnek 
szabaddá tétele által a szorgalomnak fokozása, a 
múltra nézve pedig megjutalmazása inkább, mini; 
büntetése; annál fogva az osztó igazsággal, mely 
senkit más kárával gazdagítani nem enged ugyan, 
de sajátját mindenkinek biztosítani köteles, az 
levén egyedül összeegyeztethető, ha ezen hűbéri vi
szonynak törvény által, tehát államérdekből meg
szüntetésénél , tekintve kényszeritett osztálynál 
mindegyik osztozó fél sajátját visszakapja; 

„kétségtelen levén tebá*-, hogy a földbirtokos
nak földje örök áránál, melynek lefizetésével tulaj
dona kisajátittatik, egyéb követelni valója épen 
ugy nincs, mint nem volt a dézsmaadónak akkor, 
midőn a földtulajdonos által kibecsültetvén, a 
más földjébe ültetett tőkék s egyéb beruházásai
nak becsárát megkapván, azokat ugy volt a föld 
birtokosának átengedni kényfelen, hogy arról, 
vajon a becsár tőkének kamatja a szőlőből vett 
eddigi jövedelmével felér-e ? szó sem lehetstt: 

„ezeknek folytán a szőlők megváltására vo-



CCXC. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Szeptember 29. 1868.) 55 

natkozó322. sz. a. törvényjavaslat 2-dik szakaszá
nak következő, egyszerű, igazságos, könnyen 
kivihető módosítását indítványozom." 

Magát aruódosicványt már felolvastam. 
Nyáry P á l : T. ház! Azt hiszem, mindnyá

jan belátjuk, hogy ezen második szakasz alapja 
ezen törvényjavaslatnak. 

Nekem elvontan nem lehet észrevételem ezen 
törvényjavaslat tartalmára nézve, azért, mert ez 
által, ugy hiszem, az van kimondva, hogy a 3-dik 
szakasz rendelete szerint megállapitott évi tarto
zás tőkésittetik, és ez lesz a váltságdíj. Ez oly té
tel, melyhez elvontan nem férhet szó. De miután 
a gyakorlati térre lépünk, megvallom, t. ház, hogy 
azt a biztosítékot nem találom fel ezen pontban, 
melyet kívánnék Magyarországon a váltság körüli 
eljárásnál. Az minden esetre, a mi ebből a számí
tásból ki fog ütni, egy határozatlan mennyiség. 
Annyi befolyás lehet annak megállapítására nézve, 
hogy könnyen megtörténhetik, a mi 1848-ban 
történt, midőn a belügyér a jobbágybirtokok becs
lésére több száz pontból álló utasitást adván ki, 
a próba-összeirás megtör.ént Zemplén vármegyé
ben, és e vármegyének legtennéketlenebb — nem 
jut eszembe, milyen nevű helységében (Folkiáltá-
sok; Raja!)-— Raja helységében be volt bizonyit-
va,hogy azon uradalom, mely megbecsültetett, soha 
többet 6000 váltóforintnál nem jövedelmezett, és 
a becslésből az jött ki az elvontan készitett pontok 
szerinti becslésből, hogyannak 40,000 pfrt volt a 
jövedelme. Ha nekem ismeretlen vidéken kell utaz
nom, kérdésen kivül véghetetlen nagy szolgálatot 
tesz nekem egy kompasz. Tudom magamat tájé
kozni; de hogy élne tévedjek, még nagyobb szol
gálatot tesz az, ha bizonyos állandó pontokat is
merek, mely pontokhoz mérem lépteimet. Én, t. 
ház, ily pontoknak tartom azon szerződéseket, me
lyek a felek közt már eddig létrejöttek, és e tör
vényjavaslat tárgyalásánál nem tartom lehetőnek, 
hogy a törvényhozás ezen megtörtént dolgot figye
lembe ne vegye. 

A szőlődézsmának megváltása, a mint ma 
már emiitettem, nem uj kérdés. Ez igen régi kér
dés Magyarországon. Senkit sem lephet meg, sem 
a dézsmára jogosítottakat, sem a dézsmakötelezet-
teket. Ezt nagyon lehetne hasonlítani ahhoz, midőn 
valaki nagy betegségen megy keresztül, midőn azt 
már a guta ugy félig-meddig megütötte. U g y hi
szem, logikus az, ha azon ember rendezi dolgait, 
és ezen ponttól fogva azon igyekszik, hogy örö
köseinek vagyonát rendben hagyja hátra. Én na
gyon sok hasonlatosságot látok e közt és a közt, a 
mi most foglalja el figyelmünket. 1848-ban már nem 
csak az, hogy kérdésbe volt téve a dézsmaváltság, 
hanem a váltságra nézve valósággal országgyűlési 
határozat is hozatott. Ha azok, a kiket ez illetett, I 

szabad egyezkedés utján megállapítottak egy 
vagy más helyen bizonyos váltságdíj árakat. én 
azt gondolom, a képviselőház akkor nem tesz 
mást. mint kötelességét teljesiti, hogy a hol a sző-
ló'dézsma még most is szedetik, ott zsinórmértékül 
azon szerződéseket veszi, melyek a felek közt sza
bad egyezés utján létesíttettek, és azon árakat szab
ja meg vagy pedig a becsünél is tekintetbe veszi 
azon árakat, melyek szabad egyezkedés utján lé
tesíttettek. 

Ezek indokaim azon módositványra nézve, 
melyet következőkben van szerencsém felolvasni. 
(Olvassa:) „A váltságdíj a 3-dik szakasz rendelete 
szerint megállapitott évi átlagának 5 százalékkal 
számitott tőkéje képezi, kivonva abból a beszedési 
és kezelési költségek fejében egy hatod részt. 

„A váltság-tőke oly helyeken, hol a megvál
tás egy részben már ezelőtt történt, a jelenleg még 
meg nem váltott szőlőket illetőleg a többiekre a fe
lek által szabad egyezkedés utján megállapitott 
mennyiségre leszállítandó; ott ped'g, hol helyben 
magán megváltás eddig nem jött létre, a váltság
díj meghatározásánál a legközelebbi vidéken a fe
lek által kötött magán szerződésekben megállapi
tott ár is figyelembe vétessék." 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa Nyáry Pál mó-
dositványát.) 

L ó n y a y Gábor: Miután a felolvasott két 
első módositvány minden esetre az egész kérdésnek 
sarkpontját képezi; azt tartom, mielőtt a harmadik
nak tárgyalására mennénk át, előbb azokat kell 
eldöntenünk. 

Engedje meg a t. képviselőház, hogy ennek 
indokolására felszólaljak. 

Elő van már adva és indokolni megkísértette 
képviselőtársam Vecsey és Zsedényi is a Hegyal
jának kivételes állását. Ehhez részemről még csak 
egyet adok, a mit ők nem hoztak fel: hogy t. i. az 
országos törvényen kivül és az országos pártfogá
son kivül a Hegyalja igen nagy részben a me
gyei municipium pártolásában is részesült, a m i 
most már nagy részben, sőt csaknem egészen meg
szűnt. Hogy többet ne mondjak, pl. azon szaba
dalomban részesült a Hegyalja, hogy megyei sta
tútum következtében, melyet az országos kormány 
is föntartott, a Hegyaljára sem szőlőt, sem bort, 
sem mustot nem volt szabad bevinni. (Gyönyörű 
állapot!) Ez igy volt, s ezt nem azért hoztam fel, 
hogy igy maradjon, hanem annak indokolására, 
hogy a Hegyalja az ország és megye pártfogásá
ban s bizonyos kiváltságos állásban volt mindig. 
Tudom, hogy ennek vége van; hanem engem még
is biztat azon remény, hogy a kik ezen kivételes 
állását a Hegyaljának nem ismerik, az itteni 
előadásokból mégis némi felvilágosítást s tanulsá
got meríthetnek. 
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Részemről szintén ismerem igen sok borvidé
két az országnak, s merem bátran állítani, hogy 
azon szomorú viszonyokat, melyeket a Hegyalján 
tapasztalhatni, máshol sehol sem láttam. Annyi 
parlag szőlő sehol sincs egész Magyarországban, 
mint a tokaj-hegyalji vidéken, olyan csekéiy becse 
a szőlőnek — egyes kivételeket nem veszek fel, 
hanem átalában — az egész országban nincs ; igy 
az ung-, bereg- és szabolesmegyei szőlő értéke átalá
ban több, mint a hegyaljai. 

Ha különös pártfogásba, s az itt felhozott kö
rülményeket tekintetbe nem fogja venni a t. ház, 
s egyenlő megváltási elvben kivánja részesíteni az 
egész országot, ebből az következik, hogy a Hegy
alja, ezen féltett kincs, a melyről elmondhatom, s 
már sokszor volt mondva, hogy az világhírű bor, 
fájdalom, csak világhírű, de nem mondhatjuk, hogy 
világkeletü, s nern mondhatjuk, hogy az ár meg
felelne annak a világhírnek. Annak költséges elő
állítása fölemészti a jövedelmeket, s az idő viszon
tagságok annyira kiterjeszkednek azon szőlőkre, 
mint e hazában máshol sehol. 

Ezeket tekintetbe véve óhajtom, hogy ha áta-
lánosságban nem is kivan a törvényhozás eltérni, 
legalább a Hegyaljára tegyen kivételt a módozatra 
nézve, melyet részemtől szintén nem tartok sem 
igazságtalannak, sem törvényellenesnek: mert épen 
m;i nagyon kiemelték igen sokan, hogy azok a 
dézsmás szőlők nem úrbéresek ; s mikor annak meg
váltásáról van szó, akkor ne tessék az urbériség meg
váltásából vett cinosurát s okoskodást venni alapul, 
hanem itt, mivel külön természetű, mivel nem 
úrbéri , azért külön megváltási módozatot tartok 
igazságosnak. Részemről tehát ajánlom s pártolom 
a íöld értékének alapul vételét, mert ha ez vé
tetik, akkor nem csak a volt földes úr, a ki a talajt 
adta, hanem az is, a ki attól most adózik, a leg
igazságosabban fog részesülni a megváltás s a tör
vény itt kimondott módozatában. 

Részemről ugy nem fogadom el a 2-dik sza
kaszt ; hanem méltóztassanak tekintetbe venni az 
általunk beadott módositványt, s annak sorsa fö
lött intézkedni. 

Deák F e r e n c z : T. ház ! A most előadott 
módositványok, hitem szerint, inkább a 3-dik sza
kaszhoz tartoztak volna, mint a 2-dikhoz, kivévén 
azt az eszmét, melyet többek között Lónyay Gá
bor képviselőtársunk előhozott, s némely mások is, 
hogy a föld vétessék becsű alá, és nem tudom 
minő számítás alapján váltassék meg. 

Én ezen módot nem tartom igazságosnak, 
czélszerünek és kivihetőnek. 

Mindenekelőtt azon kérdést teszem, mit tesz 
a földet megbecsülni ? A földnek becsára adatok
ból számíttatik ki, és ezen adatoknál az első és leg
fontosabb : tökéje annak, a mit a föld hoz. Akár

mely utolsó földmivest kérdezünk meg valamely 
mezőről, kaszálóról, hogy mit ér ? azt fogja monda
n i : „Uram, ennyit hoz, vagy ezért évenkint bérbe 
kapni ennyit, tehát annak tőkéjét éri meg." Már 
pedig azon birtokoknál, azon földrészeknél, melyek 
szőlő alá adattak, constál az úrbér, t. i. azon bér, 
a mely mellett az, a ki azt szőlővel beültette, a tu
lajdonostól bérbe kivette. A dézsmás szőlőket nem 
erőtették senkire, nem competentiába assignáltat-
tak valakinek, mint az úrbéri birtok, hanem sza
bad egyesség utján vették ki a szőlőt mivelni aka
rók a földet, és attól bizonyos bért ígértek. Ez a 
legbiztosabb számítás. A föld annyit ér, a mennyi 
jövedelmet hoz. Mi a megbecslés egyébként ? Ha 
ezt mellőzzük, mikép becsüljük meg? Ha elmegy 
valaki Liptóba, a meredek hegyeket megbecsülni, 
és ott kérdi valakitől, hogy az mennyit ér ? a be
csüs azt fogja felelni: „Legelőnek ennyit ér, uram, 
egyébre semmire nem való." Ha Badacsonyra 
vagy Somlyóra megy az ember, és meg akarja be
csülni, és igy a He/yal ján is a meredek oldalakat: 
az más használatra m m alkalmas, búzatermelésre 
nem ér semmit, káposztás kertnek nem való, ka
szálónak szintén nem alkalmazható, de bort jót 
terem. A helyzet, földkeverék olyan, hogy a leg
kitűnőbb bort adja, annak tehát sokat ér. Hiszen 
épen a tokaji vidékről szakértők azt állitják, hogy 
a világon nincs talaj, mely nemes bor termelésére 
oly alkalmas volna. Ha ilyen szempontból vesz-
szük a becslést, mit nyernek vele a szőlőbirtoko
sok? Kétségkívül olcsóbbra nem becsüljük, mint 
a mostani jövedelmek tőkéjére. 

A fölhozott mód tehát impraktikus, kivihetet
len dolog volna, vagy pedig szóban volna oly já
ték, mit azon képviselőkről nem teszek föl, hogy t. 
i. oly becslést értenek, mit érne az a föld, ha nem 
szőlővel plántálnák be ? hát az bizony semmit 
sem érne. 

A mi a kivételes állapotot illeti: ilyen hely
zet nem csak a Hegyalján van, hanem van igen 
sok, és leginkább a nemes borokat termő helyeken. 

A mi a föld becsét illeti, a földet mindig azon 
szempontból becsülik meg, mely szempontból az 
leghasznosabb. Téglagyárt állit valaki. A téglagyár 
mellett van, nem tudom, mennyi hold föld, téglának 
igen alkalmatos agyagu, azt bizonyosan drágábban 
veszik meg, mint azon agyagot, mely nem azon he
lyen van : mert annak, a ki téglát akar gyártani, 
azon arra alkalmas föld igen sokkal többet ér. Ha
bár tehát amaz agyagföld szántás-vetés szempont
jából tekintve, kevesebbet ér, mint pl. a bánsági, 
de a téglagyárosra nagyobb értékű. 

Tévedés van a fogalomban. Azt mondják, ez 
kisajátítás. Bocsánatot kérek, nem kisajátítás ez. 
A kisajátítást igen ritkán használja az állam, mert 
coercitiv eszköz, a hol a törvény megengedi a ki-
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sajátítást. Nézzünk végig a gyakorlatban, minden 
ilyen kisajátításoknál, kétszeres, háromszoros árát 
adják meg a földnek, mint a mit az más embernek 
érne. A vasúti kisajátításoknál pl. megköszönnék 
a földbirtokosok, ha íöldjökért annyit kapnának, 
mennyi ugyanazon határbeli vagy épen oly qua-
litásu föld holdjáért adásvevés szerint adatnék má
soknak. 

Alapja ezen törvény eszméjének a kárpótlás, 
ez pedig nem uj eszme, nem most állítottuk föl. 
{Helyeslés jobbról.) 

Hivatkozott egyik képviselőtársunk az 1848-ki 
korszakra, és azt mondta, hogy akkor a kisajátítás 
volt alapja a határozatnak. Én kivontam azon 
határozatot az 1848-diki országgyűlési irományok
ból, és imea 86-dik szám alatt ez áll. (Közbeszólás: 
Miféle irományból?) A képviselőháznak 1848. évi 
szept. 15. tartott ülése jegyzökönyvéből. (Olvassa:) 
„Közegyetértéssel határozatilag kimondatni ren
deltetett, hogy addig is, mig a hűbériség hátralevő 
maradványairól szóló törvényjavaslatok tüzetes tár
gyalása befejeztetnék, a képviselőház határozatilag 
kinyilatkoztatja, hogy a szőlők után járó dézsma, 
vám és másnemű adózások a törvény által hatá
rozandó méltányos kárpótlás mellett teljesen meg-
szüntetteíni rendeltetnek, és e határozatnak kinyo-
matása is elrendeltetett." 

Tehát e törvénynek már akkor alapeszmé
je a méltányos kárpótlás volt; a méltányos kárpót
lásnak pedig nincs más alapja, mint a valóságos, 
tiszta, kétségtelen, biztos jövedelem kiszámítása és 
az a szerint megállapítandó tőkemennyiség. 

Hanem Nyáry képviselő urnák nézetem sze
rint is igazsága van abban, hogy miután a szőlő
váltságokra nézve az országnak majdnem min
den vidékén történtek barátságos egyezségek, 
ugyanazért azon barátságos egyezség utján történt 
megváltásokat figyelmen kívül hagyni nem lehet: 
mert utoljára is ily egyezségek nagy útmutatásul 
szolgálnak arra nézve, hogy a két fél körülbelül 
mennyire becsül ily jövedelmet és mekkora teher
nek tekinti az adózást. 

Száraz, szoros kiszámítás szerint eljárni igen 
sok helyütt nagy igaztalanság volna. Én magam 
is voltam hegy-vámos és kilenczedes szőlőbirto
kos. Bizony, kérem, el merem mondani, hogy a 
hegy-vámos szőlőknél, ha a kezelési költség fejé
ben Vio levonatik, én akkor, mint birtokos, szíve
sen elengedtem volna az egy tizedet a viz fejében, 
a mi a must közé van keverve. (Atalános derültség.) 
Az a bor, melyet a hegyvámban behoztak, ax 
ugyan m ssze volt attól, mit a szőlőmivelő magá
nak megtartott. Lehetetlen az ár kiszámításánál 
azon árt fölvenni a hegy vám-borra nézve, melyen 
a határbeli szőlőbirtokosok a magok borát eladják. 

Valószínűleg olcsóbban történtek az eddigi 
KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. X. 

megváltások, mint a szoros kiszámítás hozná magá
va l : mert tudták a földtulajdonosok, hogy a hegy
vám , kilenczed és tized fejében nagyon silány 
bort kapnak, nem olyat, a milyet a szőlőbirtokosok 
a magok részére megtartottak; tehát ez* minden 
esetre figyelembe veendő oly zsinórmértékül, hogy 
mindenütt e szerint történjék a számitás. 

Vajon azon határban vagy vidéken ilyen 
egyezség történt-e, azt nem szeretném megállapí
tani ; különösen nem szeretném pedig a szőlőmive-
lők érdekében : mert minden vidéken van egy kie
melkedő, különösen jó minőségű szőlőhegy, annak 
a megváltása sokkal drágább, mint a szomszéd 
hegyek kevés értékű boraira nézve lehet a megvál
tás. Ontapasztalásból tudom, hogy a badacsonyi 
hegyeknél az egyik hegysor szőlőinél a megváltási 
összeg sokkal nagyobb, mint a közel eső másik 
hegysor szőlőinél. így a Badacsony egyik részén 
oly árakat adtak, melyek a másik részre nézve nagy 
igazságtalanságot foglalnának magokban, p. o. a 
korkoványi részen, melyet azért neveznek így, 
mert midőn a német megkóstolta, azt mondotta: 
..Grar ka Wein." (Derültség.) 

A kivitelt illetőleg tehát a következő módo-
sitványt teszem. (Olvassa:) Az első sorban e sza
vak u tán : „Az évi tartozás" e szavak igtattassa-
nak b e : 

„tekintettel a vidéken netalán létrejött egyez
ségben megállapított váltságdijakra is." 

A bíróság majd alkalmat talál ezt figyelembe 
venni és a számítást a szerint eszközölni; a hol 
pedig ez oda nem illik, mint a badacsonyi és a 
szomszéd vidékeken, ezt figyelembe rem veheti. A 
többit a bíróság eljárására bíznám. (Helyeslés.) 

Molnár József: Elállók a szótól. 
Besze János: Elállók a szótól. 
Halász B o l d i z s á r : Némi félreértést kívá

nok helyreigazítani ; nem indokolok semmit, 
(Halljuk 0 

A miniszter úr, alkalmasint gyönge hangon 
vagy a szokott zúgás miatt, félreértett: mert azt 
méltóztatott mondani, hogy én állítottam, hogy 
nem tartom igazságosnak a dézsmaköteles kény
szerítését a megváltásra. Én nem azt mondtam, 
mert a képviselőház jogát nagyon tisztelem, és 
nem korlátolni, hanem kiterjeszteni óhajtom. Azt 
mondtam: ha oly magas lesz a megváltás ára, 
hogy azt magára nézve károsnak tartja az illető 
és ebbeli bujában kivágja a szőlejét, nem volna 
jogos őt kártérítésre kényszeríteni. 

A központi előadó úr is mondott olyat, a mit 
szó nélkül nem hagyhatok. Nevezetesen Lónyay 
Gábor képviselő urat akarván czáfolni, azt mon
dotta, hogy nem igaz, mintha az 1848: IX-dik 
törvényben a szőlődézsma volna értve, mert értve 
voltak azon szőlők, melyek úrbéri földhöz tartoz-
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mumot óhajt a hegyaljai szőlőkre niegállapittatni. 
Én noha elismerem a hegyaljai terméknek döntő 
erejét; de azt hiszem, hogy mindamellett Speciális 
kivételt a Hegyalja nem igényelhet, hogy a hegy
aljai szőlőknek megváltására egy egészen ellenté
tes kulcs álíapittassék meg a törvényben. Lehet
nek igen méltányos észrevételeik a hegyaljai szőlő
birtokosoknak , de arra lehet reflectálni a 3-dik 
szakaszban; hogy azonban ellentétes elvet kellene 
felállítani, ebbe a kormány részéről nem egyezhe
tem bele. 

A mi Halász képviselő úr indítványát illeti, 
hogy a föld értéke vétessék alapul: arra nézve 
ujabb ellenészrevételeimet felesleges elmondanom, 
mert a ház többsége már határozott. 

Emiitette még képviselőtársam, mintegy vi
szonzásul előbbi észrevételemre, hogy a szőlő-
szolgálmányok szintén az úrbéri szlogálmányok 
sorába tartoznak, s hivatkozott az 1848-diki tör
vényre. Igaz, az 1848-diki törvény nem csak az 
urbériséget törülte el, hanem az urbért pótló szer
ződések tartozásait is eltörölte; de a mi egyszer ur
bért pótló szerződés, az azon szerződés által telje
sen úrbérivé vált. Hogy pedig ily szőlőket soha
sem tekintett a törvényhozás úrbéri természetüek-
nek, kitűnik az 1868-diki képviselőházi határozat
ból, mert ha az 1848-diki törvény azt igy értette 
volna, akkor nem lett volna szükség a szept. 16-
dikai határozatra. 

Ugy hiszem, itt minden más érv fölösleges. 
Ujabban is kérem a t. házat, méltóztassék 

magát az elvet, melyet a 2-dik szakasz kifejez, el
fogadni , és azután, ha talán azon vidékeken tör
tént megváltásokra reflectálni akar a tisztelt ház, 
ezt a 3-dik szakaszban kifejezni; de magát a máso
dik szakaszt, és az abban foglalt elvet méltóztas
sanak tisztán megtartani, nem pedig ellentétes el
veket bele foglalni. (Helyeslés.) 

Zsedényi E d e : Hiszen épen a 3-dik szakasz
ra tette Deák képviselő úr indítványát. A 2-dik 
szakasz megmaradt, most tehát már a 3-dik sza
kaszt tárgyaljuk. (Zaj.) 

Horvát Boldizsár igazságügy miniszter: 
Tárgyaltatott a második szakasz és ezen második 
szakasz tárgyalásánál adattak be ezsn módositvá-
nyok. Arra jegyezte meg igen helyesen Deák 
Ferencz képviselő úr, hogy talán ezen módositvá-
nyok tárgyalása inkább volna helyén a 3-dik sza
kasznál , hol magam j-észéről is beleegyezném, 
hogy az előadott fogalmazás fölvétessék; de a2-ik 
szakasz fölött a t. ház még nem határozott: min
denekelőtt tehát ezen szakaszra kellene szavazni. 

E l n ö k : A 2-dik szakaszt Deák Ferencz kép
viselő úr módositványa értelmében elfogadja-e a 
t. ház? Azon képviselők, kik elfogadják, szíves
kedjenek felállni. [Megtörténik) A 2 dik szakaszt 

tak. Ez áll e szóig: „az ú rbér ; " de ez után az 
mondatik: „az azt pótló szerződések," és eresz
ben igazat adok Lónyay Gábor képviselőtár
samnak. 

Zsarnay Imre: Elállok a szótól. 
Vecsey-Oláh K á r o l y : Legyen szabad ne

kem, mint első módositványt tevőnek, még egyszer 
szólanom. {Még mások is akarnak! Vukovicsl) 

Vukovics Sebő : Nekem nincs semmi kifo
gásom ezen szakaszban kijelentett elv ellen, hogy 
t. i. a kezelési költségek fejében vonassék le egy 
hatodrész a megállapított értékből. Hanem csak 
arra nézve teszek észrevételt, miként az ki van 
fejezve a szakaszban, hogy az évi tartozás megál
lapított értékének húszszoros összege képezi a meg
váltási tőkét. Már most ha valamit értéknek ve
szünk, ezalatt értjük: mennyit kap az valósággal, 
a kit illet, p . o. ha valakinek dézsmája van, és 
tiszta jövedelem gyanánt vett 100 frtot, ez az ér
ték ; tehát itt, ugy látszik, nem az értetik az első 
megérintésnél, a hol az mondatik, hogy az évi tar
tozás húszszoros értéke képezi a megváltási össze
get. Itt lehetetlen, hogy értessék a tiszta érték, 
mert ha a tiszta értéket érteném, nem lehetne 
hozzátenni, hogy abból vonassék le kezelési költ
ség fejében egy hatod rész, mert kétségkivül ezt a 
bruttó-jövedelemből kellene levonni; tehát akár
mily szóval, de ki kellene fejezni, hogy itt a bruttó-
jövedelemből vonatik le a hatodrész kezelés- és 
beszedési költségek fejében. Mert avval valóban 
igazságtalanság és illusió történnék , hogy ha 
egyszer megállapittatnék tiszta értéke a jövede
lemnek, és akkor vonatnék le egy hatodrész ke
zelés és beszedési költségek fejében. 

Horvát Bo ld iz sár i g a z s á g ü g y é r : Néze
tem szerint a 2-dik szakasz szövegezésének csak
ugyan ugy kell maradni, mint jelenleg van: mert 
szól átalában. s kimondja azon elvet, hogy az évi 
tartozás húszszoros összege képezi a váltsági ösz-
szeget, melyből azonban beszedés és kezelési költ
ségek fejében egy hatodrész levonatik. Hogy azon 
évi tartozás hogyan számittatik ki, hogyan állapit-
tatik meg, arról a 3-dik szakasz szól, és kimondja, 
hogy alapul nem egy év vétetik fel, hanem tiz év
nek átlaga. Épen azért van értelme a 2-dik sza
kaszban ezen szómik: „értékének." Miért? Mert 
nem egy évi tartozásból, hanem a tartozás 10 évi 
átlagából számittatik ki az érték. 

Különben a tett indítványokra nekem rövi
den csak az az észrevételem van, hogy ezen indít
ványokból Nyáry képviselő úr indítványa inkább 
a 3-dik szakaszra vonatkozik, mint a 2-dikra, s 
azért jobb volna azt ott tárgyalni. 

A 2-dik szakasz lényegét két indítvány tá
madja neg : Vecsey és Halász módositványa. 

Vecsey úr indítványa egy maximumot és mini-
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a képviselőház Deák Ferencz képviselő úr módo-
sitványa értelmében elfogadja. 

Következik a 3-dik szakasz. {Fölkiáltások: Hol
nap!) Legalább a 3-dik szakaszt tárgyaljuk még 
ma, miután arra nézve módositványok adattak be. 
(Halljuk!) 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat 3-dik szakaszát.) 

H o r v á t h LajOS e lőadd: Ezen szakasz szö
vegébe két hiba csúszott b e : nevezetesen a 4-dik 
pontnál e szó helyett: „egyéb" ez tétessék: „egyik"; 
az 5-dik pontban pedig e kifejezés: „a 18-dik sza
kaszban emiitett hivatalos közeg" ezzel cserélendő 
fel: „a 21-dik szakaszban emiitett bíróság." 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Deák Fe
rencz módositványát.) 

E l n ö k : Elfogadja-e a ház a 3-dik szakaszt 
azon hozzáadással, melyet Deák Ferencz képvi
selő ár javasolt? (Elfogadjuk!) 

N y á r y P á l : Deák Ferencz képviselőtársam 
beszédében maga is emlitette, hogy azon eszme, 
melyet ő módositványában a 3-ik szakaszra vonat
kozólag kifejezett, rokon azon eszmével, melyet én 
a 2-dik szakaszhoz beadott módositványomban 
előadtam. A rokonság eszméink közt elvitázhatlan, 
hanem a különbözés annak fokozatában áll, a meny
nyiben én módositványomban az eljárásnál eddig 
létrejött szerződéseket használni kivánom, és a 
mint azt Deák Ferencz maga részéről alkalmaz
tatni javasolja. Én határozottan azt mondom, hogy 
minden oly helyeken, hol ily egyezségek már ré
gebben létrejöttek , azok annyira respeutáltassa
nak, hogy a még meg nem váltott szőlőkre nézve 
kiteendö becs, ha meghaladná azon összeget, mely 
összeg már a magán kiegyezkedésnél szabad 
egyezkedés utján megállapittatott, leszállittassék; 
a hol pedig ilyen még nem jött létre, ott minden 
esetre a legközelebbi vidéken létssitett egyezkedés 
eredménye vétessék figyelembe. (Ellenmondás.,)Ugy 
látom, híjába ragaszkodnám hozzá: annálfogva bele
egyezem abba, mit Deák Ferencz képviselőtársam, 
az eszme rokonságánál fogva, előterjesztett, ámbár 
a fokozat szerint véghetlen nagy a különbség köz
tünk. Én tehát, mondom, részemről is elfogadom 
a Deák Ferencz módositványát. (Helyeslés.) 

G h y c z y IgnáCZ: T. ház! Ezen szakasz 5- ik 
pontjára volna eseké]y észrevételem, a mely azt 
mondja, h o g y : „ha a tartozás mennyiségét és árát 
ez alapokon, t. i. a négy első pont alapján, és ezen 
elvek szerint kiszámítani nem lehetne, parlag és 
kiirtott szőlőknél, stb., a 21-dik szakaszban emiitett 
biróság a körülményekhez képest, a czélnak meg-
felelőleg, más adatok alapján fogja azt kideríteni s 
megállapítani." Csekély felfogásom szerint a tör
vénynek szabatosnak kell lennie; ki kell mondania 
pontosan az elvet, a mely szerint azon közeg, mely 

a törvényt végrehajtja, eljárni tartozik. It t ezen 
pontban ezt kimondva nem látom, és épen azért 
azt gondolom, hogy a bíróságnak a legnagyobb 
önkény van adva az által, hogy ő intézze el a sze
rint, a mint mondatik, t. i. a körülményekhez ké
pest. Erre nézve bátor volnék egy módosítást hozni 
javaslatba. Nem kivánom hosszas indokolásával a 
tisztelt ház figyelmét tovább is terhelni , csak 
egyszerűen megteszem módosításomat, a mely 
szerint a biróság eljárni tartozik. Ugyanis ezen 
szakasz 5-dik pontjában ezen szavak: „a 21-dik 
szakaszban emiitett bírói ág" stb. végig kihagyat
ván, helyökbe tétetnének a következő szavak: 
„minemüségök és a helybeli rendes adás-vevési 
árak szerint váltódik meg." Bátor vagyok ez indít
ványomat a t. ház figyelmébe ajánlani. (Maradjon!) 

Mihá ly i Pé ter j e g y z ő (olvassa Ghyczy Ig-
nácz módositványát.) 

Horváth Lajos előadó: Azt hiszem, t. ház, 
ezen pontnak épen az az érdeme, hogy elvet nem 
állitván fel, nem köti meg a biróság kezét, mert 
mihelyt bizonyos elveket állítana fel, már kizárná 
annak lehetőségét, hogy minden esetben ered
ménynyel járhasson el a választott biróság. En 
tehát azt tartom, maradjon a szerkezet ugy, ahogy 
van, s a biróság — nem a hivatalos közeg — a 
körülményekhez képest, szabad tetszése szerint. 
állapítsa meg az árt, valahányszor másképen nem 
boldogul. 

Horvát Boldizsár igazságügy ér: Annál 
inkább egyetértek t. barátommal, Horváth Lajos
sal, mert az indítványozó úr azt monda, hogy 
más adatok hiányában az adás-vevési szerződés 
szolgáljon irányadóul a váltságdíjra nézve. Bocsá
na t ! hiszen soha sem tartozik az illető az egész 
földet megváltani, hanem csak a rajta levő szol-
gálmányokat. Ha ezeket nem lehet eruálni, ha bi
zonyos időn át megtagadtattak, a föld értéke sze
rint semmi esetben sem fog megállapittatni a vált
ság, mert akkor az egész földet fognák megfizetni, 
nem pedig a szolgáinlányokat. Már itt bizonyos 
latitudet kell a bíróságnak hagyni: elég zsinór
mérték van már felállítva, midőn Deák Ferencz 
módositványa elfogadtatik, t. i. ho^y tekintet 
legyen a vidéken netalán létrejött váltságdíj-szer
ződésekre. Itt elég latitude van engedve a bíróság
nak ; de egyúttal az irány is ki van jelölve, mely 
szerint el kell járnia. Minden egyes esetben más
kép kell a bíróságnak eljárni, és minél inkább 
bocsátkozunk casuisticába, annál kevésbbé fogjuk 
ezen kérdéseket megoldani. (Helyeslés.) 

Vecsey-Oláh K á r o l y : Csak egy szót kérek 
Deák Ferencz képviselő úr inditványához hozzáté
tetni: ezen szót t. i. „különös"; és ekkor a módo-
sitvány igy hangzanék: „különös tekintettel a 
vidéken talán létrejött" stb. (Nem kell!) 

8* 
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Z s e d é n y i E d e : A minisztérium részéről még 
nem jelentetett ki, elfogadja-e Deák Ferencz indít
ványát vagy nem ? 

H o r v á t B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y é r : Megle
het, közvetlenül nem jelentettem ki, hanem köz
vetve volt szerencsém kijelenteni. Most és koráb
ban is, midőn a 2-dik szakasznál tett észrevételek
re válaszolni volt szerencsém, kijelentettem, hogy 
Deák Ferencz úr módositványához én is hozzájá
rulok, hanem csak ugy járulok hozzá, a mint az 
tétetett, azon „különös" szó kihagyásával, melyet 
Vecsey-Oláh Károly képviselő úr kivan hozzá 
tétetni. 

E l n ö k : A kik a 3-dik szakaszt a Deák Fe-

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József 
b.. Gorove István, Horvát Boldizsár, Wenckheim Béla 
h.; később Lónyay AJevyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 ' / t órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja ve
zetni , a szólani kívánók neveit pedig Dimitrievics 
Milós jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegj^zö'könyve fog hitelesíttetni. 
BujanOvics Sándor j e g y z ő (olvassa a szep

tember 29-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Wenckheim Béla b. belügyminiszter 

úr értesit, hogy október 4-kén, mintő felsége neve 
napján, d. e 10 órakor a budavári főtemplomban 
isteni tisztelet fog tartatni, mire is van szerencsém 
a t. ház tagj-dt meghívni. 

Fiume városa távirat utján értesit a felől, 
hogy a t. ház határozata Fiúménak Magyaror
szágba leendő bekeblezése tárgyában átalános 
örömmel fogadtatott Fiume lakosai részéről. E 

rencz képviselő úr által indítványba hozott módo
sítással elfogadják, méltóztassanak felállani. (Meg
történik.) A 3-ik szakasz ezen hozzátétellel: „tekin
tettel a vidéken netalán létrejött egyességileg meg
állapított váltságdíjra" elfogadtatott. 

A nemzetiségi tárgyban kiküldött teljes bizott
ság tagjait kérem, méltóztassanak jövő vasárnap 
vagy is október 4-dikén d. e. 11 órakor tanácsko
zás végett itt megjelenni. Október 4-dike azért tű
zetett ki határnapul, mert reményem van, hogy a 
bizottságnak több távollevő tagja addig megérkezik. 

Legközelebbi ülés holnap 10 órakor. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 

közleményt van szerencsém a t. háznak tudomá
sára juttatni. 

Majláth G-yörgy országbíró és a főrendi ház 
elnöke értesit, hogy az idei ujonczozás tárgyában 
hozott és már szentesitett törvényt, ugy szintén a 
párisi világtárlatról küldött nagy ezüst érmet az 
országos levéltárba letette. Tudomásul vétetik. 

Pest városa közönsége kéri, hogy a katona
tartásra és a törvényszékek költségeire nézve az 
állani irányában formált 848,101 forintnyi köve
telése az 1868 diki budgetbe vétessék fel. E tárgy 
már be levén fejezve, csupán az 1869-diki budget-
ben lehet róla szó: annálfogva e kérvényt talán a 
pénzügyminiszter úrhoz lehetne áttenni. (Helyeslés.) 

Eötvös b. miniszter úr szentesitett törvényt 
fog bemutatni. 

Eötvös József b. közoktatási miniszter: 
Az 1868-diki államköltségvetésre vonatkozó tör
vény ő felsége által szentesittetvén, kihirdetését 
kérvén, vagyok szerencsés azt a t. ház asztalára 
letenni. 

CCXCI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
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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 . 

T á r g y a i : A király ö felsége nevenapján tartandó mise bejelentetik. Fiume köszönetet mond a bekebiezési határozatért . 
Az országos levéltárnok elismerése s egy kérvény bemutattatik. Az 1 8 6 8 . évi államköltségről szóló törvenyczikfc szentesittetvén, kihir
dettetik. A kormány póthitelt kér a somogyi vidéken garázdálkodó rablók megfékezésére; a kir. biztosok a bűnösök ellen a törvény kor
látai közt s a megyei közegek közbejöttével fognak eljárni. Szavazás a népiskolai bizotttíágra. A szölöváltsági törvényjavaslat részletes 
tárgyalása tovább foly s bevégződik. 




