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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 
1868. szeptember 30-dikán 

S z e n t i v á n ' y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

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. 
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BujanOViCS Sándor jegyZÖ (olvassa a szen
tesített törvényt, melynek Gödöllőn keltét a ház átalá-
nos ellenzéssel üdvözli1). 

E l n ö k : A szentesitett törvénynek a mélt. 
főrendekhez átvitelével Bujanovics jegyző úr biza-
tik meg. 

Wenckheim b . miniszter úr kivan szólani. 
Wenckheim Béla b. belügyér: T. ház! 

Bocsánatot kérek, hogy az 1868-diki államköltség 
megszavazása és a legfelső szentesítéssel ellátott 
ezen törvénynek épen e perczben történt kihirde
tése után, előre nem látott körülményeknél fogva, 
bátor vagyok a t. házat egy utólagos póthitel meg
szavazására fölkérni. Ezen lépésre a t. ház tagjai 
által ugy is tudva levő rablások és rabló csapatok 
botrányos merényletei indítottak, melyek az or
szág némely megyéiben és vidékein a közbiztossá
got, a személy- és vagyon-bátorságot veszélyezte
tik. Ezeket meggátolni és a rablásoknak elejét 
venni az illető hatóságoknak mindeddig nem sike
rült, és ez abnormis és botrányos viszonyok meg
szüntetését csak a legszigorúbb rendszabályok s 
rendkívüli eszközök alkalmazása által tartom lehet
ségesnek. I ly értelemben értekeztem az illető ható
ságokkal, javaslatba hozván egy királyi biztos ki
küldetését, ki katonai s rendőri hatalommá^ felru
háztatván , működését több megyére és vidékre 
kiterjeszsze, meg levén győződve, hogy ennek egy
séges és concentricus intézkedése által sikerülhet 
egyedül a megingatott közbátorságot helyreállí
tani. Az illető hatóságok a rendőri és kö'.biztossá
gi ügyeket saját területükön hatóságilag kezelvén, 
ezen ajáfdatomat optima fide elutasítván, bonafide 
képeseknek tartották magokat a közbátorságot me
gyéjükben, elegendő karonai éá pénzerő nélkül, 
föntartani és a kö/Jbiztosságot helyreállítani. Sike
rült is ez az alföld némely vidékéa, hol a kedvező 
körülmények szerencsés találkozása mellett az ott 
garázdálkodó rabló csapatok annyira megsemmisít
tetek , hogy ott rablások, kisebb tolvajbsi esetek 
kivételével, elő nem fordulnak. Azonban Somogy 
vármegyében és az azt környező vidékeken, dac.á-
ra minden jó akaratnak és az ottani megyei köze
gek erélyes intézkedéseinek, épen azon vidéknek 
erdős és berkes voltánál és a nép demoralizátiójá
nál fogva minden kísérlet meghiúsult, oly annyira, 
hogy a rablások ott már csaknem napirenden van
nak, és a szomszéd megyékbe is elharapództak, ugy, 
hogy Somogy vármegye részéről az utolsó köz
gyűlés alkalmával megkerestettem a végett, hogy 
teljhatalmú intézkedés által igyekezzem a bajon 
segiteni. Ekkép Somogy és a szomszéd vármegyék
ben a közbiztosság helyreállítását kormányilag 
kezembe vévén, és félszeg intézkedéseknek és fél 

) Lásd az Irományok 325-ik számát. 

rendszabályoknak barátja egyátalában nem levén, 
rendkívüli eszközök felhasználását tartottam szük
ségesnek, s e tekintetben a czél elérésére a szük
séges pénzeszközökről kellett gondoskodnom. Mi
után azonban az 1868-dik évi költségelőirányzat
ban e tekintetben nem gondoskodtam, bátor va
gyok a t. házat fölkérni, hogy a több vármegyé
ben megingatott közbátorság helyreállítására szük
séges és előre nem látott pénzmennyiséget— csu
pán e ezélra fordítandó költségekre — utólagos, 
100,000 forintig terjedő póthitelképen megszavaz
ni méltóztassék. 

Egyúttal megragadom ez alkalmat a t. kép
viselőháznak kijelenteni, hogy a közbátorság fen-
tartása czéljából ezen vidékeken és megyékben né
mely rendkivüli eszközök életbe léptetését szüksé
gesnek tartottam. 

Ennélfogva ezen utólagos póthitel megszava
zását kérem. (Elfogadjuk!) 

Zsedényi E d e : Az ily pénzbeli kérdéseket 
a ház rendesen a pénzügyi bizottsághoz szokta 
utasítani jelentéstétel végett; s ugy vélem, itt is 
ez eljárás volna fentartó, s a bizottság holnap vagy 
holnapután jelentéséi beadhatná. (Helyeslés.) 

B ó n i s S á m u e l : Én azt hiszem, a belügymi
niszter úr e szóbeli jelentését írásban is be fogja 
adni a háznak, és majd az utasittatik a pénzügyi 
bizottsághoz, a mint azt a tanácskozási rend is 
megkívánja. Kérjük tehát a belügyminiszter urat, 
hogy jelentését írásban beadni méltóztassék. 

Deák FerenCZ: T. ház! A mai „Közlöny" 
hivatalos részében megjelent egy rendelet, mely 
épen ezen közbiztosság föntartására szükséges sza
bályokat tartalmazza, melyek kétségen kívül azon 
megyékben, a hol a közbiztosság fel van dúlva, 
hasznosak, sőt valóban szükségesek is. Minden fél
reértés elkerülése végett azonban egy megjegyzést 
teszek. Az 5. szakaszban az van, h o g y : „A meg
előző szakasz alapján hozandó rendőri szabályok 
pontos és rögtöni foganatosításának biztosítása czél
jából kir. biztos urat egyúttal felhatalmazom arra, 
hogy az áthágókra büntetést szabhasson és azt rö
vid rendőri utón végre is hajtathassa." Meg vagyok 
győződve, hogy a belügyminiszter úr ezt mindig 
a törvény korlátai közt értette, mind a kiszabandó 
büntetésekre, mind azok végrehajtására nézve ; de 
én igen jónak tartanám, hogy még az is meg lenne 
említve, hogy: a megyei közegek közbejöttével. 
(Helyeslés.) Ugy hiszem, ezt igy értette a miniszter 
ú r ; de mivel az már itt köztünk is nem találtatott 
ecész világosnak, arra szólítom fel a miniszter urat, 
hogy minden félreértés elkerülése végett, minthogy 
már a rendelet ki van adva, jjótrendelet által vilá
gosítaná fel a megyéket, hogy ezt igy értette, ne
hogy azt gondolják, hogy valami drákói hatalom
mal van a kir. biztos felruházva, s hogy a tőrvé-
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nyék fel vannak függesztve. A törvények felfüg
gesztésének csak ostromállapotban van helye, itt 
pedig esak kir. biztos küldetik ki, mert ostromálla
pot néhány rabló banda miatt nevetséges volna. 
Mivel tehát ugy vagyok meggyőződve, hogy a 
miniszter úr maga is igy értette, a közönség és az 
illető megyék megnyugtatásául czélszerünek vél
ném, ha a miniszter úr ezt pótló utasitásban kije
lentené. (Közhelyeslés.) 

Ghyczy K á l m á n : Én e rendszabályokat 
átalában részemről is igen szükségeseknek tartom, 
és miután csak most vagyok értesülve azokról, mik 
a „Közlönye-ben foglaltatnak, azok folytán, miket 
Pest belváros érdemes képviselője előterjesztett, 
azon véleményemet vagyok bátor kijelenteni, hogy 
nézetem szerint a kir. biztosnak birói hatalmat tu
lajdonítani nem lehet, hanem azt hiszem, a cor-
rect eljárás az volna, hogy minden oly esetekben, 
melyekben vétkes hanyagságot vagy rendeletei 
elleni ellenszegülést tapasztal a biztos, az illetőket 
megfenyités végett az illető törvényhatóságnak 
adja át, és ez által rendes bírósági utón eszközöl
tesse a megfenyitést. Én részemről igy óhajtanám 
a felvilágosítást a törvényhatóságokhoz intéztetni. 

Wenckheim Béla b. belügyér: Minden 
félreértés elkerülése végett ily értelemben mind az 
illető törvényhatóságoknak, mind az illető kir. biz-
tosnakpótutasitást fog a minisztérium aám.(Átalános 
helyeslés.) A megbeszélés ekkép is történt, mert 
bizonyos rendőri szabályokat kellett neki adnom. 
Ezeknek áthágói a rendes közegeknek lesznek 
átadandók és ezek által megfenyitendők, a mit, 
minden félreértés elkerülése végett, mind a királyi 
biztossal, mind a hatóságokkal tudatni fogok. 

Elnök: Ha a belügyminiszter úr jelentését 
Írásban is beadja, az a pénzügyi bizottsághoz íog 
utasíttatni. 

Az 1868-ki államköltségvetésről szóló törvény 
kihirdetéséről szóló jegyzőkönyvi kivonat fog hite
lesíttetni, hogy az a mélt. főrendekkel azonnal kö
zöltessék. 

Mihá ly i Pé ter j e g y z ő (olvassa a jegyző
könyv illető pontját?) 

Elnök: : Nincs ellenészrevétel ? (Szünet múl
va:) Hitelesítve van. 

Nem tudom, kivánja-e a t. ház aszőlődézsma 
megváltásáról szóló törvényjavaslat tárgyalását 
folytatni, vagy pedig előbb a 25-ös bizottság tag
jaira szavazni? (Szavazzunk!) Méltóztassanak tehát 
a szavazatokat beadni. 

DimitrleviCS MilOS j e g y z ő (olvassa a kép
viselők névsorát, kik egyenkint be adják szavazataikat.) 

E l n ö k : A szavazatokat a jegyző urak össze
számítván, az eredmény annak idejében a ház tu
domására juttatik. 

Napirendben van a szőlőbirtok után járó tar

tozások megváltásáról szóló törvényjavaslat foly
tatólagos tárgyalása. Következik pedig a 4-ik 
szakasz. 

KaCSkOViCS IgnáCZ: T. ház! A 3-ik sza
kaszban megállapittatván azon módozatok, miképen 
legyenek az évi tartozások s annak megfelelő tőke
összegek kiszámítva, ezen szakaszban nélkülözök 
egy eszmét, mely a megváltás keresztül vitelét 
nagyon megkönnyítené, s a lehető igazságtalansá
gokat, a melyek az egyénenkinti kiszámításoknál 
szükségképen felmerülnifognakjóvátenné,kiegyen-
litené. Ennélfogva van szerencsém pótszakaszt 
ajánlani, melynek az lenne a ezélja,hogy az egyes 
promontoriumok , hegységek nem egyénenkint, 
hanem a hol a talaj termő képessége egyen
lő' , a kiszámítás átlag történjék, a mint ez a 
gyakorlatban valósággal igy is történt. Azon ke
rület, melyet képviselni szerencsém van, azon hely
zetben van, hogy már egy harmada meg van váltva 
a szőlőknek, és ha azon reményt nem táplálnák so
kan, melyet abból merítettek, hogy 1848-ban a ház 
kimondván a szőlodézsma megszüntetését, azt hit
ték, hogy épen ugy, mint az urbériséget, a szőlő-
dézsmát is ingyen fogja az ország megváltani, már 
nagyobb része meg volna váltva. Epén ezen meg
váltásoknál nyert tapasztalások nyomán vagyok 
bátor figyelmeztetni a házat arra, hogy ha egyé
nenkint történik a megváltás : a legszorgalmasabb. 
legmunkásabb és legtöbb dézsmát adók igen meg 
lesznek terhelve, míg azok, kik hanyagok, jutal
mazva lesznek azok szorgalmú ellenére. 

Én tehát a következő pótszakaszt vagyok bá
tor ajánlani. (Olcassa:) „Nehogy az egyénenkinti 
megváltás által a szorgalom suj'va és a hanyagság 
jutalmazva legyen, a megváltási összegek kiszámí
tása s megállapítása hegységenkínt történik akkép, 
hogy minden hegység, figyelve a fekvés, talajmi
nőség, termőképesség, s egyéb helyi előnyökre, 
osztályoztatik s az évi közép tartozás osztályonkint 
s holdankint felosztatván, állapittatik meg a váltság 
összege." 

Kérdést sem szenved, hogy ha ezen eumulativ 
rendszabály a törvényben nyomra nem talál, az 
lesz az eredmény, hogy az egyénenkinti felvevést 
nagyon meg fogja nehezitni, hosszadalmassá és sok
szor igazságtalanná tenni. Igy azonban a gyakorlat 
maga mutatta meg, miképen kell osztályozni, mert 
valóban számos hegyeken, melyek megyénkben 
megváltattak, akkép jártak el, hogy az illető szőlő
tulajdonos kiszámitván átlagban, mennyi volt jöve
delme, az volt az alku alapja. A helységek az alkut 
megkötvén, magok osztályozták, hogy ezen vagy 
azon hegység fekvése mostohább, roszabb, ke-
vésbbé kedvező, tehát a 2-ik, 3-ik osztályba jő , a 
kedvezőbbet pedig az 1-ső osztályba sorozták, s e 
szerint állapították meg a kulcsot, mely szerint az 
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osztályozás történt. Ez véleményem szerint telje
sei: megfelel az igazságnak, méltányosságnak : mert 
nem lehet érdekében a háznak, hogy a szorgalmat 
sújtsa, sőt földhöz verje, a restséget, hanyagságot 
pedig, mely nem is volt jogos, jutalmazza. Meg
mondom, miért nem volt helyes : mert a hegyi arti-
culusohban, melyeket régi időben a helytartó ta
nács kibocsál ott, időközben a megyék magok javí
tottak és az idő viszony ok és az idő szelleme által 
követett módosításokat behozták ; minálunk is 
megtörtént, mindenütt ott van, de még a telepítési 
szerződésekben i s , hogy azon hanyag birtokos 
szőlőjét, ki két évig nem ad dézsmát, a szőlőtulaj
donos, elmozdításával, szorgalmasnak adja ki. Igaz, 
hogy 1848 óta, mióta az ország minden lakosa 
azon reményben volt, hogy ezen viszony mielőbb 
meg fog szüntettetni , senki sem háborgatta 
vagy nagyon ritkán ily hanyagokat, mert múlé
konynak hitték a bajt és orvoslást a törvénytől 
vártak. Ez volt oka, a miért sok roszul mivelt 
szőlő tulajdonosa nem kény szeritette a birtokosokat, 
hogy részint a szerződésben, részint magában a 
hegyi articulusban kifejezett eszmék, hogy a szőlő 
csak szőlővel plántáltassák és minél jobban mivel-
tessék, figyelemre méltattassanak, mert azt hitték, 
hogy a baj megváltás által orvosolva lesz. 

Én tehát ezen tekintetekből kérem, méltóztas
sék ezen pótszakaszt figyelemre méltatni és elfo
gadni. 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassa a Kacskovics 
lgnácz indítványozta pótszakaszt.) 

Horváth Lajos előadó: A fölolvasott mó-
dositvány lényege abban áll, hogy az évi tartozás 
és annak alapján a váltsága összeg ne egyénenkint, 
hanem promontoriumonkint az illető vidék szőlő
birtokosaira nézve átlagosan állapíttassák meg. 
En jelenleg nem kivánok ahhoz szólani, igazságos 
volna-e ezen eljárás vagy nem ? csak annyit vagyok 
bátor megjegyezni, hogy ez indítvány fölött ne itt 
a harmadik szakasznál, hanem a 21-ik szakasznál, 
hol arról van szó, hogy a választott bíróság miként 
állapítsa meg a váltsági összegeket, méltóztassanak 
határozni: mert a 2. és 3-dik szakaszban csak két 
fő elvről van szó, t. i. arrél, miként számittassék ki 
az évi tartozás összege ? és annak hányszoros ösz-
szege képezze a váltság összegét? (Helyeslés?) 

E l n ö k : Ennélfogva Kacskovics úr módosit-
ványa a 21. szakasznál fog tárgyaltatni. 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassa a 4. és 5-dik 
szakasít, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. Ol
vassa a 6-dikat.) 

V u k o v i c s Sebő : Ezen szakaRzt szokatlannak 
és a törvényhozó test méltóságával meg nem 
egyeztethetőnek tekintem. Mert íme az előbbi sza
kaszokban országos hitelű papírpénzt alapit a tör
vényhozás, és itt már a 6. szakaszban felteszi annak 

lehetőségét, hogy azon papir jegyek már discountba 
fognak nem sokára esni. Hogy ez tartalmaztatik a 
szakaszban, az nem szenved kétséget. De ha ma
gával a törvényhozás tekintélyével nem egyez 
meg , hogy ily rögtön tétessék föl hitelvesztése 
az fíjonan kibocsátott törvényes papir pénznek, 
ebből azokra nézve, kik a pénzbeli váltságot meg
kapják, kétségen kivül világos országos kár követ
kezik be : mert oly papirt kapnak, melyről már kez
detben nem lehetnek biztosak, hogy megtartja 
név szerinti értékét. Én azt hiszem, e szakasznak 
azon aggodalom volt oka, hogy talán találkozhat
nának az ily dézsmavesztő birtokosok között, kik, 
ha a papírok név szerinti értékökről kisebbre esné
nek le, vonakodnának elfogadni illető részletüket 
ezen jelzálogos váltsági kötvényekből. De azt hi
szem, t. ház, hogy ez aggodalom felette fölösleges : 
mert ha nem szenved kétséget, hogy a dézsma 
meg van szüntetve, a dézsmát többé senki sem 
követelheti, annál kevésbbé szedheti be ; hogy pedig 
találkozzék olyan, ki egyrészt elveszité a dézsmát, 
másrészt azt sem fogadja el, a mit helyette adnak 
neki, az véleményem szerint valóságos fonák felfo
gás volna. Én tehát azt hiszem, ha más oka nincs 
e szakasznak, az valóban az előadott oknál fogva 
kimaradhatna. 

Horváth LajOS e lőadó : A törvénynek ezen 
rendelete helyesen áll igy, a mint van : mert az 
állam azon kötelezvényeket, melyeket ki fog állí
tani, valóságos név szerinti értékben fogja annak 
idejében beváltani. A mely váltságdijjogositott 
tehát nem akar rajtok túladni, meg fogja kapni a 
teljes értéket; ennél többet pedig nem követelhet. 

V u k o v i c s S e b ő : De nem a teljes értéket! 
Horváth Lajos előadó: A teljes értéket 

fogja a váltságjogositott megkapni az államtól a 
22 év alatt sorshúzás utján; addig pedig szelvé
nyekben a váltságtőke 5 százalékát, vagyis az évi 
tartozásnak megfelelő hasznát húzza; s ennél töb
bet nem kívánhat; az évi haszonnál többet húzni 
korábban sem volt jogosítva. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfo
gadjuk!) 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassa a 7-dik sza
kaszt.) 

Horvát Bo ld izsár i g a z s á g ü g y i min i sz 
ter : Irályi hibára vagyok bátor a t. házat figyel
meztetni, a mennyiben e szó „pedig" valószínűleg 
leirási hiba folytán többször előfordul. Kérném kö
vetkezőleg javítani k i : „a váltságkötelezettek vált
ságtartozásuk után évenkint kamat fejében 5%-ot, 
tőketörlesztési járadék fejében 2V2°|0-ot, végre ke
zelési költségek fejében l/i %-ot fognak az ország 
pénztárába, és pedig félévi előleges részletekben be
fizetni." stb. (Helyeslés.) 
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E l n ö k : Tehát ezen szakasz e szerint fog ki-
igazittatni. 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat 8-dik szakaszát.) 

P u l s z k y FerenCZ: Talán csak nyomtatási 
hiba az: „kisorolt kötvények," e helyett : „kisor
solt kötvények." {Helyeslés.) 

E l n ö k : Ezen hiba tehát ki fog igazíttatni. 
Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a törvényja

vaslat 9-dik szakaszát, melyre nem történik észrevétel. 
Olvassa a 10-diket.) 

Bernáth Zsigmond: T. ház! Nekem az 
előbbi szakaszra van egy alázatos észrevételem, 
{Halljuk!) hol az mondatik,hogy az ilyen kötelez
vény minden előbbi betáblázást megelőz. Tartok 
tőle, hogy igen sok jóhiszemű hitelezőnek jogai 
sértetnek általa. {Nyugtalanság a jobb oldalon.) En
nélfogva ezt egészen mellőzendőnek tartom. {Ma
radjon !) 

Horvát Boldizsár igazságügyér: Ezen 
záradék által senkinek jogai nem sértetnek: mert 
a telekkönyvi nyilt parancs bevezetésének 4-dik 
szakasza világosan kimondotta, hogy az úrbéri 
községekben, hol még a birtokrendezés keresztül 
nem ment, a telekkönyv kritériumul nem szolgál. 
És ez nagyon természetes, mert ott vannak a ma
radványok , irtványok. Mindaddig, mig a földtu
lajdonos ezekre nézve ki nem elégíttetik, addig 
más hitelező azon birtokra elsőbbségi jogot nem 
szerezhet; ezt világosan kimondja a telekkönyvi 
nyilt parancs bevezetésének 4. szakasza, és mi csu
pán megújítjuk ezen rendelkezést. 

B e r n á t h Zs igmond : Törvényesítjük! 
Horvát Boldizsár igazságügyér: Ez igen 

természetes : különben vagy a földes úr vesztene, 
v agy az állam. (Helyeslés. Maradjon!) 

Elnök: A t. ház tehát a 9-dik szakaszt vál
tozatlanul elfogadja. A tizedik szakaszt is elfogadja 
a t. ház ? {Elfogadjuk!) Következik a tizenegyedik 
szakasz. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő {olvassa a 11-diksza
kaszt, melyre nem esik észrevétel. Olvassa a 12-diket.) 

HalmOSSy Endre : T. ház ! Én azt gondo
lom, itt szintén sajtóhiba van, t. i. e kifejezés he
lyett: „váltsági költségek" hibásan., szőlőváltsági 
kötvények" fordul elő. {Helyeslés.) 

Elnök: Tehát a 12-dik szakasz az érintett 
sajtóhiba kiigazításával, vagyis a „szőlő" szó ki
hagyásával elfogadtatik. 

Mihályi_ Péter jegyző {olvassa a 13-dik 
szakaszt.) 

Halász Bold izsár : T. képviselőház ! Ezen 
13 dik szakaszra vonatkozólag észrevételem van. 
Ez nem egészen világos, mert a mellett, hogy sza
badságában áll a váltságkötelezettnek, ha terhesnek 
találná magára nézve a felszámitott váltságtőkét, 
magát a szőlőbirtokot a váltságdíjra jogosítottnak 

visszabocsátani; de nincs kifejezve, hogy beruhá
zásainak visszatérítése mellett-e vagy a nélkül ? és 
ez perlekedésre adhat alkalmat. Azt mondhatja 
akkor valaki, hogy visszabocsátja a szőlőt a föl
des úrra. Ámde ott van a váltságkötelezettnek 
présháza, ott vannak szőlőtőkéi: hogy mi történik 
ezekkel ? arról a törvény nem rendelkezik, s igy ez 
félremagyarázásra adhat alkalmat. Tudom, hogy 
a központi bizottság is csak ugy érthette e sza
kaszt, hogy a beruházásokért senki megtérítést 
nem követelhet; de ez nincs világosan kifejezve. 
Méltóztassék tehát a t. ház elfogadni azon pótlást, 
hogy a „visszabocsátani" szó után oda igtattassék 
még ezen néhány szó: „mely esetben beruházásai
nak megtérítését nem követelheti." Ez tisztába 
hozza az egész dolgot, mert azt hiszem, hogy sen
ki sem követelheti, hogy beruházása is a földes úr 
által megtéríttessék. Azt hiszem, ez által sok per
lekedést és kételyeket előznénk meg. 

Lator Gábor: T. ház! Ha ezen intézkedés 
csak a parlag szőlőkről szólana, mely azon foga
lomból : „visszabocsát" következik, akkor t. kép
viselőtársunk ezen észrevétele helyes volna; ha 
azonban ezen szakasz nem csak a parlag, hanem 
a mivelés alatti szőlőkről is szól, akkor azon intéz
kedést, hogy ingyen bocsáttassék vissza a földbir
tokosnak a szőlővel együtt a beruházás is, sem 
jogosnak, sem méltányosnak nem tartom. A földes 
úr többet nem kaphat, mint a földnek talaját; a 
befektetés minden körülmények közt a váltságkö
telezetté és ennek feltétlen tulajdona, s azt ő el is 
viheti, el is pusztíthatja, ebben őt senki sem aka
dályozhatja. Még a régi megbecsülési eseteknél is 
a földes úr is csak ugy juthatott a szőlő birtokához, 
ha megfizette a befektetéseket a dézsmakötelezett-
nek. Ha tehát a törvény fölteszi azon esetet, s én 
megvallom, ezen eset nem igen kedvező illustrátió-
jául szolgált a váltságérték kifejlődési műveleté
nek, ha mondom, a törvény felteszi azt az esetet, 
hogy nagyobb lehet a váltságtőke, mint a szőlő érté
ke, ezen provisio által a birtokosoknak megnyug
vást nem eszközlünk. Ha tehát azt akarjuk, hogy 
a törvény ne sértsen semmi érdeket vagy legalább 
minden érdeket lehetőleg kíméljen, ha azt akarjuk, 
hogy ezen törvény által a váltságjogositottak 
vagy kötelezettek egyikének állapota se legyen ro-
szabb, mint volt ezen törvény hozása előtt, ha azt 
akarjuk, hogy a törvény semmi irányban ne ger-
jeszszen keserűséget: az én alázatos véleményem 
szerint ki kellene mondani, hogy a haszonhajtó 
befektetéseket a váltságra jogosított a váltságkö
telezettnek megtéríteni tartozik. 

Indítványoznám azért, hogy a 13-dik szakasz 
végére \ij pont tétessék ilyen szerkezetben. {Olvassa:) 
„Ha az ily visszabocsátott szőlőbirtok nem par
lag, s abban a váltságkötelezettnek haszonhajtó 
befektetései vannak, ezek értékét a váltságjogosi-
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tott egyességileg, vagy ha ez nem sikerülne, a 
21-dik szakaszban emiitett választott bíróság meg
állapítása szerint, megtéríteni tartozik." 

Deák FerenCZ: T. ház! E szakasz tartal
mát illetőleg e szakasz tárgyalásánál különösen a 
6-dik osztályban is felhozatott azon kérdés: vajon 
mi történik az elpusztult szőlőkkel, melyek nem 
annyira hánya gság, hanem sokszor az elemi viszo
nyok által lettek használhatlanokká ? Például víz
mosások, sokszor sziklás helyeken egy sziklarész 
lehengeredése által nem csak elpusztult a szőlő, 
hanem használhatatlanná lett. A 6-dik osztályban 
azon indítvány történt — mert a kik ezt az észre
vételt ott tették, hogy ily esetben a váltságot az 
tartoznék megfizetni, a ki a szőlőt birta, pedig en
nek hasznát nem vehetné, mert használhatatlanná 
lett — hogy a hol a szőlőtulajdonos azt állítja, 
hogy az egész szőlőbirtok nem ér annyit, mint a 
váltságdíj, s neki abba kára van, erről lemondhas
son — a mi igen igazságos is — és ekkor a föld 
vísszaszálljon a szőlőtulajdonosra, s ez tegyen vele, 
a mi neki tetszik. Volt ugyan ellenvetés, hogy 
hiszen ez azért szükségtelen, mert ha nem lehetett 
ama szőlőnek hasznát venni, akkor kilenczedet sem 
fizetett; de azok. kik ez észrevételt telték, megfe
ledkeztek arról, hogy az országnak igen nagy ré
szében í em csak kilenczed és tized van, hanem e 
helvett szabott hegyvám is van, néhol egy akó, 
vagy több, kisebb-nagyobb mennyiségű boradózás 
egy hold után, akármilyen az. Ilyen esetekben a 
földes úr azt mondaná: „Ez az ember tartozott ne
kem egy hold után egy akó bort fizetni, nekem 
ahhoz semmi közöm, terem-e valami a szőlőben 
vagy nem, ő restantiában maradt és én kárpótlást 
kérek." Ennek elkerülése végett szükséges volt ar
ról gondoskodni, hogy a hol a szőlőbirtokos azt 
hiszi, hogy többet nyer azzal, ha egészen vissza-
bocsátja azon szőlőt, mintsem ha a váltságdíjat, 
p. o. a mondott esetben egy akó bor kapitálisát, 
megfizeti: ezt ily esetben tehesse. Ép azért igen 
helyes volt Halász képviselő úr észrevétele, hogy 
minden kétség elkerülése végett be kell igtatni, 
hogy ez ingyen történjék. 

A mi Lator Gábor képviselő úr indítványát 
ilhti, hogy a birtokos a beruházások megfizetése 
mellett mondhasson le: azt először is nem tartom 
igazságosnak ; másodszor nem tartom rationabiliter 
kivihetőnek. 

Talán az első kiindulási pont, az enyém, t. i. 
különbözik az övétől. Azt mondják, a talaj illeti a 
földtulajdonost, a beruházás a szőlőbirtokost. 
Gyakorlati szempontból, és azon elveknél fogva, 
melyekből a törvényhozás kiindult, ez nem így 
áll; hanem a földes urat illeti azon jövedelemnek 
kártalanítása, melyet a szőlő feladásakor kikötött, | 
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a mit a szőlőfeladó levél szerint, vagyiB szerződés 
szerint a szölőbirokos fizetni tartozott. 

Hova vezetne, ha az indítványt elfogadnék? 
Nem puszta, hanem középszerű szőlőknél, kivált 
a ki egy kissé pénzre szorult, száz meg ezer hegy
vámos azt mondaná: „Én bizony nem fizetek vált
ságot, becsüljék meg a szőlőt". Kezeskedem érte, 
ho'/y az ország legnagyobb részében a becsük oly 
magasra rúgnának, hogy az ember a szőlőt elad
ni nem tudná készpénzen, és igy csak a nyerészke
désnek, nem pedig igazságos kárpótlásnak nyit
nánk utat. (ügy van!) 

A mi azt illeti, hogy e törvény keserűséget 
ne okozzon: én azt hiszem, hogy azt, miszerint a 
törvény a politika és az igazság követelésének 
megfeleljen, a törvényhozásnak szem előtt kell tar
tania ; de azt. hogy senkinek keserűséget ne okoz
zon, elérni lehetetlen. A nyár folytán egy olyan 
szőlőbirtokos, a kinek, mint hallom, 40 hold sző
lője van hegyvám alatt, ismételve megjelent nálam, 
könyezett, átkozódott a törvényhozás ellen, ha a 
törvényhozás még ez esztendőben meg nem szün
teti ahegybeli adózásokat. Türelemre kértem, mon
dottam, hogy hiszen sok fontos dolog van, a mi 
okvetlenül elébb elintézendő; figyelmeztettem, 
hogy az ingyen ugy sem történik. „Az Isten ment
sen, hogy azt kivánjuk. megfizetjük mi szívesen 
a váltságdijat, nem kivánjuk. hogy más fizesse 
helyettünk." Mindez megtörtént, és mikor már a 
törvényjavaslat tárgyalás alá került, akkor kap
tam ugyanazon úrtól egy levelet, melyben ke
serűen kifakad, hogy nem azt határoztuk, hogy az 
ország váltsa meg a szőlőt. Ilyenek az emberek ke
délyei. Kezdetben megnyugodnának valamiben, 
és ha elérték, kifakadnak. 

Én helyeslem Halász képviselőtársam észre
vétele szerint, hogy az „ingyen," szót tegyük bele; 
de ne terjeszkedjünk ki arra, hogy a kinek nem 
tetszik a szőlője, az nyakára becsültesse földes urá
nak és ne fizessen érte kárpótlást, hanem az tartoz
zék neki viszont a beruházásokat visszatéríteni. 
Ha meg akarja valaki tartani szőlőjét, fizesse a 
váltságdijt; ha meg nem akarja tartani, lemond
hat róla, ha olyan a szőlő, hogy hasznát venn 
nem lehe'". (Hdyeslés.) 

Halász Bo ld izsár : Azok után, a miket t. 
képviselőtársam Deák Ferencz elmondott, indítvá
nyomat bővebben indokolni szükségtelen ; hanem 
mégis egy átalános észrevételt lehetetlen nem 
tennem. Nekem igen roszul esett tegnap, hogy in
dítványom megbukott; de tiszteletben tartom a t. 
ház többségének határozatát, és azt mellékes utón 
becsempészni nem akarnám; ha pedig az fogadtat
nék el, a mit t. képviselő úr mondott, akkor meg 
volna semmisítve a tegnapi határozat, s egész pro-
montoriumok azt mondanák, hogy: „Terhes, nem 
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váltjuk meg," a földes uraknak milliókat kellene 
fizetniök, és lehetetlen volna ezen hűbéri viszony
nak megszüntetése. Ezen észrevétel mellett aján
lom módositványomat. 

M i h á l y i Péter jegyZ&(olvassa a kiigazított 13. 
szakaszt.) „Szabadságában áll a váltságkötelezettnek 
azon esetben, ha a fölszámitott váltságtökét magára 
nézve terhesnek találná, váltság helyett magát a 
szőlőbirtokot a váltságdíjra jogosítottnak ingyen 
visszabocsátani" stb. 

Halász B o l d i z s á r : Kérem alásan, én nem 
igy indítványoztam. (Nevetés.) Bocsánatot kérek, 
az „ingyen" szót egy kissé különösnek tartom : 
mert olyformán annyit tenne, mintha ajándékozni 
akarnók.Én e kitételt óhajtom: „ a beruházások meg
térítése nélkül." (Közbeszólások: Ingyen. Más jk:Meg
térítése nélkül!) 

KurCZ G y ö r g y : T. ház! Ha ezen szó bejön
ne ezen szakaszba, hogy „ingyen" tartozik áten
gedni, akkor kizárná azon eszmét, mely tulajdon
képen a szakaszban ki van fejezve, s a mely azt 
mondja, hogy tartozik azon váltságdíj fejében 
„visszabocsátani" azon birtokot a váltságjogosi-
tottnak, melyet különben tartoznék neki megfizet
ni : tehát már nem ingyen bocsátja vissza, hanem 
a váltságdíj fejében ott hagyja. Az ingyen szónak 
tehát ki kell mai-adnia. 

Horváth LajOS e l ő a d ó : T. ház ! Igénytelen 
véleményem szerint is az „ingyen" szó nincs he
lyesen, minthogy az képezi a váltságösszeget; ha
nem, hogy eleget tehessünk inditványozó úr, t. 
Halász Boldizsár úr módositványának, tegyük ugy, 
hogy : „váltság helyett magát a szőlőbirtokot a beru
házásokkal együtt a váltságra jogosítottnak vissza
bocsátani. " Ez talán világosabb lesz. (A beruházások 
megtérítése nélkül!) 

BÓniS S á m u e l : T. ház ! H a a képviselőház 
az indítványt elfogadta, fogalmazzuk a törvényja
vaslatot ugy, hogy a félremagyarázásokra alkalom 
ne legyen; tegyük tehát u g y : „a beruházások 
megtérítésének kötelezettsége nélkül." 

Deák FerenCZ : A stylisatio végtelenül eltér
het, csak az eszme legyen kifejezve. Én megnyug
szom mind a Halász Boldizár, mind a Bónis Sámuel 
indítványában, és ha ezeknél talán jobb lenne, azt 
is tehetjük, hogy: „szabadságábanáll visszabocsá
tani és a visszabocsátásért semmit nem követelhet," 
mert vannak oly esetek, hol beruházás nincs is. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : E szó után tehát: „visszabocsátani," 
teendő: „s a visszabocsátásért semmit nem köve
telhet." 

Mihá ly i P é t e r j egyző (olvassa .•) „és ez eset
ben a beruházásokért semmit sem követelhetnek." 

SomSSich P á l : „S a visszabocsátásért semmit 
sem követelhet". I 

H o r v á t h LajOS e l ő a d ó : T. ház! Elfogad
tatván Deák Ferencz módositványa, most már az 
eredeti szerkezet nem állhat meg igy : „mi iránt a 
váltságfelszámitás tárgyában tartozik;" hanem 
igy kell állania: „tartozik azonban a váltságfölszá-
mitás tárgyában hozott határozat jogerőre emelke
dése után 15 nap alatt nyilatkozni." 

Mihá ly i Pé ter j e g y z ő (olvassa a módosított 
13-ik szakaszt): „Szabadságában áll a vá]tságkö
telezettnek azon esetben, ha a felszámított váltság-
tőkét magára nézve terhesnek találná, váltság he
lyett magát a szőlőbirtokot a váltságdíjra jogosí
tottnak visszabocsátani, s e visszabocsátásért beru
házásokért semmit sem követelhet." 

Deák Ferencz : Mikor azt mondjuk, hogy 
semmit sem követelhet, benne foglaltatik, hogy a 
beruházásokért sem követelhet semmit; itt pedig ugy 
tétetik, mintha valamit mégis követelhetne. Az 
„azonban" jól lesz alkalmazva, mert ellentétben 
áll : neki t. i. szabadságában áll visszabocsátani, 
de nem követelhet semmit. Tehát vagy „de" vagy 
„azonban" teendő oda. 

BÓníS S á m u e l : Bele nyugszom Deák Fe
rencz képviselőtársam indítványába, s megvallom, 
hogy „beruházások fejében" azért kívántam kité
tetni, mivel a földtulajdoni jog es/méjének megfe
lel, hogy a fold a tulajdonost illeti, és csak a be
ruházás illette volna a megváltót, azn kívántam 
kifejeztetni; de bele nyugszom a módositványba. 

E l n ö k : A 13-dik szakasz, ugy a mint elfo
gadtatott, föl fog olvastatni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa még egyszer 
a módosított 13-dik szakaszt; azután a 14-diket, s 
Dobóczky Ignácznak erre vonatkozó módosilványát:) 
„A 14. szakasz végéhez ezen szavak igtattassanak : 
„ide értetvén az oly kérdések elintézésére szorít
kozó ügyletek is, melyek egész jószágtelkeknek 
eddig kötött bérleti szerződései iránt a dézsmajog 
megszüntetése folytán támadnának." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a módositványt? 
(Nem fogadjuk el!) Ennélfogva marad a 14-ik 
szakasz. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 15-tó sza
kaszt.) 

Ghyczy I g n á c z : Az előbbeni szakasz azt 
mondja, hogy: az ezen törvény alapján létesítendő 
ügyletek s egész eljárás díj-, bélyeg- és illetékmen
tesek ; szól tehát azon munkálatokról, a melyek e 
törvény alapján jövőre fognak tétetni. Ezen 15-ik 
szakasz utolsó bekezdése pedig azt mondja: „azon 
szőlőbirtokosok, a kik váltságtartozásaikat már a 
jelen törvény életbe lépte előtt törlesztették, a 
mentesség beigtatását azonnal kérhetik." Itt tehát 
nincs kimondva, ingyen kérhetik-e ? következőleg 
kérdés, vajon az előbbi szakasz jótékonysága 
ezekre is kiterjed-e? vagy pedig kötelesek dijat 
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fizetni ? Számos szőlő lett az országban ezen törvény 
alkotása előtt megváltva, és igy igazságos, hogy a 
törvény azon jótékonysága, mely ajő%őre adatik 
meg, ezekre is kiterjesztessék, és hogy ez e tör
vényben határozott kifejezést nyerjen. Ennélfogva 
bátor vagyok indítványozni, hogy a „mentesség" 
szó után tétessék : „ingyen beigtatását azonnal kér
hetik." (/vlkiáltások; -Óij-, bélyeg és illeték nélkül!) 
Elfogadom azt is. 

M i h á l y i Péter j e g y z ő (olvassa Ghyczy Ignácz 
módositványát, mely elfogadtatik ; aztán olvassa a^íQ-ik 
szakaszt.) 

I n k e y József : Atalános törvényes axióma, 
hogy „pactum paciscentibus legem ponit ;" és ezt 
igényli az, hogy jogérvényességre emelt szerződé
seknél mindkét léinek beleegyezése szükséges arra, 
hogy az vagy megváltoztassák vagy megszüntes
sék. Minthogy pedig ezen töryényjavaslat 16-dik 
szakaszában ez csak egyoldalulag tétetik meg, 
azon oknál fogva nem szeretném, hogy ez praece-
densként szolgáljon jövőre is arra nézve, hogy a 
szabad szerződések ez által korlátoltassanak. Kérem 
tehát a házat, hogy e 16-ik szakasz helye't eredeti 
szövegét a miniszteri törvényjavaslatnak méltóz
tassék elfogadni. (Maradjon !) 

Horvát Boldizsár igazságügj miniszter: 
Ha a t. ház elfogadja a szerkezetet, a mint van, 
akkor nem szólok, nem akarván az időt veszteget
ni. (Elfogadjuk!) Különben az indítvány ellen föl 
kellene szólalnom. 

Deák FerenCZ: Részemről ezen 16-ik sza
kasznak tartalmát nem fogadom el, t. i. nem foga
dom el azt, hogy az egyik félnek álljon jogában, 
az átváltoztatást követelni; hanem azt óhajtom, 
hogy, „ha mindkét fél kívánja." 

Vegyük fel g akorlati szempontból. Megkö
tötték a szerződést a föld tulajdonosa és a szőlőbir
tokosok egyesekkel, mert olyanok is vannak, vagy 
egész községekkel, mert olyanok is léteznek; most 
ezen törvény szerint az egyik félnek a másik bele
egyezése nélkül joga van ezen szerződést nem a 
fizetendő összegre, mert gondolom, ez ugy sem ér
tetik alatta, hanem a fizetés módjára nézve meg
változtatni. A szerződés határozott, világos. Lehet, 
hogy a fizetés módja egyikre nézve kedvező, a 
másikra nézve terhes, vagy megfordítva. Ezen 
szerződést, ezen egyezséget egyik lényeges pontjá
ban, mihez bizonyosan tartozik a fizetési mód is, 
megváltoztatni, azt hiszem, nem igen czélszerü és 
nem is hasznos. 

Lehet, hogy a szerződésben az van kikötve, 
hogy a szőlőbirtokos tartozik két év alatt lefizetni az 
összeget. Ezt meg akarják változtatni. A tulajdonos 
kényszeríttethetik a hegyvámot, vagy a szőlőadó
zást teljesitők részéről, hogy menjen át ezen meg
változtatás, ugy, hogy az papirt kap. Igen, de azt 

mondhatja a földtulajdonos, hogy : „Én ugyan két 
esztendő alatt kapnám meg a váltságösszeget, de 
kétségtelenül teljes értékben; abban pedig nem va
gyok bizonyos, hogy azon papir,melyet most kapok, 
teljes értékű lesz-e ?" Itt tehát oly valamire kény
szeritjük a földtulajdonost, mire a szerződés vilá
gos megkötésének ellenére beleegyezése nélkül 
nem igen volna jogunk őt kényszeríteni. 

Más helyütt a szerződésben bizonyos évi 
fiztések lehetnek kötelezve. Már most a földes 
úr a szerződést ezen törvényt szerint meg akarja 
változtatni. Igaz, hogy a váltságkötelezettek ezen 
törvény szerint 22 év alatt tartoznak lefizetni a 
váltságösszeget; de meglehet, hogy azoknak van 
oly szerződésök, mely szerint 25 esztendő alatt 
apró részletekben fizették volna le a váltságössze
get , s nem fizettek volna kezelési költséget, mi 
mégis az egésznél fél százalékot tesz. 

Az egyik részre tehát egy esetben, a másik 
részre másik esetben nem igazságos, hogy az egyik 
fél kényszerithesse a másikat a már megkötött szer
ződés valamely lényeges pontjának megváltoztatá
sára. Egyik esetben az egyiknek, a másik esetben 
a másiknak válik belőle kára. Miért forgassunk 
fel Ily szerződéseket? 

Igen, ha mind a két fél igénybe akarja venni 
az állam segélyét, akkor nincs kifogásom ellene, 
hogy a szerződés megváltoztattassék; (Helyeslés) 
de ha nem akarja mind a két fél, hanem csak az 
egyik, akkor nem tartom igazságosnak, hogy a 
másik fél kényszeríttethessék szerződésétől elállani. 
(Helyeslés) 

Horvát Boldizsár igazságügyér . Tiszt. 
ház ! Lehetetlen azon meggyőződésemet eltitkol
nom, hogy ha czélt akarunk érni, azt csak ezen 
szövegezés által érhetjük el. 

A törvényhozásnak legnagyobb feladata e 
kérdésben az , hogy a viszonynak a földes úr és 
váltságkötelezett közt végét szakítsa, és épen azért 
állítja oda az állam közvetítését. 

A szerződés lényegére nézve nem történik 
semmi változtatás, a felek jogai teljesen fenmarad-
nak ; csupán csak a váltságtartozás törlesztési mód
jára nézve történik az átváltoztatás; és itt vajon 
történik-e valamely praejudicium bármely félre 
nézve ? 

Vegyük pl. legelsőbben a földes urat. A föl
des úr megkapja jelzálogos kötvényekben az ösz-
szes tartozást, és pedig nem csak a tőkére., hanem 
a hátralevő kamatokra nézve is. Ezen jelzálogos 
kötvények ellen lehet ugyan azon kifogást tenni, 
hogy azoknem fognak eladathatni teljes név szerinti 
értékök szerint, hanem az árkelet ingadozásának 
lesznek alávetve ; de, tisztelt ház, soha sem sza
bad felednünk, hogy a mit a földtulajdonos a vált
ságkötelezettől talán tiz, tizenkét év múlva kapott 
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volna meg, azt most megkapja egyszerre ; és ha 
azon papírok nem is fognak név szerinti értéken 
kelni a börzén, de azokkal lombard üzletet nyithat 
bármely hitelintézetnél, és ekkép a tőkének legalább 
két harmad részét mindig készpénz gyanánt hasz
nálhatja. {Helyeslés) 

Vegyük most a váltságkötelezettek sorsát. 
Ezeknek optiojok van. Én nem tudok egész or
szágban oly szerződést, melyben a váltságkötele
zettek számára 20—25 esztendő lett volna fentart-
va, hanem az 3 — 8 közt ingadozott, samaximum, 
miről tudomásom van, 12 esztendő. Történik-e itt 
praejudicium a váltságkötelezettekre nézve, midőn 
az mondatik, hogy 22 esztendőre kiterjesztetik tar
tozásuk törlesztése? de egyúttal optio adatik ne
kik arra, hogy bár mikor akarják, a hátralevő tar
tozás összegét egyszerre lefizethessék, még pedig 
eursus szerinti papirokkal, mi által ujabb előnyben 
részesülnek V 

Egyébiránt, t. képviselőház, hogy a központi 
bizottság a szövegezést igy fogadta el, mint az a 
t. képviselőház elé van terjesztve, az élet tapasz
talata vezérlé oda. Nekünk ugyanis a magyar 
földhitelintézetnél volt ilyen tapasztalatunk. Mi a 
hitelintézetet mint közvetítőt akartuk a váltságtar
tozások törlesztésére nézve a nemzetnek felajánlani. 
Eszközöltünk is ki engedélyt arra, hogy e téren a hi
telintézet mint közvetítő járhasson el. Ámde nagyon 
természetes, hogy a törvényhozás beleegyezése 
nélkül mi kényszeritőleg nem léphettünk fel. Mi 
volt tehát eredménye? Az, hogy az egész ország
ban tömérdek eset jelentetett be a földes urak ré
széről, ellenben a váltságkötelezettek sehol bele 
nem egyeztek: s ennek oka az volt, hogy mig a 
földes úrral tartott viszonyuk,évrő'l évre halasztásért 
folyamodhattak s gyakran 5—6 év alatt sem volt 
képes a földes úr egy évi tartozását exequalní; más 
részről tudták, hogy a hitelintézet az egyesek irá
nyában a legnagyobb szigorral jár el. 

Tehát szinleg ugy van felállítva a dolog, 
mintha ezen szakasz a földtulajdonos ellen volna 
intézve a váltság-kötelezettek javára, holott meg 
vagyok győződve, legalább a tapasztalás azt iga
zolta, hogy a földtulajdonosok fognak folyamod
n i , hogy a szerződések ezen átalakítása megtör
ténjék. 

Ha ezen átalakítás a váltságkötelezettek ér
dekét sértené, nem fognék mellette szót emelni, de 
ismétlem, a váltság-kötelezettek sorsát annyiban 
enyhíti, a mennyiben tartozásukat 22 év alatt tör
leszthetik ; ellenben szabadságukban áll a 22 év el
telte előtt is bármely pillanatban a törlesztést esz-
közölniök,s e törlesztést árfolyam szerinti papirokkal 
eszközölhetvén, a váltságtartozás tőkéjének egy 
részét ez által megnyerik. 

A szerződésnek ilyetén átváltoztatása mindkét 

félre nézve előnyös. Kérném tehát a t. házat, hogy 
ezen szakasz ugy, a hogy van, elfogadtassék. 

BÓnis S á m u e l : T. képviselőház ! Megval
lom, nem örömest tennék mint törvényhozó oly 
intézkedést, mely a szerződések szentségének esz
méjét megingatja. Akár minő hasznos következ
ménye is van e szakasz jelen intézményének; de 
azon erkölcsi kárt, mely abból következik, ha a 
szerződések szentségének eszméjét maga a törvény
hozás ingatja meg, azt nem lehet kiszámítani. (He
lyeslés) 

Bezerédj Lász ló : T. ház ! Engem e részben 
még egy abstraet fogalom is vezérel. Igaz, hogy a 
tulajdon szabályozására befolyást gyakorol ma
gasabb ezélokból a törvényhozás, midőn a váltsá
got szabályozza; már pedig ha az által akarja sza
bályozni, hogy a viszonyt a két birtokos közt meg
szüntesse, ennek tehát ki kell terjedni azokra, kik 
a váltságot még nem consummálták. Ezek joga 
nem lehet kivételesebb, mint azoké, kik a váltságot 
még nem eszközölték, és kiknél ez még függőben 
van. Ezek között én nem találok különbséget. Ha 
van joga az államnak szabályozni azon birtokot, 
melyben még e szolgáltatás természetben fenvan, 
bizonyosan kiterjed joga arra is, a mi még a két 
földbirtokos közt függőben van. 

Bobory K á r o l y : T. képviselőház ! „Contrae-
tus contrahentibus legem ponit," ez minden esetre 
egyik a legfőbb jogi elvek közül; de legalább az ál
lam tulajdona és az állam kezelése alatti javakra 
nézve bizonyos az, hogy megadni az egyezményt, 
mint a földtulajdont, minden esetre a képviselőház
nak vagy is törvényhozásnak hatalmában áll.Ennél
fogva, ha a magán tulajdonosokra nézve nem tartjuk 
is érvényesnek azt, mit a 16. szakasz felállít, minden 
esetre kérem azt kiterjeszteni az állam tulajdonához 
tartozó és az állami kezelés alatt levő javakra, 
annyival inkább, mivel tudjuk, hogy nevezetesen 
az ilyen javaknál az ilyen szerződések bizonyos 
nyomás alatt, nevezetesen a hatalom embereinek 
nyomása alatt keletkeztek mindenkor. Ennélfogva, 
ha a 16-ik szakasz a központi bizottság szövege
zése szerint meg nem állhatna, akkor bátor vagyok 
módositványt vagyis tulaj donképen toldalékot a 
16-ik szakaszhoz hozzátenni, hogy (Olvassa:) „Ezen 
közvetítésnek igénybe vétele az államtulajdonban 
s az állami kezelés alatti javakban az illető váltság-
kötelezettek javára azonnal megadatik." 

Várady JánOS : T. képviselőház! Ezen tör
vényjavaslat tárgyalása mutatja, hogy az államnak. 
a törvényhozásnak joga van oly szerződéseket, a 
melyek terhesen hatnak a közjóra, megváltoztatni. 
A szőlődézsmaszerződós, ugy a mint az eddig fen-
állott,szintén szerződés volt; ez tehát, ha a politika 
és közgazdasági okok kívánják, megváltoztatható. 
Ez elvet a t. ház már akkor elfogadta, midőn a 
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azőlődézsma megszüntetését mondotta ki. Én (azt 
hiszem, hogy akkor, midőn a politikai és status
gazdasági okok azt követelték, hogy vessünk véget 
a szőlődézsmának, nehogy 10 — 20 esztendig tartó 
birtok bizonytalansága átalában a közgazdaságot 
hátráltassa, ezt az elvet minden következésével el 
kell fogadnunk. Mert ha veszszük, az országban már 
nagyobb részt megváltották a szőlődézsmát, meg
váltották pedig azon reményben, hogy azon felté
teleknek bizonyosan könnyebben jut nyomába, 
mintha később a törvény fog rendelkezni. Már most 
ha ezen viszonyt a törvényhozás egyszer valahára 
a közgazdaság érdekében meg akarja szüntetni, 
kell, hogy ez az egész országban egyszerre történ
j é k ; másként lehetetlen, hogy üdvös eredménye 
legyen. De van még egy másik ok is. Tudjuk, hogy 
a remanentialis földek megváltása az ország legna
gyobb részében megtörtént; megtörtént szerződések 
által. Ez olyan viszony, a melynek véget kell vetni, 
mert ezt politikai és közgazdasági okok követelik. 
Én azt gondolom, ha praecedenst állit fel a t. ház, 
olyan dilemmába jön, hogy az ország 10 — 20 év 
múlva sem fog ezen kérdésből kimenekedni. Azért 
én részemről azt hiszem, itten kivételnek nincs 
helye, hanem a 16-ik szakasz, ugy a mint a köz
ponti bizottság előterjesztette, annál inkább elfo
gadandó, mert ellenkező esetben olyan praecedenst 
állitnánk fel, a melynél fogva későbben az úrbéri 
viszonyok fölötti tárgyalásnál nagy összeütközésbe 
jönnénk. 

Paczolay János : T. ház ! E ngem az előt
tem szólók épen meg nem győztek arról, hogy a 
16-ik szakasz, ugy a mint van, megállhasson : 
mert a 16-ik szakaszban világosan az mondatik, 
hogy : „a mennyiben a jogérvényesség törvényes 
kellékeivel bírnak a szerződések." Már ha a jogér
vényesség törvényes kellékeivel birnak, hogy lehet 
a szerződést megváltoztatni ? Ez a törvényhozás ha
táskörén túlterjed. Továbbá tapasztalásból tudjuk, 
hogy az ilyen szőlőváltságokra történt egyessé-
geknél az egyezkedők különös súlyt fektettek arra 
is, minő idő alatt fog kifizettetni a megváltási tőke, 
és ezen időhöz képest állapíttatott meg kisebb 
vagy nagyobb összegben a megváltási tőke. Ilyen 
előzmények után azt mondani, hogy kötelesek a volt 
szőlőtulajdonosok elfogadni az államkötvényeket, 
és hogy az általok rövidebb időre, és igy kisebb 
összegben megállapított kártalanítást most ugyan
azon megváltási alapon hosszabb idő múlva fogják 
megkapni, nem lehet. Ha a kötvények elfogadá
sára akarjuk kényszeríteni a volt földes urat, föl 
kell oldanunk az egész megváltási szerződést, mert 
a megváltási szerződéseknél az összeg megállapí
tása mindig összefüggésben áll azon idővel, melyre 
a megváltás történt. Azon kivül, mihelyt a szőlő
megváltás operatiója az országban megkezdődött, 

számtalan kötvény jóhiszemüleg harmadik, negye
dik kézbe ment át. Már most azokat, kik e kötvé
nyeket jóhiszemüleg megvették, károsítani nem le
het. Mindezen tekintetekből kiindulva, t. ház, én 
a 16-dik szakasz elfogadását a legnagyobb igaz
ságtalanságnak és legveszélyesebbnek tartanám: 
mert ha egyik szerződést meg lehet semmisiteni, 
meg lehet semmisiteni a másik szerződést is, és 
attól félek, hogy a legutóbbi időkben történt bir
tokszabályozási kérdések a legnagyobb ingatag
ságnak tétetnek ki. 

Én tehát mindezen okoknál fogva pártolom 
Deák Ferencz indítványát. 

N y á r y P á l : T. ház! Ezen kérdés, vélemé
nyem szerint, nem oly egyszerű, hogy könnyen 
áteshetnénk rajta. Ennek igen sok oldala van. Pél
dául hozatik föl a jobbágymegváltás, mely az 
állam által történt, és az hozatik föl, hogy az ál
lam részéről jótékonyságban részesittettek azok, 
kik akkor még meg nem váltották jobbágy telkei
ket. Azt mondják, hogy az előbbiekre ezt ki nem 
lehet terjeszteni. Ha ez már az országgyűlésen, 
elhatározott kérdés volna, nem szólanék; de miu
tán ez még függő kérdés, a melyhez ezután kell 
szólani az országgyűlésnek, tehát az én vélemé
nyem szerint ez nem érv arra nézve, hogy ne 
azon szempontból tekintsük ezen törvényjavaslatot 
és épen ezen esetet is , a mint azt kívánja te
kintetni a t. miniszter úr. A 4-dik szakasza ezen 
törvénynek, az én véleményem szerint, itt az irány
adó. A 4-dik szakasz azt mondja: „A váltságösz-
szeget az illető szőlőbirtokosok tartoznak fizetni ; 
de a megváltás könnyítésére országos közvetítés 
segélye nyujtatik." Miután azok szabad egyezke
dés utján magát, a váltságösszeget megállapítot
ták, hogy ezektől miért vonassák meg azon köz
vetítés, a mit a többieknek nyújt a törvényhozás"? 
nem látom által. Azon ellenvetések, a melyeket 
hallottam, mind olyanok, melyek bekövetkezhet
nek, valóságok lehetnek ugyan későbben, t. i. meg
lehet, hogy azon bankó, a mivel fizet az illető vált-
ságköteles, az talán több értékkel fog birni. mint 
azon papiros ; de az ellenkező is megtörténhetik : 
mert ha azon kérdés forog majd szőnyegen, hogy 
mi módon fog amortisáltatni azon bankómennyiség, 
mely mostan közforgalomban vau ? igen könnyen 
megtörténhetik, hogy az emberek kevesebb biz
tosságot látnak abban, mint egy oly papirban, 
melyből egy 22-ed rész minden esztendőben 
amortisáltatik. En tehát, röviden szólva, azon vé
leményben vagyok, hogy ezen szakasz , a mint 
szerkesztve van, megmaradhat; megmaradhat kü
lönösen azon oknál fogva, mert az országgyűlés, 
a midőn a 4-dik szakaszban a még meg nem vál-
tottakat azon közvetítés jótékonyságában részesiti, 
az én meggyőződésem szerint, azokat, a kik már 
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eddig szabad egyezkedés által állapitották meg a 
váltsági összeget, nem rekesztheti ki abból. 

H a l m o s y E n d r e : T. ház ! Az átalános tár
gyalás alkalmával e törvényjavaslatnak több jó 
oldala kiemeltetett; azonban egy nem említtetett 
föl, tudniillik: a benne elfogadott közvetitési rend
szer a váltságösszegek befizetésénél. Ezen törvény
javaslatnak nem az a czélja, hogy az eddigi ter
mészetbeli szolgálmányokat készpénzbeli fizetmé-
nyekké átváltoztassuk; hanem az, hogy a földtu
lajdonos és a szolgálmányra kötelezett közti köte
lék végkép megszüntessék; ezen czél pedig teljesen 
csak a közvetitési rendszer által éretik e l : csak 
ezen rendszer elfogadása mellett fog azon kötelék 
végkép megszüntttni, és egyrészről a földtulajdo
nos nem kényszerül előbbi alattvalóját folyton 
végrehajtással zaklatni, más részről a kötelezett a 
földtulajdonostól továbbá függni nem fog; külön
ben az előbbi hűbéres viszony helyébe a sokkal 
szigorúbb és károsabb kötelezettségi viszonyt he
lyezzük. Ezen közvetítés már e század harmadik 
tizedében egész Németországban elfog adtatott, és 
a megváltási ügylet legüdvösebb és leghumánu
sabb közvetítőjének átalánosan elismertetik. 

Ezen közvetitési rendszert elfogadtuk azokra 
nézve, a kik jövőre e törvény alapján fogják ma
gokat megváltani; azokat azonban, a kik a lefolyt 
szomorú korszak alatt békeszeretőleg egyességre 
léptek, a kik nem nyakoskodtak, nem makran-
czoskodtak, a kik önként iparkodtak ezen kötelé
ket megszüntetni, azokat ezen humánus rendszer 
kedvezményében teljesen ne részesítsük ? Hiszen 
ezen szerződések az országbírói értekezlet által el
fogadott úrbéri pátensek uralma alatt jöttek létre, 
a kötelezettek a közvetítést magoknak ki nem kö
tötték, mert az úrbéri kárpótlásról szóló rende
let 14-dik szakasza ugyanazt kilátásba helyezte; 
azonban semmiféle intézkedés nem történt eddigelé; 
és ezen kötelezetteket azért, mert ezen törvény 
még csak most, és nem 1861-ben hozatott meg, 
ezen kedvezménytől elüssük és őket e végett bün
tessük ? 

De, kérdem, vajon a törvényjavaslat 16. sza
kaszának a központi bizottság által javaslott szer
kezete megfelel e valamely átalánosan érzett köz-
szükségletnek? 

Tisztelt ház! A mélyen tisztelt igazságügy
ül niszter úr ezen szakasz mellett melegen felszó
lalt és kiemelte, hogy ezen szakasznak ilyképeni 
szerkezete a földes uraknak is hasznos, és hogy 
azok nagyobb része igénybe fogja venni; én magam 
részéről, csak saját megyém , azaz Sopron megye 
viszonyait kérem tekintetbe vétetni. Ugyanis a le
folyt korszak alatt különféle befolyások mellett e 
megye felvidéke szorgalmas községeinek legna
gyobb része terhes váltsági szerződéseket kötött; 

ezen szerződésekben átalánosan az egyetemleges le-
kötelezés köttetett k i ; sok község váltságtartozása 
150 ezer írtra is r u g ; ezen egyetemleges kötele
zésnek azon szomorú eredménye ló'n, hogy az, a 
ki akarna, és a ki képes is lenne, nem mer fizetni, 
mert ha tartozását egészen kifizeti is, a többieknek 
tartozásaiért szintén köteles kezeskedni, s a köte
lezettségi kötelék alól nem menekülhet; ezen össze
gek sok helyütt az egyes földekre egyetemleg ba 
is kebeleztetnek, és igy ezek hitelképességét vég
kép megszüntetik; természetes következménye, 
hogy a hátralékok hallatlan összegekre rúgnak, s 
hogy a községek fél megyénkint folytonos költsé
ges végrehajtás alatt állanak, és egész dűlők s 
községi határok árverésre bocsáttatnak, mely vi
szony mellett a községeknek tönkrejutása elkerül-
hetlen. Ezen egyetemlegesség káros hatásait Sop
ron megye közönsége egy, az igazságügyi minisz
tériumhoz fölterjesztett meleg feliratában kiemelte 
és annak megszüntetését sürgette. 

Ezen bajokat megszünteti a 16. szakasz mos
tani; szerkezete, mert a közvetítés kedvezményét az 
ilyes községekre is kiterjeszti, és pedig olykép, 
hogy a község maga is kérhesse ; holott, ha a föl
des úr beleegyezése is szükséges, a bajon teljesen 
nem segitnénk: mert elismerem, hogy a földes úr jó 
szívvel viseltetik előbbi alattvalói i rányában; azon
ban ő mindig nem rendelkezhetik szabadon, és 
félek, hogy némely uradalmi ügyész, a mint ta
pasztaljuk, a beleegyezés dijául a már meglevő 
terhek fölemelését köti ki, és igy a községek nyo
masztó kényszerhelyzetét kiaknázza. A közvetitési 
rendszer a földtulajdonos és kötelezett közti súrló
dásokat végkép eltörli mindkét fél érdekében és 
mindkét fél hasznára, és minthogy nem egyes köz
ségek , hanem Sopron, Mosony, Győr, Vas, de 
egyéb megyék számtalan községei érdekelvék, és 
ezek szomorú sorsa a törvényhozás gondoskodását 
megérdemli, bátorkodom a tisztelt háznak a tör
vényjavaslat ezen, a központi bizottságban jól meg
vitatott és megfontolt szakaszát meleg pártfogá
sába ajánlani. 

T o k o d y ÁgOStOn: T. ház! Jelenben alkotás 
alatt levő, a szőlők utáni tartozások megváltás 
melletti végkép megszüntetése iránti törvénynek 
kétségkívül azon czélja van, hogy a gazdálkodás 
ezen ága nyűgeiből s bilincseiből fölszabadittas-
sék, s igy a szőlőszet föl virágozzék ; igen, de ott, 
hol a földtulajdonosok és dézsmakötelezettek a tör
vény lassú intézkedését be nem várva, egymás 
között válíságszerzödéseket már kötöttének , a 
most alkotás alatti törvény czéljának elérhetése a 
szerződés kötésekor már előkészíttetett: mert a dézs-
ma vagy hegyvámadás ott tényleg megszüntetett, 
s igy semmi ok sem forog fen, magasb állami szem
pontokból tekintve a tárgyat, arra nézve, hogy a 
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törvényhozás a magánosok között már megkötve 
levő szerződésekbe, bármi irányban is, beleszóljon. 
Annálfogva, szerintem, e 16-dik szakasz egészen 
kihagyandó volna a törvény szövegéből; mi, ha 
nem történhetnék, akkor kijelentem, miszerint az 
igazsággal s jogfogalmakkal ellenkezni találom 
azt, hogy egyik vagy másik fél kértére országos 
közvetítésnek adassék hely. Hisz, kik s minő kö
rülmények között kötötték azon váltságszerződése
ket? Kötötték szabad polgárok, szabad akaratból, 
a kötés idejekor fenállott törvények szerint és 
ól alma alatt a törvényekhez biztokban. Azon szer
ződések — valamint minden szerződések — két 
oldaluak ; azokon tehát változtatni csak mindkét 
szerződött fél nyilt beegyezése mellett lehetne bár
mit i s : mert a kötés törvény a kötő feleknek. Ki
számíthatatlan károkra vezetne az következéseiben, 
ha a honpolgárok abban sem lehetnének teljes 
megnyugvással biztosak, hogy a törvények ótal-
ma alatt kötött szerződéseik törhetlenek, s csak is 
mindkét szerződött fél beleegyezésével változtatha
tók meg. Ellenvethetné valaki, hogy a váltság
szerződések nem azon egy természetűek más szer
ződésekkel , s itt csak országos közvetítésről van 
szó, mit. az állam az egyik szerződött fél kérelmére 
is jogosultan teljesithet, s azzal a másik szerződött 
fél semmi rövidséget sem szenved. Tagadom : min
den két oldalú szerződés azon egy természetű, azon 
természetű tudniillik, hogy csak mindkét fél meg
egyezésével bontható meg; azt pedig, hogy a meg
bontás a másik szerződött félnek van-e rövidségére 
vagy nincs ? csak is az a másik szerződött fél hatá
rozhatja meg, s ezért kivan1 atik a két oldalú szer
ződéseken való változtatáshoz mindkét félnek be-
egyezése. De hogy jelen esetnél világos károsodást 
hozhat a másik félnek, ha az egyik fél kérelmére 
országos közvetítés vehető alkalmazásba, könnyű 
dolog kimutatni. íme például: van egy váitság-
szerződés, mely szerint nyolcz év alatt kötelesek 
a tartozók a váltságot mind lefizetni, hat év már 
lejárt, két év van hátra még, két év alatt a dézsma-
jogosult a szerződésnél fogva kész pénzben elégí
tendő k i ; most a dézsmakötelezettek kérelmére or
szágos közvetítés történik, tehát a dézsmajogosult 
készpénz helyett fog kapni „váltsági kötvényeké
it, melyeket, ha a 22 év alatti kisorsolásra vára
kozni nem akar, készpénzért majdnem fele árán, 
vagy ha nem is, de okvetlenül veszteséggel kény
telen oda adni, ez tehát nyilvános károsítása adézs-
majogosultnak. Tekintsünk egy másik példát: 
együttleges szerződés áll fen, de még 12 év múlva 
fog kielégítve lenni a dézsmajogosult; tehát ez 
igénybe veszi az állam közvetítését s így elég zá
logjel mellett s az egyetemleges kötelezettség alap
j án — mert ha a váltságtartozást a jelzálog értéke 
nem fedi, a kormány az átváltoztatást, a közveti-
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test megtagadhatja — megnyeri az állam közvetí
tést ; igen. de ezen eljárás a dézsmakötelezetteket, 
kivált a szorgalmas és serény gazdákat sujtolóan 
érinti; mert ők a kötelezett, hátralevő 12 év alatt 
tartozásaikat letörlesztenék , s szerződés levén, 
többi kötelezett társaikat felvállalt kötelezettségeik 
teljesítésére, ha szükség, törvény utján is, szorítani 
lehet vala, s eltelvén a 12 év, mind az együttes 
kötelezés, mind a betáblázás megszüntethető vala ; 
de állami közvetítés mellett az együttes kötele
zés s betáblázás időtartama azon tul még tíz 
évre terjed ki, s igy a szabad, s igazi áron való 
elárusithatását a már különben szabad szőlőnek 
még tiz évre nyűgözi le, mi elvitázhatlan károso
dás. Minden esetre oda esik vissza a dolog, hogy 
szerződést csak mindkét szerződött fél beleegyezése 
mtllett lehetséges megváltoztatni; következőleg 
azt vélem, hogy országos közvetítés csak mindkét 
fél beleegyezése folytán, illetőleg kérelmére adat-
hat ík: tehát a 16-dik szakasz tartalmához nem já
rulhatok, mert igazságosan azt tartom elfogadha
tónak, hogy a kérdésbeli átváltoztatást csak akkor 
engedje meg a törvény, midőn azt mindkét szerző
dött fél kívánja. {Szavazzunk!) 

P u l s z k y FerenCZ: Igen röviden pár szót 
szólok a 16-dik szakaszhoz. {Zaj. Szavazzunk! 
Eláll!) 

KaCSkOViCS IgnáCZ {szólni kivan. Zaj. Eláll!) 
P u l s z k y FerenCZ : Ha Kacskovics képviselő 

úr eláll, én is elállók. 
HaláSZ B o l d i z s á r : T. ház! {Zaj) Én követ

kezném ; de ha mások elállnak, én is elállók. {Fol-
kiáltások: Eláll!) Ha Pulszky eláll, én is elállók. 

S o m o g y i Lász ló : T. ház! {Fölkiáltások: El
áll! Halljuk a kérdést!) 

Elnök: A 16-dik szakaszt, u g r mint azt a 
központi bizottság szerkesztette, elfogadja-e a t. 
ház vagy nem? {Nem fogadjuk el! Szavizzunk!) 
Minden esetre szavazni kell. A kik tehát elfogad
ják, méltóztassanak fölállni. {Megtörténik. Fölkíál-
tások: Nem az a kérdés!) A 16-dik szakaszt, ugy 
a mint azt a központi bizottság szerkesztette, a 
ház nem fogadja el. {Fülkiáltások: Ugy van!) Miu
tán a. t. ház a 16-dik szakaszt, ugy a mint a köz-
poti bizottság javasolta, el nem fogadta, következik 
az eredeti miniszteri javaslat, gondolom a 15-dik 
szakasz. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő {olvassa az eredeti 
törvényjavaslat 15-dik szakaszának 1-sö bekezdését '). 

E l n ö k : A kik az eredeti miniszteri törvény
javaslat 15-dik szakasza első bekezdését elfogadják, 
méltóztassanak fölállani. (Megtörténik.) A többség 
az eredeti miniszteri törvényjavaslat 15-dik szaka-

! szának első bekezdését elfogadta. A 16 dikszakasi 

) Lásd as Irományok 317-dik számát. 
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első bekezdése ennélfogva ugy lesz szerkesztve, 
mint a miniszteri törvényjavaslat első része. A má
sodik bekezdést e szó : „szőlők" kihagyásával el
fogadja a t. ház ? (Elfogadjuk!) A 3-dik és 4-dik 
bekezdést,a 4-dikrészből e szót: ,,ilyen" kihagyva, 
szintén el méltóztatnak fogadni? {Elfogadjuk!) 
Ennélfogva a 16-dik szakasz egész terjedelmében 
a jelzett változtatásokkal elfogadtatott. 

Mihályi Péter jegyző (olvaisa a központi 
bizottsági szövegben v) a 17. és 18-aik szakaszt, mely 
észrevétel nélkül eifogadtatik. Olvassa a 19-diket.) 

G h y c z y K á l m á n : Nekem — de csak azon 
esetre, ha a t. ház azt méltóztatik határozni, hogy 
a választott bíróságok nem egyenkint a dézsma-
köteles és dézsmatulajdonos közt, hanem egész 
vidékekre nézve állapítsák meg a szőlő váltság
összegét — a választott bíróság tagjai számára 
nézve lenne csekély észrevételem. De miután az a 
kérdés, hogy a szőlő váltságösszege mikép állapit-
tassék meg: jelesül promontoriumonkint, vidéken-
kint in concreto állapittassék-e meg? csak a 21-dik 
szakasznál fog tárgyaltatni: engedelmet kérek a 
háztól, hogy azon indítványomat, melyet a válasz
tott bíróság tagjainak számára nézve tenni akar
nék, akkor tehessem, midőn ez előleges kérdés el 
lesz döntve. Szükségesnek tartottam ezt megemlí
teni azért, mert itt e szakaszban márk i van mondva, 
hogy mindenik fél minden esetre csak egy bírót 
választana, én pedig azon esetre, ha nagyobb vi
dékre terjedne a választott biróság hatósága, óhaj
tom, hogy legalább két bírót választhasson min
denik fél; de ezt majd a 21-dik szakasz iránt ho
zandó határozat folytán fogom tenni. (Helyeslés.) 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat 20-dik szakaszát, melyre nem esik észrevétel. 
Olvassa a 21-diket.) 

KacskOVÍCS Igl lácz : Ezen szakasznál mél
tóztassanak figyelembe venni azon pótszakaszt, 
melyet a 3-dik szakasznál előadtam. (Felolvassa.) 

Mihályi Péter jegyző (újra felöl vassá a 
Kacslovics Ignácz indítványozta nj szakaszt.) 

SomSSich P á l : Megvallom, én is ugy értet
tem, mert practiee alig lehet másképen, hogy a 
szőlő után községenkint kiszámittatik a jövedelem ; 
jutnak megfelelő tőke az után individualiter kivette
tik azon promontoriumra, azon classificatio szerint, 
a minta hegyek jobbak, vagy rcszabbak: mert ha 
minden egyes félnek a bírákkal kellene érintkez
nie, nagyon hosszadalmas lenne az eljárás. 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
En el nem fogadhatom ezen módositványt, mert 
ez azon alapelvekbe ütközik, melyek már a 2-dik és 
3-dik szakaszban ki vannak mondva. 

Itt hivatkozás történik a talaj minőségére. 

) Lásd az Irományuk 822-dik számát 

j termő képességére, stb. Bocsánatot kérek, nem a 
föld értékét és minőségét veszszük alapul; hanem 
az évi tartozásokat; tehát csak ezek erualásáról 
van szó. Ez az első ok, a miért a módositványt 
el nem fogadhatom. 

A másik pedig az, mert ugyanazon promon-
toriumban is a tartozás igen különböző lehet, mert 
nem mindenütt adnak dézsmát, vagy kilenczedet 
vagy ötödöt ; hanem adnak hegyvámot; a hegy
vám pedig sokkal kisebb lehet néhol ugyanazon 
promontoriumon, mint az 5-öd vagy kilenczed; 
ezen médositvány szerint pedig az egész hegység
ben egyszerre állapíttatnék meg a tartozás évi 
mennyisége. Ez teljes lehetetlen ott, hol az egyes, 
szőlőbirtokosok szerződései különbözők. 

A mit Somssich Pál képviselőtársam mondott: 
a kiküldött biztosnak módja lesz arra oly promon-
toriumokban, hol ugyanazon évi tartozások voltak 
mind minőt égre, mind mennyiségre nézve, pl. a 
dézsma vagy kilenczed ; ott a kiküldött biztos úgyis 
az összes érdekelteket össze fogja hívni és azokkal 
együttesen tárgyalni a tartozások megváltását. 

Bízzuk ezt — a nélkül, hogy a törvényben erről 
különösen rendelkeznénk — az illető biztosokra és 
azon utasításra, melyet a minisztérium a biztosok 
számára ki fog dolgozni, hogy oly promontoriu-
mokban, hol az egyes szőlőkre nézve különböző 
természetű tartozások voltak, minden esetre min
den egyes szőlőbirtokossal külön kell a megvál
tási müveletet végig tárgyalni. 

Ennélfogva a beadott módositványt el nem 
fogadhatom. 

BÓniS S á m u e l : T. képviselőház ! Én ré
szemről megvallom, a váltságdíj alapját a jövede
lemre magam részéről nem fektettem volna; de 
miután a ház e tekintetben már határozott, és azt 
határozta, hogy minden tulajdonosnak jövedelme 
téríttessék meg a megváltás által, Kacskovics bará
tom indítványát el nem fogadhatom, mert ez töké
letesen megsemmisítené azon alapot, melyre a ház 
határozatát alapította. (Helyeslés.) í gy például egy 
promontoriumot két vagy több földbirtokos bír, 
s az egyiknek szerencsésebb fekvésű szőlei vannak, 
mint a másiknak, s jövedelműk tetemesen külön
bözik, habár kiterjedése a szőlőknek egyforma 
lett volna i s : igy, ha az egész szőlőcomplexum 
vétetnék föl és aránylag osztatnék fel a váltság
díj, akkor nem jövedelme váltatnék meg; ő keve
sebb váltságdijt kapna; s akkor azon elv sértetnék 
meg, melyre a képviselői áz határozatát alapitotta. 
Ebben tehát tökéletesen egyetértek az igazságügy
miniszterrel, s el nem fogadom a módositványt. 

N y á r y Pá l : A mint én a törvény ezen sza
kaszát értem, nem is hiszem, hogy lehető volna 
a becslésnek és a tőketartozás megállapításának 
kivitele máskép, mint ha egész promontorium in 
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concreto, vagy egy egész vidékbeli szőlőkre nézve 
eszközöltetik. Miután az osztályban i& ezen véle
ményben voltam, osztályom megállapodásának is 
némi jeleit, látom ezen szakaszban, hol a feleket 
megkülönböztet*, azt mondván, hogy : mindkét fél, 
azaz egy részről a dézsmakötekzettek és másrész
ről a dézsmajogositottak. Én, ha ugy. mintt . bará
tom látszik kivánni, hogy minden egyes szőlőbir
tokosra nézve külön bíróság állíttassák fel, ezt vala
mi szép és igazságos gondolatnak elfogadhatom 
ugyan, de azon kis hiánya meglesz, hogy nem 
foganatosítható. De nem csak nem foganatosítható, 
hanem képtelenségekre is vezet : mert ezen meg
váltásnak, t. ház, egyik fő czélja az, hogy mielőbb 
ezen krisisen úgyszólván keresztül eseünk. Ez az 
egyik. A másik pedig az, hogy a megváltásnál 
a szorgalom ne büntettessék és a hanyagság ne 
jutalmaztassák. Már pedig, t. ház, ha az fogna álla
ni, mit t. barátom Bónis Sámuel mond, ez követ
keznék. Vegyünk p. o. egyn ás mellett fekvő, tö
kéletesen egyforma talajú földbe ültetett két sző
lőt : egyikébe a birtokos véghetlen sok szorgalmat 
investiált s ennek termő képességét a legmagasabb 
fokra emeli; a másikba úgyszólván alig ültetett be
le egynehány tőkét. A földtalaj tökéletesen egyen
lő : ebből az következik , hogy itten meg fog 
büntettetni a szorgalom ; (F'ólkiúltas: Dehogy Hirdet
tetik!) amott pedig meg fog jutalmaztatni a hanyag
ság. Mi következik ebből? Az, hogy a mint egy-
helyütt a szőlőket összeirják, nagyon természetes, 
hogy a jövedelem fog számba vétetni, meglesz ez 
az első, mááodik s nem tudom hányadik esetnél, s 
a szerint fogják megállapítani azt az értéket vagy 
azt a dijt, a mely fizettetik rz 1-ső, 2-ik s a többi
ektől. Ez által le z kiegyenlitve az, hogy túlságo
san az ipar nem fog büntettetni s túlságosan nem 
fog jutalmaztatni a hanyagság. Én azért ezen tör
vényjavaslatot igy kívánnám elfogadni, a mint szer
kesztve van. 

Deák FerenCZ: T. ház! Többször hallottam 
említeni, hogy a szőlőbeli adózásoknál, ha az eddi
gi jövedelem vétetik alapul a megváltásoknál . a 
szorgalom büntettetik, a hanyagság jutalmaztatik. 
Én ezt mai napig sem foghatom meg. 

Kiadta a földtulajdonos a földet szőlő alá, s 
azt mondta: „Szerződünk, riadjátok a termés kilen-
czed vagy tized részét." Az egyik szorgalmas volt, 
a másik hanyag. Ha valakinek lehetne a hanyag
ság ellen panaszkodni: a föld tulajdonosának lehet. 
mert kevesebb jövedelmet kap az ő bűne nélkül. 

Hanem hogy áll a dolog? Az egyiknek, 
mint Nyáry képviselő úr mondotta, igen jól ndvelt 
szőleje van, s ad egy bizonyos terrénum termésé
ből átlagosan, mert sokat terem a szőlője, dézs-
maulöt akót ; a másiknak nagyon rósz a szőlője, s 
iid csak egy akót: s most meg volna büntetve, a ki 

KÉPVH. NAPLÓ. 1 8 0 % . x. 

5 akót adott. Engedelmet kérek, annak, a ki 5 akót 
kiadott, 45 akó maradt, s annak, a ki egy akót ki
adott, maradt 9 akója. 

Ha ezen elven indulunk, akkor kárhoztat
nom kell mind azon szerződéseket, melyekben vala
ki földjét felében adja ki, mert akkor is bünteti a 
szorgalmat s megjutalmazza a hanyagot. Mindenik 
magának tesz hasznot, ha jól nnveli, s e haszonból, 
a hol 10-det. ad, kilencz tized rész marad. Ez érvet 
nem tekinthetem elfogadhatónak, s az engem nem 
tartóztat. 

A becslések módja s ennek folytán a megálla
pítás, a részletes kivetés különböző tekintet alá esik. 
A hol szabott hegyvámok vannak, ott mennyiség
ről nincs szó, csak alkalmazni kell a lajstromokat, 
ott a becslési ár nem fog kpuhatoltatni; a 9-czed 
és 10-ed résznél ellenben a mennyiség kipuhatolá
sa szükséges; sezalegterhesebb: mert szoros igaz
ság szerint ugy kellene eljárni, hogy minden ember
nél aquantitást kellene kipuhatolni, mivel mindenki 
annyit tartozik fizetni, a mennyit adózott. Hanem 
attól félek, hogy ezt átalános szabályként felállítani 
bajos: mert kivihetetlen : mert ahhoz, hogy a közép 
mennyiség kipuhato]tassék,individualiterszükséges, 
hogy a lefolyt 10 esztendőről az individuális 9-ed, 
10-ed lajstroma a földes uraságnál meglegyen. Ez 
jól rendezett nagy uradalmakban megvan, de a kö
zép osztályú uradalmak nagy részében nincs meg. 
Ott már tehát lehetetlen. 

Azért sokkal egyszerűbbnek látnám azt a mó
dot, hogy a hegységek vessék ki magok közt, a hcl 
ez lehet. Ez sem lehet azonban mindenütt, mert a 
mint miniszter úr megjegyezte, különfélék az 
adózások. 

Engem a szerkezet elfogadására csak az visz, 
a mit miniszter úr mondott: hogy a minisztérium 
által kiadott utasítás gondoskodni fog ilyen esetek
ről : valószinüleg részletes utasítást ad, hogy a hol 
lehet, ezt kövessék, a hol ezt nem lehet, egy mási
kat, a hol egyi ket sem lehet a kettő közül, egy har
madik módot. Mert hiszen minutiákra kiterjesz
kedni a törvényhozásnak nem lehet. Hagyjuk ezen 
kérdést a miniszler úrra, akkor megnyugszom a 
szerkezetben. 

Ghyczy K á l m á n : T. ház ! A szőlők utáni 
adózások, a mint tudjuk, és a szőlőtermés viszonyai 
igen nagyon különbözők, nem csak az ország külön
böző részeiben, hanem egyes vidékeken, sőt sokszor 
ugj^anazon határban is. Ha minden szükséges ada
tokkal bírnánk is az adózások minőségéről, a sző
lők termési viszonyairól, mégsem lehetne itt a becs
lésre nézve oly utasitást kidolgozni, mely minden 
önkényt kizárna. Még inkább lehetetlen ez most 
ezen törvényjavaslat szerint, mely meg fog a ház 
által állapíttatni. Részemről azonban arr t nézve, 
hogy ezen önkény méltányos legyen, ésigazságta-

10 
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lan ne legyen, biztosítékot találok a megállapított 
biróságnak részrehajlatlanságában és méltányos
ságában. Azért, a választott bírósági eszmét részem
ről is szívesen elfogadom. Hanem miután a t. ház 
már elhatározni méltóztatott, hogy a szőlőváltság 
összege egy-egy nagyobb vidékre a minisztérium 
utasításai szerint meghatározandó, körülvonalazan
dó vidékre, és igy egyszerre számos dézsoiaköte-
lezettekre állapíttassák meg, én azon vélekedésben 
voltaui , hogy ha egyes dézsmaköteles és egyes 
illető dézsmatulajdonos közt van a kérdés, több 
választott biró nem is lehetséges, mint minden rész
ről egy. Most azon vélekedésben vagyok, hogy az 
ilyen nagyobb kiterjedésű vidék termelési viszo
nyainak és minden körülményeinek felismerésére 
és leginkább a számos dézsmatulajd> mosóknak 
kik százakra, sőt ezerekre mehetnek, megnyugtatá
sára egy-egy biró az ő rendelkezésökre nem elég
séges. Azt gondolom, hogy a szőlőbirtokosok, bár 
különben t. i. midőn nagy számmal vannak, inkább 
meg fognak egyezhetni a bíráknak a magok részé 
ről megválasztásában, ha, a mennyiben talán kőz
tök különböző érdékek is lehetségesek, legalább két 
bírót választhatnak a rnag"k részére. Ennélfogva 
az én indítványom az lenne, hogy a helyett, hogy 
minden fél csak egy-egy bírót válaszszon, minden 
fél ezen fontos ügyben két-két birót választhasson. 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
T. ház! Nekem ezen indítvány alapelve ellen sem
mi kifogásom nincs, és ha ezen választott bírósá
gokat Pesten kellene alakítani, hol alakításuk sem
mi nehézségbe nem ütközik, akkur minden szó nél
kül elfogadnám az inditványt; méltóztassanak 
azonban meggondolni, hogy a vidéken mily nehéz 
csak 3 birót is összehozni, annál nehezebb pedig 
ötöt; méltóztassanak meggondolni, hogy a föld
tulajdonosra nézve életkérdés, hogy ezen művelet 
minél előbb befejeztessék, mert mindaddig, mig a 
váltság megállapítva nincs, ő sem tőkét, sem pedig 
kamatokat nem élvez. Akkor tehát, midőn a bizott
ság a választott biróságnak számát háromra reducál-
ta, azon elvből indult ki, hogy ne nehezítse ezen biró
ságnak összeállítását, hanem mindinkább gyorsítsa. 
A felekre nézve elegendő biztosíték volna a felebb-
viteli biróság, mert felebbviteli hatóságok lesznek. 
Ha az első biróság akár a lényegre, akár pedig az 
eljárás alakjára nézve nem tartotta volna meg a 
törvényt, a fél folyamodás folytán a felebbviteli 
hatóságnál minden esetre orvoslást nyerhet. Tehát 
kérem a t. házat, hogy — nem elvből, mert az el
vet helyesnek kell elismernem, de a gyakorlati 
kivitel szempontjából — méltóztassanak ajavasla-
tot, ugy a mint van, elfogadni. (Maradjon!) 

G h y c z y K á l m á n : Ha szabad, mint módo
sítást javaslónak szólanom, bátor leszek néhány 
észrevételt tenni. Ha a miniszter urnák kellene a 

vidékeken mindezen bíróságokat összeállítani, ak
kor belátnám azon aggodalmak alapját, hogy ne
héz volna ezen sok biróságot összehozni; de a felek 
választják a két-két birót; az illető biztos csak az-
elnököt fogja kinevezni, és én az elnökök megket
tőzését nem kérem, hanem csak azt, hogy egy bi
ró helyett két biró választassák. (Közbeszólás jobbról .-
Ntm kell!) Méltóztassanak megbocsátani, a felek 
által a bíráknak ezen száma bizonyosan meg fog 
választatkatni.Az appellátában,véleményem szerint, 
nincs azon biztosíték, melyet t. miniszter úr mon
dott, mert a felebbviteli biróság az első bíróság
nak szemüvegén lát. Ezen sommás eljárásnál egye
dül a helyszíni tapasztalatok azok, melyek legin
kább irányadók. (Hel/eslésbal felöl.) Azért én óhaj
tanám, hogy midőn már 100 vagy talán 1000 kö
telezettekről van szó, azoknak sorsa ne csak egy, 
hanem több bíróra bizassék. (Szavazzunk!) 

E l n ö k : Össze levén foglalva a 20. és 21 . sza
kaszokra vonatkozó módositvány, a szavazásnak 
is egyszerre kell történni. 

G h y c z y K á l m á n : Nem foglaltam ugyau 
írásba indítványomat, mert csekélységből áll, azért 
szóval fogom elmondani. (Halljuk!) Inditványom 
abból áll, hogy a 20-ik szakaszba ezen szó helyett: 
„egy-egy* tétessék: „két-két;" a21-dikszakaszba 
gedig „egy biró" helyett tétessék: „bírák." (Sza-
vazmnk !) 

S o m o g y i L á s z l ó : Engedelmet kérek ! (Nagy 
zaj, melyben szónok szavát nem hallani. Végre eláll.) 

E l n ö k : A 20. és 21-dik szakasz elfogadta-
tik-e, a mint szerkesztve van ? A kik elfogadják, mél
tóztassanak felállni. (Megtörténik. Ellenpróbát!} 
Méltóztassanak azok, a kik az eredeti szerkezetet 
el nem fogadják, felállani. (Megtörténik.) A többség
elfogadja a 20. és 21-dik szakaszok eredeti szer
kezetét. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 22-dik sza
kaszt, melyre nem történik észrevétel. Olvassa a 23-
dikat.) 

Halmosy Endre: A megváltási eljárás itt 
befejeztetik; arról azonban nincs intézkedés téve, 
hogy a költségeket melyik fél viselje. Igaz, hogy 
az 1836-dik évi tizedik törvényczikk nyolczadik 
szakasza azt rendeli, hogy a tagositásoknál a költ
ségeket csak az uraság viselje. Ezt talán lehet 
igazolni; de azt nem tartom igazságosnak, hogy 
itt csak a tulajdonosok viseljék a költségeket, s 
ki kell mondani, hogy vagy az állam, vagy a kö
telezettek, vagy mind a két fél. En azt inditványo-
zom, hogy ezen eljárási költségeket mind a két fél 
viselje, mert ha a költségeket a felekre rójuk, mind 
a két fél iparkodni fog azon, hogy minél előbb 
bevégződjék a tárgyalás; különben megtörténhe
tik, hogy egyik vagy másik fél húzni, halasztani 
fogja. Ezen intézkedésben tehát az egyesség elö-
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mozditását látom. És miután az egyik szakasz azt 
rendeli, hogy mihelyt a biztos kiment, szólítsa fel 
a feleket, hogy iparkodjanak megegyezni, azon kell 
lennünk, hogy a biztosnak lehetőleg ne legyen 
egyéb dolga, mint a felek egyességet hitelesíteni. 
Azért bátor vagyok következő módositványt indít
ványozni. A 23-dik szakasz bővittessék meg evvel: 
„A megváltási eljárás és egyenkinti kivetés kö
rül a községeknél fölmerült költségeket felében a 
jogosult, másik felében a kötelezettek viselj'ék, az 
utóbbiak birtokarány szerint." 

Halász B o l d i z s á r : A képviselő urnák ezen 
indítványa fölöslegessé van téve a 14-dik szakasz 
ezen szavai ál tal : „Az ezen törvény alapján léte
sítendő ügyletek s egész eljárás díj-, bélyeg- és 
illetékmentesek." {Ellenmondósok. Nagy zaj.) A nd 
az állam hivatalnokait illeti, azoknak természetesen 
nem tartozik senki sem fizetni; a mi pedig a vá
lasztott bíróságot illeti, igen természetes, hogy 
mindenik fél a magáét fizesse. 

Deák Fe renCZ: T. ház! Én igazságosnak 
azt tartom, hogy a birtokosoknak és a felebbviteli 
bíróságoknak költségeit viselje az állam, mert fél 
százalékot kap kezelési költségek fejében, és abból 
a mindennapi folytonos kezelésen kívül valószí
nűleg ez is kikerül. A választott biróságok költsé
geit, tanuk, becsüsök, szóval az egész eljárás költsé
geit viseljék a felek, vagy mindegyik a magáét vagy 
pedig közösen együtt,; de egyikről a másikra hárí
tani nem tartom jogosnak. Én tehát azt hiszem, hogy 
mondjuk ki, hogy a biztos kiküldése és eljárása 
költségeit és a fölebbviteli bíróságét viselje az ál
lam, mert kap érte kárpótlást, a compromissiona-
rius biróságok költségeit és az ottani eljárási be
csüsök stb. költségeit viseljék a felek közösen. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház e szakaszt ezen 
módosítással? (Elfogadjuk!) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a pótlékot:) 
„A jogbiztos és íelebbviteli bíróság költségeit az 
állam, ellenben az első biróság költségeit az érde
kelt felek közösen viselik." 

E l n ö k : Ezzel a hozzáadással tehát a 23-dik 
szakasz el van fogadva. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 24. és 26-
dik szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Ol
vassa a 26-dikat.) 

H o r v á t h LajOS előadÓ: Ezen szakasznál egy 
leírási hiba csúszott be, t. i. a 8-ik sorban: „a meny
nyiben a per még folyamatban nem volna;" mi he
lyet t ez teendő: „a mennyiben a per folyamatban vol
na," és így a „még" és „nem" szavak kitörlendó'k. 

Bátor vagyok egyszersmind a 26-dik szakasz
hoz egy módositványt tenni. E szakasz arról szól, 
hogy mit kell tenni, ha azon kérdés fölött, hogy a 
tized papi vagy uri természetü-e, vagy a szőlő úr
béri telki állományhoz tartozik-e, per van folya

matban, és mit kell tenni, ha per még nincs fo
lyamatban. Azonban, midőn a szakasz ez utóbbi 
esetről intézkedik, nem merít ki minden esetet. 
Megmondja azt. mit tegyen a földtulajdonos, és 
mit azon szőlőbirtokos, ki a tizednek papi termé
szetét vitatja, de nem szól azon szőlőbirtokosról, a 
ki szőlőjét úrbéri telki állományhoz tartozónak és 
igy már országosan megváltottnak állítja. Én te
hát inditványozom, hogy a 14-dik sorban e szó 
u tán : „vitatja" e szavak igtattassanak be : „vagy 
szőlőjét úrbéri telki állományhoz tartozónak állít
j a ; " az utána következő „birtokos" szó elé pedig e 
szót igtattassék : ,,szőlő." (Atalávos helytslés.) 

Elnök: Elfogadja a t. ház a 26-dik szakaszt 
Horváth Lajos képviselő úr indítványával ? (Elfo
gadjuk!) Következik tehát a 27-dik szakasz. 

Mihályi Péter jegyző (oha ssa a 21—Bí-ik 
szakaszokat, imlyek észrevétel nélkül meghagyattak. 
Olvassa a 82-diket.) E szakaszra Manojlovics Emil 
képviselő úr módositványt adott be. (Olvassa,:) 
,,Az a) alatti pont utolsó sorában foglalt ezen sza
vak : ,,vagy bizonyos batáridőben" hagyassanak 
ki, ellenben a következők adassanak hozzá: „ha a 
kikötött határidő a jelen törvény kihirdetését meg
előző egy év előtt még le nem jár t ." A b) alatti 
pont második kikezdésének első része helyébe a 
következő tétessék: „Tartozik azonban minden 
ilyen tulajdonos az a) alatti szakasz esetében a ki
kötött határidő lejártától; a b) alatti esetben pedig 
a jelen törvény kihirdetésétől egy év alatt" stb. 

S i m o n y i LajOS b . : T. ház! Minél átaláno-
sabban érint egy törvény mindenkit, minél egyen
lőbb annak hatása, minél kevesebb a kivétel, né
zetem szerint, annál jobb azon törvény; és miután 
ezen szakasz azokról szól, kik a jelen törvény ren
delete alá nem esnek, annak következtében ezek
nek számát lehetőleg kevesbíteni és szűkre szorí
tani feladatunk. 

Ugyanis ezen szakasznak 2-dik bekezdése 
átalánosságban szól minden szőlőkről: azokról, 
melyek 1848 előtt és 1848 óta adattak ki, és me
lyekre nézve szerződés köttetett. Én e tekintetben 
különbséget óhajtok tenni, és pedig azért, mert ha 
ezen szakaszt igy hagyjuk, akkor az a földes úr, 
a ki 1848 után vagy az 1848-diki események foly
tán, látva azt, hogy az urbérek és ezzel rokon 
természetű birtoklások részint megszűntek, részint 
meg fognak szűnni , az absolut közegek közbe
járulásával a kinevezett községi elöljárókkal, lehet, 
hogy oly szerződéseket kötött, melyek neki azon 
jogot adják, hogy azon szőlőket visszaválthassa. 
En ezen kivételt azokra óhajtanám kiterjeszteni, a 
kik 1848 után adták ki az illetőknek a szőlőket, és 
azokat, kik 1848 előtt adták k i , tökéletesen egy 
kategóriába óhajtom tétetni, és azért a következő 
módositványt vagyok bátor a t. ház asztalára le-

10* 
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tenni, mely megfelel tökéletesen ezen értelemnek 
és óhajtásnak: t. i. a 52-dik szakasz 2-dik be
kezdés ekkép szólna: ,,b) azon szőlők, melyeket a 
tulajdonos 1848 óta határozatlan időre adott ugyan 
ki, de irott szerződésben . . . " A többi maradna a 
szövegezés szerint. 

Mihály i Péter j e g y z ő (olvassa Simonyi La
jos b. módosifványát:) „A 32 dik szakasz második 
bekezdése ekkép volna módosítandó: ,,b) azon 
szolok, melyeket a tulajdonos 1848 óta határozat
lan időre adott ugyan k i , de irott szerződés
ben" stb. 

Deák FerenCZ: Ezen szerkezet b) pontja en
gem seoi elégít ki azért, mert részint homályos, 
részint pedig igen sok csűrés-csavarásra adhat okot. 
(Olvassa:) „Azon szőlők, melyeket a tulajdonos 
határozatlan időre adott ugyan ki, de 1848 óta s 
írott szerződésben a visszaváltást a maga részére 
világosan és határozottan kikötötte." Már kérem, 
ahhoz a visszaváltáshoz oda lehet számitani a kibe-
csülést is. Ugy lehet értelmezni a dolgot, hogy a 
földes úr a maga részére kibecsülheti a szőlőt, s 
akkor minden szőlő, mely azóta kiadatott, ily ki
vétel alá tartozik, mert mindenütt megvolt azon 
kibecsülés. Azért óhajtottam volna, hogy a mi nem 
határozott időre volt kötve, ugy hogy a határozott 
idő lefolytával szálljon vissza a földesúrra, az töb
bé visszaváltható ne legyen ; vagy ha épen ezt 
akarjuk kimondani, akkor világosan ki kell mon
danunk, hogy az egész szőlő reá visszaszállhasson, 
ha ki van kötve; egyes kibecsüléseknek azonban 
ne legyen helye: mert épen a szőlőbeli szerződé
seknek legkellemetlenebb része az volt, hogy a 
szőlőbirtokos az n szőlőt, mely neki tetszett, ki-
becsültethette. Én tehát inkább szeretném e b) pon
t-t egészen kihagyatni; ha pedig ki nemhagynók, 
akkor szükségesnek tartom, hogy a kibecsülésre 
nézve külön provisío legyen. 

Halász B o l d i z s á r : T. ház ! Nagyon röviden 
fogom indokolni módositványomat. A hűbéri viszo
nyok megszüntetése főczélja a törvénynek ; meg
jegyzendőnek tartom azonban, hogy már többször 
adatott a törvénynek visszaható erő. í gy történt 
az 1844-diki azon törvényben, mely azon vegyes 
házasságokat, melyek az 1 7 9 1 : XXVI. törvény-
czikk ellenére protestáns papok előtt köttettek, 
1839-től, tehát visszahatólag számítva érvényesí
tette, í g y történt ez az ősiségi, az 1861-ki ország
gyűlés által elfogadott ősiségi pátensben is, mely 
nem csak az összeget,hanem a zálogok elévültségét a 
múltra is kimondotta. Miért ne történhetnék ez a sző
lőtulajdonosok Visszaváltási jogára is? Én részem
ről e kérdést igen fontosnak tartom. Figyelembe 
vettem, hogy vannak olyan vidékek, a hol a föl
des úr bizonyos időhöz kötötte ugyan a visszavál
tás jogát, de azzal az 5 — 6 év multával nem élvén, 

arról, mint reá nézve nem előnyösről, hallgatag-
lemondottnak, illetőleg az elévültnek tekintendő 'f 
miután azonban a törvényjavaslat szerint, annak 
kihirdetése után még egy évhez van kötve jogainak 
gyakorlata, tehát a rendes elévülés ideje korlá
tolva, annál inkább, mert nem is, hogy kedve len
ne egész szőlőhegyeket kibecsüitetni. azt tartom leg-
tanácsosabbnak, ha a 32. szakasz utoljára azon mó-
dositványom fogadtatik el, melyet ezennel a ház asz
talára teszek le, miszerint azon tulajdonosnak, ki 
kiváltási jogáról a szerződés lejárta utáni egy év 
alatt nem élt, az elévültnek tekintessék: mert ez által 
minden lehető hűbéri viszony végképen megszű
nik. Ezen módositványomat van szerencsém a ház 
figyelmébe ajánlani. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa Halász Boldi
zsár módú sitványát:) „A 32. szakasz végéhez irandó : 
„Ha azonban a szerződési határidő már lejárt, & 
visszaváltási jogát a tulajdonos egy év után nem 
érvényesítette, ilynemű szőlők a fentebbi törvény 
rendelkezése alá esnek." 

Zsarnay Imre : T. ház ! Azon átalános né
zettel , melyet a t. ház már kijelentett az egyes 
polgárok közt kötött szerződésekre nézve, én nem. 
tartom helyesnek a 6-dik pont alatti azon kifeje
zést, hogy azon szerződések, a hol a földes úr vi
lágosan föntartotta magának a visszaváltás joga*, 
csak akkor érvényesek, ha 1848 után köttettek. 
Miért épen 1848 után ? Miért ne lehetnének érvé
nyesek azok, melyek 1847-ben köttettek? Én tehát 
a b) pontot egyszerűen kihagyni kívánom. 

S i m o n y i LajOS báró : T. ház ! Felszólalá
som oka az volt, hogy a kivételek lehetőleg ke-
vesbüljenek, és különösen az i s , hogy az 1848 
előtt kiadott szőlők hasonló kategóriába essenek. 
Azért tettem módositványomat ezen szakaszhoz, 
mert azt gondoltam, itt leginkább el fog fogad
tatni ; de miután Deák Ferencz képviselőtársam 
által azon indítvány tétetett, hogy t. i. az egész 
maradjon ki, ez nézetemnek még inkább megfelel; 
én tehát módositványomat visszaveszem. (He
lyeslés.) 

Horváth Lajos előadó : T. ház ! Mielőtt 
Deák Ferencz t. képviselő úr indítványához szóla
nék , az aj pontra nézve kívánok egy észrevé
telt tenni. 

Manojlovics képviselő úr, ha t. i. indítványát 
jól fogtam fel, ugyanazt kivánja, a mit Halász Bol
dizsár képviselő úr. Mindketten ki akarják azon 
szerződéseket zárni, melyek bizonyos határidőben 
való visszaváltás feltétele alatt köttet tek, de a ha
táridő már egy év előtt lejárt. Én részemről igaz
ságtalannak tartanám, hogy a tulajdonos csak 
azért, mert a határidő régebben járt le és vissza
váltási jogát még nem érvényesítette, attól most 
elüttessék. A tulajdonos jó hiszemmel, t. i. azon 
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hitben halaszthatta a visszaváltást, hogy a prae-
scriptionalis idő alatt mindenkor érvényesít
heti azt. 

A mi a b) pontot illeti, én szivesen hozzá já
rulok ahhoz, a mit Deák' Ferencz t. képviselő úr 
indítványozott. Az ugyan a központi bizottság 
módositványától eltér, mert a központi bizottság 
az 1848. évit vette demarcationalis vonalul; ha
nem ha a t. ház kimondani méltóztatik, hogy min
den oly szerződés, mely határozatlan időre kötte
tett, átalában nem esik a kivételek alá, nekem az 
ellen sincs kifogásom. (Helyeslés.) 

ManojloviCS E m i l : Én arra nézve, a mit 
t. előadó úr megjegyzett, viszont csak azt jegyzem 
meg, hogy ha szorossan ragaszkodunk a szerző
désekhez, akkor ez okból nem lehet ezen úrbéri 
maradványokat megszüntetni, mert én nem találok 
semmi különbséget stricto jure a határozatlan idő
re kötött és a határozott időre kötött szerződések 
között. (Igaz! bal f\ lói.) 

Horvát Boldizsár igazságügyén Manoj-
lovics képviselő úr megjegyzését nem hagyhatom 
szó nélkül. Ő azt monda, nem talál különbséget 
oly szerződés közt, melyben határozatlan időre, és 
oly szerződés közt, melyben határozott időre volt 
valami kiadva. Nézetem szerint épen itt van a ma
gánjogi és a feudális szerződések közti különbség. 
A mely szerződésben határozottan föntartatott a 
visszaváltás joga és ki van kötve a visszaváltási 
határidő, az magánjogi szerződés jellegével bir. 
A feudális szerződések pedig épen abban külön
böznek a magánjogi szerződésektől, hogy egy átalá
ban fentartották a visszaválthatási jogot, mert 1844 
előtt a nem nemes nem is birt birtokképességgel, 
fentartjáka nélkül, hogy szükségesnek tartanák a 
visszaváltást különösen kikötni. Itt van a demar
cationalis vonal, hogy t. i. a magánjogi szerződé
sek a visszaválthatás jogát és határidejét világo
san kikötik, a feudális szerződések pedig nem. En 
tehát igen alaposnak találom a központi bizottság 
t. előadójának észrevételét. 

Azon nézetét pedig, hogy a b) pont kihagyá
sára ő is hajlandó : erre nézve a kormány részé
ről bátor vagyok kijelenteni, hogy a bjpont kiha
gyásába beleegyezem. (Helyeslés.) 

Zsedényi E d e : T. ház! (Eláll! Zaj.) A ház
szabályok 81-dik szakasza azt mondja. (Olvassa.) 
Kérem az elnök urat, hogy ezen kötelességének 
megfeleljen. (Derültség. Hosszas zaj.) 

B ó n i s S á m u e l : T. ház! (Halljuk!) 
Zsedényi E d e : Akkor tessék szólani, ha én 

bevégeztem. 
B ó n i s S á m u e l : A házszabályokhoz akarok 

szólani. A házszabályokban az van. . . . 
Zsedényi Ede: A házszabályokban az van, 

hogy a szólót félbeszakítani nem szabad. (Nagy zaj.) 

B ó n i s S á m u e l : A házszabályokban az van, 
hogy az utolsó sző az előadót és az indítványozót 
illeti; ezek az utolsó szó jogával éltek, a tanács
kozás tehát e tárgyban be van fejezve. (Élénk 
helyeslés.) 

Zsedényi E d e : T. ház! Nagyon hibázott 
Szabolcs vármegye egyik kerületének érdemes 
képviselője, hogy, mielőtt szóltam volna, már az 
irányt, melyben szólni akarok, meghatározta. Ezt 
én határozom meg. En ugyanis nem ezen tárgy
ban akartam szólaui, hanem arra kívántam figyel
meztetni a t. házat, hogy ha már a b) pont kima
rad, akkor a következő kikezdés első sorait is, 
t. i. „tartozik azonban, minden ilyen tulajdonos, 
ha a kikötött határidő kikötve nincs," stb. ki kell 
hagyni. Erre nézve akartam a t. miniszter urat 
kérdezni, hogy hiszi-e, ha a t. ház a b) pontot 
kihagyja, akkor a következő pont változás nélkül 
megmaradhatna? E tekintetben fölvilágosítást akar
tam kérni, mert nézetem szerint ki kell itt vala
mit hagyni. 

Már most tessék szólani. (Nevetés.) 
BÓniS S á m u e l : Mielőtt a b) pontra a vég

zés kimondva nincs, nem lehet a későbbihez szól
ni. (Nagy zaj.) 

Horvát Boldizsár igazságügyér: Ha at. 
ház a b) pont kihagyását elhatározza, akkor igen 
természetesen a 3-dik kikezdés szövegezését is meg 
kellene változtatni. (A végzés még nincs kimondva!) 

D e á k Ferencz : Bónis Sámuel képviselő úr 
magában véve helyesen jegyzé meg, hogy a ta
nácskozást a b) pont kihagyására vagy ki ne n ha
gyására nézve berekesztettnek lehet tekinteni. 
t)e a végzés még nincs kimondva ; e szerint tehát 
az, a mit Bónis Sámuel Zsedényi képviselőre nézve 
mondott, hogy későn szólott, nem áll ugyan, de 
áll az, hogy idő előtt szólott föl. (Derültség.) Olyan 
pontról szólott t. i., mely még nincs tanácskozás 
alatt, mert a b) pont kihagyása még nem monda
tott ki. (Helyeslés.) Méltóztassanak tehát előbb ha
tározni a b) pontra nézve , és akkor majd átmehe
tünk a harmadik kikezdés tárgyalására. (Helyeslés.) 

Elnök : A b) pontot meg kivánja-e a t. ház 
tartani vagy nem? (Nem!) Ennélfogva a b) pont 
kimarad. (Most halljuk Zsedényit!) 

Zsedényi E d e : Nem beszélek én kétszer. 
Horvát Bo ld i z sár i g a z s á g ü g y é r : A har

madik kikezdésre nézve Zsedényi képviselő úr 
módositványát magamévá teszem, hogy t. i. ezen 
kikezdés második vagy harmadik sorából azt: 
„vagy ha a határidő kikötve nincs" kihagyni 
méltóztassék. (Helyeslés.) 

Vadnay LajOS: T. képviselőház! Midőn az 
alkotmányban a jogegyenlőség elve és ebből kifo
lyólag a szabad birtok eszméje is sürgőleg követe
lik, hogy a földesúri különféle régi viszonyokból 



?8 CCXCI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Szeptember 30. 1868.) 

származott tartozások, ilyen a szőló'dézsma is, a 
múltra nézve különösen politikai szempontból mi
előbb megszüntettessenek, s ez által a földbirtok, 
a mely eddig le volt kötve, szabad földdé váljék: 
ugyanakkor nézetem szerint gondoskodni kell a 
törvényhozásnak arról is, hogy jövőre nézve a 
mostanihoz hasonló viszonyok elő ne álljanak, sne 
legyen kénytelen ismét a törvényhozás azokról 
intézkedni. 

Miután tudjuk, hogy az ilyen törvényhozási 
intézkedések rendesen egyesek jogai és érdekei sé
relmével szoktak megtörténni, s erről a jövendőre 
gondoskodásról mélyen hallgat a törvényjavaslat: 
ugyanazért én annak idejében az osztályülésekben 
megtettem indítványomat. A t. osztály azt el is fo
gadta, de nem tudom mi oknál fogva a t. hözponti 
bizottság azt egyszerűen mellőzte. 

A kérdés szerintem sokkal érdekesebb, sok
kal fontosabb, hogysem egyszerűen mellőzni le
hetne, s ne kellene gondoskodni a törvényhozásnak 
arról, hogy jövőre nézve bajháritó módokról gon
doskodjék. 

Ilyen bajháritó mód lehetne többek között 
az, ha jövőre törvényileg megtiltatnék, hogy stnki 
szolgálmányok s tartozások mellett földbirtokot 
ki ne adjon. Ez azonban merőben ellenkeznék a 
tulajdonjoggal s a tulajdonosnak földje feletti sza
bad rendelkezési jogával, s azért ezt, mint alapot 
és alapelvet, mint törvényhozó nem volnék hajlan
dó elfogadni. 

A másik mód lehetne bizonyos határidőt szab
id meg, p. o. 32 évet,mint a t. minisztérium részé
ről egy izben indítványba volt hozva, hogy ezen
túl ne lehessen bárminemii szolgálmányok és tarto
zások mellett birtokot kiadni.mert a ki ellenkezőleg" 
cselekednék, elvesztené tulajdoni jogát. Ez azonban 
épen ugy a tulajdoni jogba vág s ezt államgazda
sági szempontból sem látnám tanácsosnak, mert ez 
a hosszabb időre haszonbérbeadást szorítaná meg. 
Egyébiránt ez nem volna egyéb, mint praescrip-
tionalis intézkedés, ez pedig, tudjuk, sohasem ész
jogi igazságon, hanem mindig rendkívüli esetek
ben, a kényszerűség esetén alapszik. Ugyanazért 
a törvényhozás praescriptionalis intézkedéshez 
csak akkor folyamodhatik, a mikor más igazságos 
és czélszerü eszköz nem létezik. 

Itt azonban van egy másik czélszerü eszköz, 
s ez abban áll, hogy mondaná ki a törvény, hogy 
jövőre a szőlő alá való férek kiosztása egyedül s 
mindig csak írott s a föltételeket is magokban fog
laló szerződések mellett történhetik, s minden e 
tárgyban felmerülhető kérdések birói, nem pedig 
törvényhozási eldöntésénél egyedül a szerződés 
tartalma fog zsinórmértékül szolgálni. 

Mihá ly i Pé ter j e g y z ő (olvassa Vadnay La
jos indítványát:) ,,A 32. szakasz után, külön sza

kaszban, óhajtásom a következőket kimondani : 
, .33. szakasz. Jövendőre pedig, hogy a mosta
niakhoz hasonló viszonyok s ezekre nézve a tör
vényhozás intézkedésének szüksége ismét elő ne 
állhassanak, a szőlő alá való térek kiosztása csu
pán írott, s a föltételeket is megokban foglaló szer
ződés mellett történhetik ; s az e tárgyban felme
rülhető minden kérdés birói eldöntésénél egyedül 
a szerződés tartalma fog zsinórmértékül szolgálni." 

„Ezt követné végül, mint 34. szakasz, a mos
tani 33. szakasz.* 

L ó n y a y Menyhért pénzügyér.- Én Vad
nay Lajos úr indítványáról, a mennyire kivehet
tem, azt hiszem, talán egy kis pótlással igen tiszta 
és világos lenne. A pótlás lenne, hogy: minden 
ilyen viszony, miután telekkönyvek vannak be
hozva, egyszersmind telekkönyveztessék. Ez töké
letesen evidentiában fog tartani minden jövőben 
kötendő szerződéit. Ezen hozzáadással pártolom 
én is részemről Vadnay indítványát. 

E l n ö k : Van még két módositvány, mely 
megelőzőleg adatott b^-' azt hiszem, elébb azokon 
kell keresztül mennünk, és csak azután kerül a sor 
a Vadnay képviselő úréra. 

Mihályi Péter jegyző (oh '/ssa itjol ig Halász 
Boldizsár rnódositványát. Fölkiáltotok: Fölösleges !) 

E l n ö k : Halász képviselő úr indítványát a t. 
ház nem fogadja el. Most jön Vadnay úr módosit-
ványa tárgyalás alá. 

Manoj lovics E m i l : Vadnay képviselő in
dítványát én fölöslegesnek tartom, mert ha a tör
vényhozó testület az urbériséget minden maradvá
nyaival együtt megszünteti, azt magán szerződések 
utján többé visszaállítani nem lehet. Minden efféle 
szerződések a magán jog körébe esnek, következő
leg itt nem tárgyalhatók. (Helyeslés.) 

Ivánka I m r e : Körülbelül ugyanezt kíván
tam mondani azon észrevétellel, hogy mivel pedig 
magán szerződésekben az, amit a t. pénzügyminisz
ter úr mondott, hogy miként kívánja a magánszer
ződő biztosítani jogát, az az ő dolga: ha nem biz
tosítja, hadd veszszen el ; ha pedig valakinek ezen 
előzmények után kedve telik még ezután szőlőt 
dézsmára kiadni, az veszitse el. (Helyeslés.) 

Deák Ferencz : T. ház ! A szőlőknél, melyek
nek adózásai most megváltatni s átalakíttatni rendel
tettek, az eddigi tartozások igen nagy része szerződé
sen alapult. Sok helyütt a szerződés tudva sincsen, 
hanem csak gyakorlatban van. Azon viszonyokra 
nézve, melyeket sokan hűbéri, mások az urbérrel 
rokon természetüeknek neveznek, minők az úgy
nevezett curialis zsellérek, telepitvények és effélék, 
szintén ugy áll, hogy a legnagyobb nehézséget, 
confusiot az teszi, hogy irott szerződések nincse
nek és a feltételek nem világosak. Ideiglenesek-e 
e szerződések vagy örökösek , ez nem tudható. 
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Midőn majd ezen kérdéseket tárgyaljuk, elő fog 
kerülni azon nehézség, hogy épen ezen zavar miatt 
nehéz lesz eldönteni, mi legyen a teendő ? Most mi 
ezen szőlöbeli szerződéseket megváltás utján átala
kítottuk, némileg megszüntettük ezen szerződése
ket. Az a kérdés: azt akarja-e a ház, hogy jövőre 
semmi birtokot szőlő alá ne adhassanak bérbe, 
hanem vagy eladja, vagy pedig más bérbe adja, 
de szőlöbeli adózás vagy tartozás mellett ki ne 
adhassa ? Ha ezt akarja a ház. ki kell mondani; 
de én nem tanácslom: mert a szegény népet ver-
nők meg vele. A népesség szaporodik, az indu-
stria növekszik; csupán agricultur industriánál, ott, 
hol szorgalmas nép van és a hely kedvező, a szőlő 
industria jobban kifizeti magát, ettől a népet elzárni 
nem volna tanácsos. Ha azt akarjuk, hogy ettől 
ne zárassék el a nép, hogy jövőben is legyen al
kalma akármily birtokot, ugy mint eddig, szerző
dés mellett kivehetni, habár szőlő alá is, akkor 
azon kérdés támad: akarjuk-e, hogy 50 vagy 100 
év múlva ily zavart viszonyok jőjenek ismét 
létre ? akarjuk-e, hogy az emberek ne tudják, 
hogyan keletkezett a viszony ? mi a gyakorlat ? örök 
időre, rövid időre, vagy határozott évekre ada
tott-e ki a szőlő? Azért szükségesnek látnám, hogy 
a törvényhozás mondja ki, hogy igenis kiadathat
nak a birtokok, de csak irott szerződés mellett, 
csak határozott időre, nem pedig bizonytalanra, 
etb. (Helyeslés.) Két mód van erről gondoskodni : 

(Halljuk!) vagy itt a szőlőknél a szőlőkre nézve 
intézkedni, és mivel ezen kérdés mindig ismétlő
dik, ha azon úgynevezett urbériséggel rokonságban 
levő törvényekről fogunk tanácskozni, miknek 
még ezen ülésszak alatt leendő beadását remél
jük és igérve is van a minisztérium által, ott 
minden ilyen egyes törvénynél, hol előfordul ezen 
kérdés, intézkedjünk erre nézve; vagy pedig valat 
mennyi ilyen tárgyra nézve egy külön törvény-
kell tervezni. (Külön törvényt!) Ha külön törvényt 
akar a ház, én ettől sem idegenkedem, nem pedig 
azért, mert a többi tárgyra nézve ép ugy szükséges 
intézkedni, mint erre. (Külön törvényt!) 

E l n ö k : Tehát kimondhatom, hogy a 32-dik 
szakasz a b) pont kihagyásával, és a c) pontnál 
azon módositással, melyet Zsedényi képviselő úr 
előadott, el van fogadva. Az iránt pedig, mit Vad-
nay képviselő úr előhozott, a t. ház ugy kivánja, 
hogy külön törvényben történjék intézkedés. (He
lyeslés.) 

Mihály i Pé ter j egyző (olvassa a 33-dik sza
koszt. Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Ezzel be levén fejezve a törvényja
vaslat tárgyalása, az ugy, a mint a t. ház elfogadta, 
holnapután fog végleg megszavaztatni. (Helyeslés.) 
Holnap 10 órakor pedig Nicolics képviselő úr 
indítványa fog tárgyalás alá vétetni. 

Az ülés végződik d. u. 2 7 s órakor. 

CLXÍALL O K ! S Z A ( J Ö ! S UJjJbiS 
1868. október 1-sej én 

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 ! Freyseysen Gyula lemond. Kérvények bemutatása. A népoktatási biasottság tagjaira történt Bzavasás eredménye 
kihirdettetik. SürgÖBb törvényjavaslatok az osztályokhoz utasíttatnak. Nicolica Sándor faügyi indítványa tárgyaltatik s mellőztetik. 

A kormány részéről jelen vannak •' Gorove Ist
ván, Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért, Miké Imre 
gr,} Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 107* órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzökönyvét Bujanovics Sándor úr fogja vezet

ni ; a szólani kívánók neveit pedig Mihályi Péter 
jegyző úr jegyzi föl. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a szeptember 

30-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 
Elnök: Freyseysen Gyula munkácskerületi 

képviselő ő felsége által az országos pénzügyi főtör-
vényszékhez ülnöknek neveztetvén ki, képviselői ál-




