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

elfogadtatik. 
Tárgyai : Kérvények bemutatása. Az úrbéri váltaágok megtéritéséröl szóló törvényjavaslat tárgyalás alá vétetik s 

A kormány részéről jelen vannak •' Festetics 
György gr., Gorove István, Horvát Boldizsár: később 
Anchásy Gyula gr., Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik cl. e. 10 74 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Bujanovics Sándor jegyző' úr fogja 
vezetni; a szólani kívánók neveit Mihályi Péter 
és Dimitrievics Milos urak jegyzik, 

A múlt ülés jegyzökönyve fog hitelesíttetni. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az ok

tóber 7-én tartott illés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : A szepesi XVI város kerületi közön

sége a Vág folyó szabályozása iránt Trencsén 
megye közönsége által felterjesztett folyamodványt 
pártoltatni kéri. A kérvényi bizottsághoz téte
tik át. 

Baja város közönsége a város törvényszéke 
költségeit az országos pénzügyi bizottság vélemé
nye ellenére az állam által fedeztetni kéri. Tudo
másul vétetik. 

Bun Sámuel nagy-kanizsai néptanitó a köz
oktatás ügyében készült emlékiratát figyelembe 
vétetni kéri. Ha a t. ház beleegyezik, e kérvény a 
25 tagból álló e tárgyban kiküldött bizottsághoz 
tétetik át. (Helyeslés.) 

Kraszna megye kimondatni kéri, hogy a mi
niszterek kivételével, ha a kormányi hivatalnok 
képviselőséget vállal, köteles legyen hivataláról 
lemondani. A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 

Napirenden van az úrbéri örökváltságok 
megtérítésére czélzó törvényjavaslat tárgyalása. 
Fel fog olvastatni a törvényjavaslat és a központi 

bizottságnak erre vonatkozó jelentése. (Fölkiáltások: 
Felolvasottnak veszszük!) Ez esetben megkezdjük az 
átalános tárgyalást. 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
Nemzeti életünk egyik legszebb korszaka az, mely
ben a magyar aristoeratia, az egyetlen, melyet a 
történelem e tekintetben felmutat , önszántából, 
minden forradalmi mozgalom, minden külső im-
pulsus, a körülménynek minden nyomása nélkül a 
népet felszabadította, s a szabad föld és tulajdon 
elvét tűzte ki jelszavául. 

Ez által emelkedett a nemzet az uj társadal
mi rend magaslatára, és a múlt véres csatái után 
ezzel igazolta ujabban életrevalóságát, fölismervén, 
és elfogadván egyikét azon életföltételeknek, me
lyektől a nemzet további fönmaradása függ. 

Az eszmeharcz e téren már a harminczas 
években vette kezdetét, de a törvényhozásnak csak 
az 1840-ik évben sikerült a szabad tulajdon első 
alapkövét letenni az 1840. évi VII. törvényczikke 
által, mely a jobbágyoknak megengedé, hogy úr
béri tartozásaikat bizonyos tőke letétele mellett 
örökre megválthassák. 

A magyar nép józan felfogásának és becsüle
tességének fényes tanúságául szolgál , hogy e 
törvény kihirdetése után községek és egyes job
bágyok jelentékeny számmal siettek a törvény jó
tékonyságával élni, és noha sokan igen súlyos fel
tételek alatt vásárolták meg a föld szabadságát, de 
készek voltak a legnagyobb erőfeszítésre is, csak
hogy édes tulajdonuk gyanánt üdvözölhessék azon 
földet, melyet mindennapi munkájok verítékével 
áztattak és termékenyítettek 

Mindamellett a föld felszabadítása ez utón 
14* 
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csak a kezdeményezés stádiumában állott, a midon 
az 1848-iki törvényhozás egy hatalmas lépéssel 
továbbra ment : eltörölte imperative az összes úr
béri tartozásokat és a volt földesurak kártalaní
tását az ország vállaira tereié. 

Nem tartozik ide e nagyszerű törvényhozási 
tény politikai és erkölcsi horderejét mérlegelni : 
de annyi bizonyos, hogy a törvényhozás ezen in
tézkedésében, mely az úrbéri birtokot épen azok
nak adományozá ingyen, a kik 1848-ig magukat 
megváltani elmulasztották, mondom, a törvényho
zás ezen különben nagylelkű intézkedésében az 
igaztalanságnak, sőt a büntetésnek egy neme rej
lik azok irányában, kik a tulajdon becsét legin
kább felfogva és méltányolva, szolgalmuk által az 
1 848-ik évi vívmányokat megelőzték. 

Az 1 848-ik évi törvényhozás teljes mérvben 
érezte azt, és belátta, hogy, nem mondom, a ha
nyagságot, de a késedelmet jutalmazni egyrészről, 
más részről pedig a szorgalmat sújtani, mellőzni, 
nem volna sem az igazságnak megfelelő, sem pe
dig a nép erkölcsi érzületére kedvező befolyást 
nem gyakorolna. Épen ezért, miután e tárgyra 
nézve idő hiányában tüzetesen nem intézkedhetett, 
az 1848-iki XII. törvényczikk 9-ik szakasza által 
a minisztériumot bízta meg, hogy a korábbi örök
váltságokra nézve ugyanezen törvény szellemében 
az igazság és méltányosság igényeihez és a körül
ményekhez képest intézkedjék. 

Kétségtelen, t. ház , hogy a törvénynek ezen 
szakaszában a törvényhozásnak positive, noha sza
batosan nem körvonalozott ígérete fekszik. Ezen 
ígéretnek korlátait megszabni, és ezen korlátok 
közt a nemzet igéretét beváltani czélja azon tör
vényjavaslatnak, mely most önök előtt fekszik. 
(Helyeslés.) 

Engedjék meg önök, hogy röviden rámutat
hassak azon vezérelvekre, a melyeket a miniszté
rium e törvény alkotásában követetett. (Halljuk !) 

Az iránt, hogy a nemzet igéretét be kell vál
tanunk, a kormánynak nem volt szabad önmagával 
egy perozig is kétségben lennie. (Helyeslés j'obiról.) 
A nemzet legyen fukar az ígéretek terén ; de ott, 
hol az igéret beváltásáról van szó, fukarkodnia 
annyit tenne, mint megtakarítván a nemzet fillé
reit , elvesztegetni egy sokkal nagyobb kincset: a 
nemzet erkölcsi hitelét. (Tetszés.) 

Arra nézve is tisztában volt a minisztérium 
önmagával . hogy a kárpótlást mindannyi örök
váltsági szerződésre, mely 1848 előtt keletkezett, 
kiterjeszteni teljesen lehetetlen, és hogy e szerint 
időpont tekintetében egy bizonyos, határozott de-
marcationalis vonalra van szükség. 

Biztosabb és igazságosabb demarcationalis 
vonalt a kormány nem talált, mint az 1840-iki 
évet, midőn a törvény először engedte meg a job

bágyoknak, hogy az úrbéri kötelék alól magokat 
örök időkre megválthassák; mert az 1836-dik 
évi VIII . törvényezikk csak arra szorítkozott, hogy 
az évenkénti természetbeli szolgálólányok szintén 
évenkénti pénzbeli szolgálólányok által legyenek 
pótolhatók, a mi a hűbéri tartozásoknak inkább 
csak átváltoztatása, átalakítása volt, mintsem a 
hűbéri viszonyok végmegszüntetésének és örök 
megváltásának jellegét hordja magán. 

A minisztérium tehát azon szempontból in
dult ki, hogy a korábbi időkben, t. i. 1840 előtt 
létrejött úgynevezett úrbéri örökváltsági szerződé
sek inkább a törvényen kívül (praeter legem), 
mint a törvény alapján és következtében kelet
keztek : és hogy ennélfogva azok tulajdonképen a 
magánjog körébe eső szerzés (acquisitio) termé
szetével bírnak. 

Annál inkább kellé ragaszkodnia a kormány
nak "ezen határvonalhoz, t. i. az 1840-iki évhez, 
mert ezenkivülmás biztos, határozott és igazolható 
határvonalra nem találván, csupa következetesség
ből kénytelen lett volna századokra visszamenni, 
és a kárpótlást különbség nélkül mindannyi örök
váltsági szerződésre kiterjeszteni, a mi által egy 
részről a kincstár nyakára elviselhetlen terhet ró
na ; más részről pedig már csak a bizonyítás terhei
nél fogva is tömérdek zavart és bonyodalmat 
idézne elő. 

Harmadik kérdésül a kárpótlás mennyisége 
tolta fel magát a kormány előtt. 

Miután az 1848-iki törvényhozás semmi szá
mot meg nem állapított, hanem csak azt mondotta, 
hogy a jobbágyaknak az örökváltságért adandó 
kárpótlás az igazság és méltányosság igényeihez 
legyen mérve, de más részről kimondotta azt is, 
hogy e kárpótlás azon törvénynek megfeleljen, 
mely a földesurak kártalanításáról rendelkezett, a 
kormány azt hitte, hogy csak akkor fogja eltalálni 
a törvényhozás nemes intentióját, ha a volt job
bágyok számára ugyanazon kárpótlást hozza javas
latba, mely a megváltott úrbéri telkekért a földes
urak részére járna, ha azon telkek meg nem vál
tattak volna. 

Ezen elv az egyedüli helyes és igazságos mind 
a váltságosokra, mind pedig a kincstárra nézve. 
A váltságosak irányában azért, mert ezek a meg
váltás által mintegy a földesúr jogaiba léptek, s en
nélfogva nem forog fen semmi ok arra, hogy ők akár 
több, akár kevesebb kárpótlásban részesüljenek, 
mint amennyit magoka földesurak vehettek volna 
igénybe,; a kincstár irányában pedig azon okból, 
mert ez által a kincstárra nem hárul sem több. sem 
kevesebb teher, mint hárulna akkor, ha az 1840-
diki törvény épen nem keletkezett, vagy pedig 
ennek alapján örök váltsági szerződések létre nem 
jöttek volna. 
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Ezen kivül még egy kérdés volt a kormány 
által elvi szempontból megoldandó; s e kérdés az : 
hogy vajon az úrbéri kárpótlás kit illessen, a mos
tani birtokost-e, vagy pedig azt, ki az örökváltsá
got eszközölte ? 

Mindegyik fél mellett harczolnak érvek. A 
mostani birtokos mellett harczol azon érv, hogy 
miután a megváltott úrbéri birtokot örök áron 
megvette, a vételárban azon értékemelkedés, me
lyet az úrbéri birtok a megváltás által nyert, már 
benne foglaltatik, s igy az első eladó az úrbéri 
váltságra nézve a vételárnak ezen többlete által 
már kárpótoltatott. 

Ellenben a régi birtokos méltán hivatkozha-
tik azon indokra, hogy az örökváltság csak az 
6' érdeme, s hogy ő azon áldozatokért, melyeket 
az örökváltságért hozott , nem minden esetben 
nyert kárpótlást; sőt oly esetekben, midőn épen 
az örökváltsági F-zerződésbó'l folyó igen súlyos 
terhek következtében adósságokba keveredett, s 
ezen adósságok miatt birtoka kényszerű eladásra 
került, és olcsó áron pazaroltatott el, az örökvált
ság reá nézve nem csak jutalmazó nem volt, sőt 
anyagi romlásának vetette meg alapját. (Igaz!) 

A kormány a korábbi birtokos érdekében 
döntötte el e kérdést először azért, mert azon érték
emelkedés, melyet az úrbéri birtok az örökváltság 
folytán nyert, igen nehezen volna meghatározható, 
és még nehezebben volna elkülöníthető azon másik 
értékemelkedéstől, melyet a birtok más egyéb 
tényezők folytán nyer t ; másodszor azért, mert ha 
a kormány a kárpótlást az uj birtokos számára 
hozná javaslatba, ha igazságosak akarnánk lenni: 
az uj birtokostól minden egyes esetben annak iga
zolását kellene követelnünk, hogy ő a megváltott 
birtokért minden esetre oly vételárt adott, mely 
az eladónak az úrbéri örökváitságérí; kellő és méltó 
kárpótlást nyújtott. 

He döntő volt a kormányra nézve magának 
a törvényjavaslatnak alapelve és kiindulási pontja, 
mely nem más, mint az, hogy elismerést, jutalmat, 
elégtételt, szerezzünk és adjunk azon szorgalom
nak, melylyel épen a nép java a földet saját mun
kája árán fölszabadítani sietett. Ezen érdem pedig 
nem illet senki mást, mint azokat, kik az örökvált
sági szerződést kötötték, vagy annak teljesítésében 
részt vettek. (Helyeslés.) 

A törvényjavaslatnak többi tartalma a kivitel 
részleteire vonatkozván, ezeket indokolni felesleges
nek tartom. 

Á központi bizottság némely lényegtelen mó
dosítást hozott javaslatba. Az egyetlen lényeges 
módosítás az, mely a kamatlábat 5°/0-ról leszállítja 

,„ százalékra. A kormány ezen módosításokat 
elfogadja. 

Nem titkolható, t. ház, hogy ezen törvényja

vaslat elfogadásával jelentékeny terhet rovunk a 
kincstár vállaira; de daczára ennek nem eléggé 
ajánlhatom azt a t. ház figyelmébe; mert súlyt, 
igen nagy súlyt helyzek arra, hogy bebizonyítsuk, 
hogy e nemzet, mihelyt a lehetetlenség korlátai 
lehullottak előtte ; első teendőjének tartja adott 
szavát beváltani; (Elénk helyeslés) és mert kell, 
hogy minden körülmények közt igazoljuk, hogy 

I az, ki e nemzet szavában bizik, minden csalódás ellen 
I biztosítva van. (Atalános élénk helyeslés.) 

P a p Mór : T. képviselőház ! Az előttem szó
lott igazságügyminiszter úr érveit méltányolva, 
pártolólag szólalok fel a szőnyegen levő törvény
javaslat mellett, csak kissé kiterjedtebb körrel, 
mint az a törvényjavaslatban körvonalozva van. 
(Halljuk!) 

Az 1848—49-iki törvényczikk, a megszünte
tett úrbéri tartozások fejében, a magán földesurak 
kármentesítését a nemzeti közbecsület védpaizsa 
alá helyezte. 

Ezen törvényczikk természetes, logikai folyo
mányának tekintendő az ugyanaz évi Xll- ik tör
vényczikk is, mely a sorrendben előbb született 
törvény kártérítési elvét a magokat már előbb 
megváltott volt úrbéri községekre is kiterjesztette a 
körülmények szerint, az igazság és méltányosság 
alapján : egyszersmind pedig kimondta, hogy az 
ily czim alatt fizetendő összegeket az állam mint 

j saját adósságát vállalja magára. 
Az utóbbi XII. törvényczikk 9. szakasza 

i alapján tehát a nemzet oly váltót fogadott, melyet 
! eddig senki sem escomptirozott helyette, magának 
I pedig még kevésbbé volt módjában azt beváltani 

egész e pillanatig, midőn az igazságügyminiszter 
a nemzet fizetési készségét, s gondolom együtte
sen a pénzügyminiszter úrral képességét is meg-

i fontolva, a jelen törvényjavaslatot a ház asztalára 
| letette. 

A szőnyegen levő törvényjavaslat keletkezése 
alapfeltételét tehát egy az előbbi időben alkotott, 
törvény által elvállalt kötelezettség teljesítése 
képezi. 

És ezen elv, mely az egyszer meghozott tör
vények iránti tiszteletet fejezi ki, maga az igaz
ság és méltányosság tekintetbe vétele nélkül is 

! °ly magasan áll, mely előtt a későbbi törvényho
zásnak is meg kell hajolni, sőt áfaiában az állam 
életére nézve is oly beható, hogy intézményeinek 
stabilitását, a nemzet hitelét, s a renddel párosolt 
szabadságot legfőképen ezen elv biztosítja, ugy, 
hogy azon kötelmek között, melyekkel a felelős 
kormány egy alkotmányos nemzet irányában tar-

| tozik. legfelül az áll : hogy a nemzet önalkot-
! ta törvényeit, ha szükség , vaskarral is hajtsa 
! végre. 

Ez elv ép ugy alkalmazandó a magánjogi, 
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mint a tisztán politikai természetű törvényekre, 
ugy hogy valamint a nemzet alaptörvényeire néz
ve nincs az idők folyásától feltételezett elévülés, 
ugy nincs annak helye egy polgári osztály, vidék 
vagy magánosak irányában vállalt kötelezettségei
nél sem a törvényhozásnak. 

E tekintetben azonban, tisztelt ház, sem az 
eddig alkotott törvények, sem jelen szerkezetében 
a szőnyegen levő törvényjavaslat még korántsem 
merítették ki azon pótló intézkedések sorozatát, me
lyek az egyszer meghozott , de soha végre nem 
hajtott törvények folytán kötelezettségeket róttak 
a nemzetre, s melyeknek teljesítése mintegy vég
rehajtási hagyományul szállott felelős kormá
nyunkra. 

Nem akarok e téren mindazon hézagokra 
mutatni, melyek törvényhozásunk s az ezzel egyenlő 
lépést sohasem tartó végrehajtó hatalom diver-
gentiája folytán maiglan is fenmaradtak, noha 
helyzetünk átértéséhez , s belső intézményeink 
életrevalóságának megbirálhatásához, s a korszerű 
átidomitások szükségességénekbelátásához okvetle
nül törvényhozási történelmünknek ezen része 
fogja a legérdekesebb adatokat nyújtani ; s noha 
oly nemzet előtt az ily promemoriák sohasem le
hetnek közönyösök, mely a honalapitástól fogva, 
néhány nagy királyaink korszakát kivéve, folyto
nosan azon eredendő bűnben sinlett, hogy a 
legjobb szándokkal hozott törvényeit akár cast-
szerü , akár végrehajtó hatalmának szervezeti 
gyöngesége folytán, néha nem akarva, sokszor 
akarva sem hajtotta végre ; és noha egy törvény
javaslat átalános tárgyalásánál, melynek kiindu
lási alapját épen egy az előbbi időben alkotott 
törvény végrehajtása képezi, és igy a felvett elvi 
alapon több ilyenekkel álí szoros összeköttetésben, 
az elmélkedés horizonját egy varázsgyürü szűk 
körébe szorítani nem lehet: tekintve azonban az 
időnek nem csak pénzértékét, hanem erkölcsi hatá
lyát is, mely annak czélszerü felhasználásából a 
törvényhozásra hárul, nem fogom e kört oly rnesz-
szire követni, hol az eszme és anyag délibábként 
ölelkezve, egymásba folyva, csalfa megfordított ké
pét mutatná a valónak. 

Ennél fogva csak átfutólag említem meg az 
1613 — 27 és az l630 .XIV. törvényczikkeket, me
lyek az ország második, de az alföld első folya
mának, a Tiszának szabályozását, mint országos 
érdekűt elrendelek. És mi történt ? A nemzet pro-
ductiv erejének, és épen a magyar faj szaporodá
sának helyrepótolhatlan kárára több mint 200 
évig érintetlenül hevertek e törvények. Sőt még 
ezután is jókedvében kellett a magyarok istenének 
egy Széchenyit teremteni, hogy magán-társulási 
utón pótolja e nagy nemzeti érdeket, s ez utón fej
lesztette oda, a hol még azon teendő áll a felelős 

kormány előtt, hogy ama törvényeknek most már 
nem betűjétől, hanem szellemétől indíttatva, az 
összekötő fonalat az országos érdekű tárgyban meg
keresse és feltalálja oly módon: hogy a százezerek 
milliókra rugó költségén emelt védműveket lega
lább országos költségen tartsa fen. 

S most áttérek a tisztelt ház engedelmével az 
1715.XXXIV. törvényczikk végrehajtásának kérdé
sére, mely törvény azt rendeli, hogy a Jászkunok 
váltsági összege felerészben a fiscus, felerészben 
pedig az ország rendéi általfizettessék vissza, mely 
utóbbi felerésznek fedezéséül a neoaquistica com-
missio utján bejövő összegek utalványoztattak, 
ugy, hogy a rendek közvetlen fizetése csak annyi
ban lett volna idénybe veendő, a mennyiben a 
kívánt összeg a kijelölt alapból nem telt volna ki. 

Alkotmányos fogalmaink szerint ez intézke
dés a jogorvoslatok egész tárházát magában foglalta; 
de mit használt ? midőn az holt betű maradt, s a 
gyógyszert a beteg irányában soha alkalmazásba 
nem vették. 

Végre 1745-ben meghajoltak a Jászkunok a 
sors kényszerű hatalma előtt, s átlátva: hogy min
den várakozás hasztalan, kénytelenek lőnek a vált
ság eleikbe szabott feltételeit elfogadni, és saját 
erejűkből teljesíteni. 

A feltételek következők valának: 
1-ször: állítsanak 1000 fölszerelt lovast; 
2-szor: jövőben insurgáljanak ; 
3-szor: fizessenek 500 ezer frtot örökváltság, 

15 ezerét pedig javitmányok fejében, mely utóbbi 
összeg azonban 80 ezerre nőtte ki magát. 

I ly előzmények után s a dolog ezen állásában 
tehát nem lehetett meglepő a t. ház előtt, midőn a 
múlt hónapokban több jász-kun polgár a kerüle
tek váltsági összege megtérítéséért kérelmezőleg 
járult a t. ház elé, mely kérelmet Szász Károly és 
Sípos Orbán barátaim támogatva, ennek tüzetesebb 
tárgyalása akkorra halasztatott, midőn az ezzel 
homogén természetű, magokat saját költségükön 
megváltott községek kármentesítéséről leend szó. 

Nem kételkedem, t. ház, hogy a quod uni jus-
tum, alteri aequum osztó igazság alapján, ugy a 
jogfolytonosság nagy elvénél fogva is, mely a sző
nyegen levő törvényjavaslat mellett harczol, a 
Jászkunok váltsági összegét is az 1751 : XXV. 
törvényczikkben kifejezett 515 ezer írttal megté
ríteni hajlandó lesz. 

És e reményemet a tulkövetelés látszata nél
kül annál jogosultabbnak hiszem a fentebb elő
adottakon kivül: 

1) mert a bizottmányok 1-ső osztálya, hol 
indítványomat tevém, ezt —habár külön törvény -
czikk alakjában is — elfogadta, s előadója által a 
központi bizottmányban pártolásra ajánlotta ; 

2) mert a váltsági összeg csekélysége mellett 
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az állam ugy is igen nyereséges üzletet tett, midőn j 
az ezer felszerelt lovast és még hozzá jászkuuokból 
álló lovas- ezredet, visszatérithetés nélkül, megtart* 
hattá; 

3) mert a kerületek ugy is nagy rövidséget 
szenvednek, midőn az országgyűlés az igazság
szolgáltatás költségei megtérítését a múltra nézve 
tőlük megtagadja akkor, midőn, abban a királyi 
városok részesittetnek. 

Minden ellenvetés azon állitásban ösaponto-
sulhat ezek ellen, hogy a Jászkunok váltsági ösz-
szege nem úrbéri természetű. 

Ez ellenvetés. tisztelt ház, ha átalában igaz 
is, de különösen a váltság időszakára vonatkozva, 
nem áll. 

Igaz, hogy azon időszakban, midőn Árpád 
házbeli királyaink alatt a pusztává vált haza föld
jének benépesítése, s a harczokban meggyérült 
magyarság rokon elemekkeli felfrissítése az ural
kodói bölcsesség legfőbb feladatai közé tartozott, 
a letelepülő jászok és kunok honfoglaló őseinkkel 
egyenlő szabadalmakban s nemesi kiváltságokban 
részesittettek. 

Mert, a mint Kun László 1279-ben kiadott 
kiváltság-levele igazolja, országos nemesekül te
kintve, azokkal egyenlő polgári szerkezetet nyer
tek, a megürült térségeket pedig a nemzetségekma
gok oszthatták fel magok között. 

Ugy. hogy ez időszakból nem csak azt lehet 
állítani, miszerint egyenkint országos nemesek 
voltak, hanem, úgyszólván, az elkényeztetett gyér- j 
mek szerepét játszhatták, annyival inkább: mert j 
a királyi hatalom az olygarchia elleni harczábanez 
időben beanök találta mindig legerősebb s leg
biztosabb támaszát. 

Ha tehát hazánk jogtörténelmének fonalát 
csak az Árpádok korszakáig viszszük, a jászok és 
kunok országos nemesi kiváltságának zománczát 
még töretlen tisztaságban találjuk. 

Tovább forgatva azonban történelmünk lap
jait, ott találjuk Ulászló VII. decretuma 23. szaka
szát, melyben meg van irva: „quod Philistei et 
Cumani, tam ad censuum et munerum, nonarum-
que solutionem, quam etiam servitiorum exhibitio-
nem, instaraliorum colonorum et rusticorum sínt 
obligati." 

S habár minden valószínűség a mellett har-
czol is, hogy ezen törvény soha életbe nem lépett, 
sőt a csakhamar bekövetkezett nagy nemzeti ka-
tastrofa, a mohácsi vész folytán, nem is léphetett: 
annyi azonban bizonyos, hogy polgári állásuk ez 
után igen praecariussá vált. 

Zaklatásuk tetőpontját azonban a szomorú 
emlékű I . Leopold kormánya alatt érte el, a mi
dőn Eszterházy Pál nádor ellenzése daczára, Füle
ken 1702-ben, a német vitézi rendnek 500 ezer 

írtért eladattak, honnan 1731-ben, zálogképen a 
rokkantak kórháza birtokába kerültek, melyből, 
mint fentebb elmondani, 1745-ben magok váltották 
ki magokat. 

Sok örömtelen változatai voltak ezek a nyo
mornak , melybe némi vigaszt az akkor már elter
jedt reformált vallás hitvilága, s egy-egy kétes 
csillámu fénysugárt azon szabadság-háborúk lö-
veltek. melyekhez a jászkunok, mint hü bajtársak 
csatlakoztak. 

Ha még azt kérdezné valaki, hogy 1745-től 
a váltság után 1848-ig, a rendi alkotmány melyik 
osztályához tartoztak a jászkunok ? meg kell val
lanom, bogy ennek kameleon-szerü színezeténél 
fogva határozott feleletet adni alig lehetne, mert 
mint nemesek a törvényhozás tagjai voltak, in-
surgáltak, s más nemesi subsidiumokat más orszá
gos nemesekkel együtt viseltek, míg ugyanekkor 
és ezen felül az adózó néppel szintén együtt fizet
ték a contributióí. 

Ne kutassa tehát, t. ház, senki, hogy a jász
kunok a nemesi vagy a misera plebs eontribuens 
osztályához tartoztak-e ? mert ez amaz nem adó-
zunk-féle korszakban a nemesi immunitás, de 
mégis a közíerheknek mások általi viseltetése 
tekintetéből oly elasticus természettel ruháztatott 
fel, hogy a félremagyarázás vádja nélkül egymás
sal egészen ellentétes következtetéseknek enged 
helyet. 

De ha mégis valaki röviden praecise megha
tározását óhajtaná a jászkunok 1848 előtti politikai 
állásának, adefinitio ez volna: a jászkunok kivált
ságos osztályt képeztek Magyarország rendi al
kotmányában, mert kiváltságuk volt az ország' 
minden osztályai között a közterhek viseléséhez 
legtöbb fizetéssel járulni. 

Es ez. t. ház, mai demokrata felfogásunk sze
rint oly érdem, minek folytán a t. ház váltsági 
összegünk visszafizetését könnyű szerrel eszközöl
heti, annyival inkább: mert 1715 óta a nemzet 
eddig még nem teljesített fizetési kötelezettségben 
áll irányunkban. 

Ha azonban a t. ház a jászkunok és volt úr
béri községek váltsági összegének megtérítését 
össze nem vegyíthető s egymástól különböző kér
déseknek tekitené, ez esetben a kettő között vo
nandó ezen párhuzam mind jogi szempontból, mind 
a körülmények szerint igazság' és méltányosság 
alapján, amint magát az 1848: XII . törvényczikk 
kifejezhaz előnyt a Jászkunok örökváltsága vissza 
fizetésének adná; és pedig azért, mert : 

1-ör: a fejedelem a közszükségek fedezésére 
pénzt vett fel, eladta a jászkunokat. Ez összeg 
visszafizetését a törvényhozás mint nemzeti adós
ságot elfogadta, s visszafizetését magára vállalta, 
azonban a fizetést a jászkunuk teljesítették helyette; 
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2-szor: mert a jászkunok váltsága inkább po
litikai, mint magánjogi természetű volt, s mint 
i lyennek orvoslása már a szatmári békekötés V. 
pontjában kiköttetett; 

3-szor: mert előbb biztosították a rendek a 
visszafizetést, s a jászkunok csak ezután, ezt kö-
vetőleg s igy a megtérítés jogosult reményével 
teljesithették a lefizetést, míg az úrbéri községek 
ex motu proprio saját magánjogi természetű érde
keikért minden jogfentarthatás nélkül az állam irá
nyában, váltották meg úrbéri tartozásaikat. 

Méltóztassék e párhuzam vonalaihoz még a 
kamat kérdését hozzáadni, melyet a központi bi
zottmány a kármentesítési összegek után fizettetni 
ajánl, s ekkor a jászkunok váltságára nézve az 
összehasonlító képet befejezettnek tekintem. 

E kamatfizetést átalában a jogi fogalmak oly 
összezavarásának tartom, mely hasztalan keresné 
támpontját a világ- bármelyik nemzetének eo-
dexében. 

Ertem, ha egy nemzet rendkivüli körülmé
nyek között egy tollvonással szabaddá teszi a föl
det s emancipálja népének millióit. 

Megérthető az is, habár kissé nehezebben, ha 
most a nemzet az 1848: XII. törvényezikk 9-dik 
szakasza alapján további áldozatok hozatalára szán
ja el magát, feltéve, hogy az azon törvényben 
hangsúlyozott körülmények, más szóval a kincs
tár állapota olyan, hogy az áldozatot megbirja. 

De azt már az én csekély jogi fogalmaim s 
azokból levont következtetéseim alapján átérteni, 
felfogni, s megmagyarázni magamnak egyátalá-
ban nem tudom, hogy a tisztán ajándékozási ese
teknél hogy lehessen kamatot számitani ? hogy 
lehessen az ajándékozót, ezen önkénytes cselekmé
nyen tu! még kamatfizetéssel is terhelni ? és még 
hozzá , hogy lehessen kamatfizetést az ajándéko
zás keltét megelőző időre is visszavezetni ? vagyis 
azon időre, amidőn még mindaz ajándékozó, mind 
az ajándékozott felek, mind maga az ajándékozási 
actus hiányzott, mely eset még csak most állhat 
elő, ha a szőnyegen levő javaslat elfogadtatik. 

Ha azonban a t. ház e kettős áldozatra el
szánná magát, mindkettőt kérem a jászkunok örök
váltságára kiterjesztetni. 

Ennélfogva az itt tisztelettel átnyújtott pót-
czikkemet, melynek tartalma az: hogy a jászku
nok örökváltsága 815 ezer írtban s esetleg 1715-től 
számított kamatjaival együtt teríttessék vissza, 
mely aztán[az egyes községek között azok redemp-
tiója arányában leszen kiosztandó, kérem a 19. 
szakasz után beigtattatni; ha pedig ettől elüttetném, 
kérem a minisztériumot határozatikg utasítani 
egy külön törvényjavaslat előterjesztésére. 

Különben én a szőnyegen levő törvényjavas
latot, miután kifogásom nem az ellen van, a mi 

ÉS. (Október 9. 1868.) 

| benne van, hanem az ellen, a mi benne nincs, a 
1 részletes tárgyalás alapjául elfogadom. 

Bánó József : T. képviselőház! Elismerem, 
hogy ha szigorúan a törvényesség terén akarunk 
maradni, akkor mindazon nézetek, melyeket igaz
ságügyi miniszter úr előadott, állanak; de bocsá
natot kérek, azt kell mondanom, hogy azon szép 
és igaz szavakból, melyeket ő itt elmondott, én 
legalább egészen más következtetéseket vonok, 
mint azokat, mik a törvényjavaslatban foglalvák. 

A törvényjavaslat az 1848-dik évre hivat
kozik. 

T. képviselőház! Az 1848-dik év nagy és 
szent elveket mondott k i ; de a következtetések, az 
applicatio az utókornak maradt fen. íme jelenleg 
is egy az 1848-diki törvényhozás által elvben ki
mondott kérdés előtt állunk, melyet életbe kell 
léptetni, t. i. az 1848-dik évi Xll-ik törvényczikket. 

Ha a mostani szempontból fogjuk fel a dol
got s a mostani körülményeket, ha az ország mos
tani helyzetét tekintjük, akkor én legalább részem
ről egészen más következtetésekre jövök, mint a 
törvényjavaslat, mert ha hazánk mostani körül
ményét tekintjük, akkor átalában azon következ
tetést vonom le, hogy azokkal, mik eddig történ
tek az úrbéri váltság terén, a kérdés egészen be le
gyen fejezve. 

De, t. képviselőház! ha az 1848-diki állapot-
| ra helyezzük magunkat és azon szempontból in-
i dúlunk ki, akkor én egészen más következtetése

ket vonok ki belőle, mint a mi ezen törvényjavas
latban van. Ugyan is az 1848-dik 9-dik törvény 

| czikk azt mondja: „a már eddig kötött úrbéri örök-
! váltsági szerződésekre nézve a jelen törvény alap
ján a körülményekhez képest a minisztérium fog 
igazság s méltányosság szerint intézkedni. 

Most ujonan azon kérdés merülhet fel, hogy 
mit nézünk mi úrbéri örökváltsági szerződésnek ? 
nevezzük-e mi ilyeneknek csak azon szerződéseket, 
mik 1840 után kötettek, vagy pedig azokat úrbé
ri örökváltsági szerződéseknek tekintsük e, melyek 
még 1840 előtt köttettek. Itt azt hiszem, kétségen 
felül csak az lehet a felelet, hogy úrbéri örökvált-

I ságu szerződésnek az is tekintendő, mely 1840 
i előtt köttetett, mert hiszen az országnak minden 

törvényhatósága s maga az országgyűlés is ezt 
már igy vette. Igen sok esetben káptalanok con-
ventjei előtt köttettek azok. Ha per támadt irá
nyukban, ezt mindig ugy honorálták, mint törvé
nyesen bevégzett tényt s igy kérdést nem szenved 

j legalább előttem, hogy azon úrbéri örökváltsági 
szerződéseket, melyek 1840 előtt köttettek, épen 
ugy lehet törvényesen úrbéri örökváltsági szerző
déseknek canonisálni, mintáz 1840 után kötötteket. 

Meg vagyok győződve t. képviselőház, ha az 
1848-diki minisztériumnak ideje lett volna, ezen 
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kérdést ugyanazon szellemben oldotta volna meg, 
mint a többit; mert mikor erről van szó : ,,a körül
ményekhez képest" az az én meggyőződésem, hogy 
a mely körülmények az 1848-diki törvényhozást 
arra indították, hogy az úrbéri örökváltságokat 
ugy intézze el, amint elintézte, ugyanazon körül
mények hatottak volna azokra nézve is, a kik 
magukat 1848 előtt megváltották. Azt hiszem te
hát, t. képviselőház, hogy azért, mert akkor a mi-
nisterhimnak ideje nem volt ezen kérdést ugy elin
tézni, a mint véleményem, szerint elintézte volna, i 
csakugyan mellőzést nem érdemelnek, a kik ma- j 
gnkat 1840 előtt váltották meg. 

S meg vagyok győződve más részről arról is, j 
hogyha az 1848-diki esztendő egyetlen egy úrbéri 
kiváltságot nem talált volna is, kétségtelenül az 
ország mindezeket az úrbéreseket országos alapból 
váltotta volna meg. 

Elismerem a dolog nehézségét s igen terhes i 
voltát, s azért előre bocsátottam, hogy igen szive- | 
sen hozzá járulok azon nézethez, a mely azt fogná I 
mondani, hogy annyival, a mennyi már eddig tör- j 
tént, teljesen meg legyen oldva ezen kérdés ; ha-
nem miután az 1848-diki alapokra méltóztattak j 
állani, én csupán azon következtetéseket vonhat- I 
tani belőle, a melyeket bátor voltam előadni. 

Azért engedje meg a t. képviselőház, hogy e j 
részben egy formulázott inditványnyal lépjek elő. 
(Halljuk! Olvassa): „Terjesztessék elő törvényja
vaslat, melynek figyelme az 1840. év előtt kötött 
úrbéri örökváltság eseteinek kártalanításaira is ki- j 
terjedjen." Ajánlom a t. képviselőház figyelmébe 
e javaslatomat. S 

Halász B o l d i z s á r : T. ház! Egy latin ver- j 
sen kezdem beszédemet, a mely igy hangzik: 

Est modus in rebus, sünt certi denique fines, 
Quos ultra citraque nequit consistere rectum. 

Vukovícs képviselő úr érintette, — mikor a 
szőlőváltságról volt szó — hogy az 1848-diki tör
vényhozásnak eljárása az urbériség eltörlésénél 
indokolva volt. Midőn az 1848-diki törvényhozás 
mondja, hogy az urbériség s az azt pótló szer
ződések alapjáni praestatiók örökre megszüntet-
tetnek,nézetem szerint, a szőlődézsmákról is ezen sza
vakban intézkedett; de már maga az 1848-kipesti 
országgyűlés is ezt megsokalta financziális szem
pontból, s azt mondotta: elég lesz az l/i telkesek
ért az államnak fizetni, a mostani országgyűlés ezt 
is sokallotta. Miért? mert a helyzet, a financziális 
állapotok olyanok, hogy nem igen van az ország
nak pénze reá. 

Most a szőnyegen fekvő kérdés ismét e tárgy
ra vonatkozik. 

A t. igazságügyéi' azzal indokolta törvényja
vaslatát, hogy a nemzetnek adott szavát be kell 
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váltani. Ezt elismerem, ezt én is akarom. De lás
suk, mit igért a nemzet. 

Az 1848-dik évben igérte, hogy a magán 
földesurakat kárpótolja az elvesztett urbériségért, 
vagyis ezen törvény nem czélzott semmi egyébre, 
mint a hűbéri viszonyok megszüntetése által a 
földet szabaddá tenni, és ez által fokozni a szor
galmat, a nemzet értékét, vagyonát. Ha ez a tör
vény már a törvény alkotásakor az által el volt 
érve, hogy némelyek képesek voltak saját erejök-
kel a földet szabaddá tenni, méltóztassanak csak 
azon törvény szavára figyelmezni, mit mond a z ? 
Azt mondja: ,,a már eddig kötött úrbéri szerződé
sekre nézve a jelen törvény alapján: a körülmé
nyekhez képest'1 stb. 

Már most igen sokan súlyt fektetnek arra, 
hogy a jelen törvényjavaslat már ebből azt követ
kezteti, a mit az igen t. igazságügyminiszter úr 
is, hogy a nemzet szavát adta, hogy ezeknek is 
visszafizeti. 

Mi volt ezen törvény alapja? Semmi egyéb, 
mint a hűbéri viszonyoknak megszüntetése. Ez 
már el volt érve az által, hogy voltak olyanok, 
kik magok saját erejükből szabaddá tették a földet. 
Ez nem áll. 

Már most menjünk tovább: „akörülmények
hez képest." Mit tesz ez? Hiszen ha az 1848-diki 
országgyűlés azt akarta volna, hogy a már meg
váltott urbériségek hasonló figyelembe vétessenek, 
mint a még meg nem váltottak, csak egy szót kel
lett volna oda tenni: azt, „hogy a már megváltott 
urbériségek hasonlókép az állam általi visszatérí
tés utján.'" De ezt nem akarta, hanem az utókor 
számára, mint egy nyílt kérdést hagyta meg. 
Mert azt hiszem, az 1848-diki országgyűlés némi 
reményt akart fenhagyni, nem akarta őket vég
kép elutasitani, s hagyta az utókor számára a kö
rülményekhez képest ezen kérdés megoldását. 
Itt ezen törvényczikket a minisztériumra bizta, a 
minisztérium még eddig nem látta eljöttnek az időt, 
hogy e tárgyban intézkedjék, mert a financziális 
viszonyok— gondolom a pénzügyminiszter úr tudna 
legjobban megfelelni — nem olyanok, hogy még 
15—20 milliót képes legyen a nemzet elviselni, 
tehát nézetem szerint a körülmények nem olyanok, 
hogy az országnak körülbelől egy század részének 
előnyére az ország 99 részére egy új adónemet 
rójunk, és ezért az államadósságoknak már amúgy 
is roppant nagy mennyiségét növelj ide. 

A mi illeti, t. ház, azt, hogy a nemzet adott 
szavát beváltani köteles, ezt hiszem és vallom; de 
méltóztassanak meggondolni, hogy a csonkává, 
bénává lett honvédek és azok özvegyei, és árvái 
részére nem positiv szavakban {Egy szó: De nem 
törvényben!) kötötte-e le a nemzet a maga becsüle
tét? és még eddig semmi sem történt. 

15 
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Ha ennek: „sünt certi denique fines" megnem 
felelünk, ha ezt nem szabja meg az országgyűlés, 
nem szab oly demarcatiót, minőt a t. minisztérium 
az 1840-diki év által hisz leteltnek: itt van a jász
kun kerület,"melyképes magát colonusnak is nevez
tetni, csakhogy azon 600,000 frtocskát megkap
hassa ; ime Bánó képviselőtársunk a törvényt hová 
magyarázza, és igazsága van. (Ellenmondás : De-
fiogy van!) Tökéletesen igaza van. 

At . miniszter úr azt mondotta, hogy csak 1832-
ben, illetőleg 1840-ben volt szabad az úrbéres
nek maga megváltani, illetőleg, ha magát meg
váltotta, a földesúr helyébe lépett, a mi az előtt a 
földesurat illette, az azután őt illeti. Már bocsána
tot kérek, az 1836-dik VIII. t. ez. 1. szakasza más
kép szól. Hiszen, uraim, én azt gondolom, hogy 
a kik magokat a régiebb időben, még mielőtt az 
úrbéri váltság behozatott volna, szabaddá tették, 
illetőleg földjeiket megváltották, azért lett sok vá 
ros^ szabaddá, mint Kecskemét, szabadalmazott 
Körös városa és maga Pest városa is ugy váltotta 
meg magát; tehát ez által igazság lett szolgál
tatva, miután ezen törvény, melyre az igazságügy 
miniszter úr ezen törvényjavaslatot alapítja, nem 
arról szól, hogy 1848 után, hanem azt mondja, „a 
már eddig kötött szerződések," tehát demarcatio-
nálist nem szab. 

Én tehát, t. képviselőház, azt gondolom, 
ha a törvényalkotás még ma is az ajándékozás 
terén marad, akkor elő fognak állani azok, a 
kik az ősiségét elvesztették, a mint elő állnak a 
jász-kun kerületek sfb., elő állnak azok, a kik a 
magyar pénzjegyek értéktelenitése által elveszítet
ték vagyonukat, szóval nem lesz sem vége, sem 
hossza a követeléseknek. (Zaj). En tehát azt 
gondolom: egyszer mindenkorra el kell vágni 
a reménységek útját, vagyis kimondani azt, hogy 
a ki magának bármi utón módon tulajdont tudott 
szerezni, köszönje a gondviselésnek, hogy módja 
volt benne, de azért az állam semmiféle kárpót
lást nem vállal magára. (Zaj, ellen-mondások). Élő 
példával tudok szolgálni, t. ház. (Halljuk!)Magam 
vagyok azon helyzetben, hogy testvérem földbir
tokát megvettem még akkor, midőn neki fia volt; 
az óda fia meghalt s igy rövid idő alatt örökség
képen is reám háromlott volna, és kinevetne a vi
lág, ha én azt mondanám, hogy miután ugy is de-
ficiált a testvérem, tessék azállamnak nekem visz-
szaadni pénzemet: mert oly együgyű fráter nem 
vagyok, hogy testvérem vagyonát megváltsam, 
mikor amúgy is ingyen juthatok hozzá. (Ellen
mondások.) Azt szokták mondani: hogy „omnissi-
militudo claudicat;" de nézetem szerint ez tökéle
tesen ugyanaz: mert a kik 1840 előtt megváltot
ták az urbériséget, eszök ágában sem tartották, 
hogy azon pénz nekik valaha visszaadassék épen 

ugy, mint, ha én örökséget megveszek,, holott az 
defectus utján is reám háramlanék. A hasonlat 
épen ugyanaz. 

Azt mondja továbbá a t. igazságügyminiszter 
úr, hogy ak ike t 1832 erre feljogosított: tehát a 
földesúr jogaiba léptek. Hiszen, uraim, az lb40-
diki törvény világosan azt mondja, hogy a földes
úri hatóság fen tartatik, az 1836 pedig, mely 
a regálékat különösen kiköti , azt mondja, 
hogy azokat nem szabad megváltani, és ha netalán 
örökváltsági szerződésbe becsúszott volna, nem 
tartozik azt megtartani és magához visszaválthat
ja ; tehát semmi esetre sem áll azon elv, mintha 
azok, kik magokat megváltották, a földesúr he
lyére léptek volna. Ezt csak az 1848-diki törvény 
eszközölte, mely az úrbéri viszonyokat tökéletesen 
megszüntette, és a földesúri jogokat átruházta vagy 
is a jobbágyokból közbirtokosokat csinált. Azok 
adjanak hálát, a kik magokat megváltották, a tör
vényhozásnak, mert a praestatiókat megváltott job
bágyok valóságos földesurak, vagyis közbirtoko
soklettek. 

A mi a demarcationalist illeti, hiszen, t. ház, 
ez épen mellettem szól: mert a t. minisztérium 
maga is átlátta, hogyha mindnyájáét az állam vál
lalná magára, talán a visszafizetések mégis nagyon 
sokat tennének; tehát csinál egy demarcationális 
vonalt 1840—48-ig. Igen, de mit tesz az, hogy 
némelyek talán meg lesznek nyugtatva, hogy „há
la Istennek visszakapjuk azon pénzt, mit már so
ha sem remény lettünk!" de sokkal többen elége
detlenek les/.nek, a kik már 1840. előtt váltották 
meg magukat; pedig ezen törvényre bátran hivat
kozni lehetne azoknak is, mert azt mondja, hogy 
„a már eddig...4'' Tehát a t. minisztérium kegyessé
get gyakorol némelyek irányában mások rovására. 

Meg vagyok győződve, uraim, ha már ezen 
kérdést egyszer mindenkorra meg akarjuk szün
tetni, vagy adjuk meg- mindenkinek azt, a min 
magát szabaddá tette, t. i. az úrbéri földet megvál
totta, vagy ne adjunk senkinek: mert ha senki
nek nem adunk, nem lesz belőle az, hogy az ország 
legnagyobb része egy ujabb adónemmel terhel
tetik ; azok pedig, kik e reménynyel táplálták 
magukat, meg fognak nyugodni azon, hogy a non 
pussumus volt az ok. És ha már csakugyan kell 
adni, én vagy mindenkinek megadnám, vagy sen
kinek sem; nézetem szerint tertium non datur. 

Ennélfogva bátor vagyok a t. ház asztalára 
határozati javaslatot letenni, melynek rövid tar
talma abból áll, hogy miután az ország a körül
ményeknél fogva nincs azon helyzetben, hogy 
milliókat ajándékozzon, térjen át a ház a napirendre 
és mellőzze az egész törvényjavaslatot. 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassaHalász 
Boldizsár határozati javaslatát) : „Tekintve, hogy 
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bár az 1848: XII . törvényczikk 9-dik szakasza 
a már addig kötött úrbéri örökváltsági szerződé
sekre nézve azon törvény alapján ugyan, mely 
azonban a hűbéri addig fönái'oít viszonyok meg
szüntetésénél egyéb nem lehetett, a körülmények
hez képest az igazság és méltányosság szerint 
intézkedést hagyta meg az akkori minisztérium
nak ; miután azonban a haza körülményei, illető
leg pénzügyi viszonyai ne n indokolják azt, hogy 
ezen 1848-ban az utókor számára függőben ha
gyott kérdés ugy oldassák meg, hogy az állam
adósságok szaporításával egy részről, más részről 
a már tettleg magánosak erejével, saját érdekűk
ben megszüntetett hűbéri viszonyok megváltásá
ért fizetttt összegek visszatérítése által az ország 
nagy része, egy kis résznek előnyére megadóztas
sák: mondja ki a ház, hogy a 320. sz. a. az úrbéri 
örökváltságokért országos alapból, adandó megté
rítésről szóló törvényjavaslat mellőzésével napi
rendre tér át." 

H o r v á t h D ö m e : T. ház ! Az átalános vita 
már is hosszabbra terjedt, mintsem sokan e tárgy
ban vártuk volna; azért az átalános tárgyalást ré
szemről fölöslegesnek tartva, rövid leszek. 

Nem pártolhatom Halász Boldizsár képviselő
társam indítványát', jóllehet beszéde bevezetését 
már Horác latin mondatával spékelte meg : nem 
pártolhatom pedig azért, mert mi mindketten, t. i. 
ő és én, bátran bevallhatjuk, hogy azon latin 
mondatot: „est modus in rebus" mi legalább nem 
igen fogadjuk meg és nem mindig tarjuk fen 
szónoklataink rövidsége tekintetében,; nem pár
tolhatom indítványát képviselőtársamnak azért, 
mert ha elfogadnék, tökéletesen ellenkeznénk az 
1848. XII. törvényczikk 9. szakaszának szavaival; 
nem pártolhatom, mert ekkor semmivé válnék 
azon kötelezettség, mely épen a nemzet védpaizsa 
alá helyezvén, ezen törvény hozatalát tette köte
lességünké. Ha azon eljárást fogadnók eh valóban, 
t. ház, azon igazság és méltányosság-, melyet e tör
vényczikk parancsol, zérussá fogna fajulni. 

Azt hiszem, e nézetet, e törvényjavaslatot, 
melyet igazságügyminiszter úr annyira indokolt, 
bővebben indokolni felesleges; én csak egyszerűen 
nyilvánítom, hogy Halász képviselőtársam indít
ványát nem fogadhatom el. 

De igen is elfogadom Bánó József képviselő
társam javaslatát; elfogadom pedig azért, mert az 
nem csak a hivatkozott .1848 : XII . törvényczikk 
9-dik szakaszán alapszik, de mert tökéletesen 
életbe lépteti mind azon előzményt, mely az 1840 
s 1832—6.országgyűlésen és országgyűlés által tör
tént. Egyszerűen nyilvánitom, hogy ezt elfogadom, 
és ha netalán a t. ház többsége által Bánó József 
képviselőtársam inditványa elvettetnék, fentaríom 

a jogot, hogy maga helyén és idején indokolt 
módositványt adhassak ba. 

Gubody Sándor (a szószékről): T. ház! A 
ház asztalán fekvő törvényjavaslatot a részletes 
vitatkozás alapjául nem fogadhatom el, (Felkiáltá
sok : Hangosabhan f) mert sehol sem veszem 
észre benne azon irányadó eszmét, melyet az 1848. 
XII. törvényczikk 9. szakasza értelmében az illető 
minisztériumnak követni kellett volna a régebben 
megváltott úrbéri kárpótlást követelő községekre 
nézve. 

Megvallom, fájdalmas érzést gerjeszt bennem 
már az 1-ső szakasz második alineája, mely igy 
hangzik: „Ezen kedvezmény azonban csak oly 
úrbéri örökváltsági szerződések alapján vehető 
igénybe, a melyek a földesúri tartozásoknak, szol
gálatoknak és adózásoknak örök időre való meg
váltását megengedő 1840. évi VII. törvényczikk 
kihirdetése után 1848-dik évi május 1-jéig kelet
keztek , s mind lényeg, mind alap tekintetében az 
1840. VII. törvényczikk 9-dik szakaszában fog
lalt kellékeknek megfelelnek." 

Hasonlókép elszomoritanak a 20-dik szakasz 
ezen szavai: „A jelen törvény intézkedései által, 
az úrbéri kárpótlás ügye végleg befejeztetvén, az 
országos alap az 1848. IX. törvényczikk alapjára 
fektethető minden követelés ellen biztosíttatik." 

Oly biztosnak képzeli a t. kormány hatalmá
nak állandóságát, hogy minden időre rendelkezik 
és örökre elzárja útját a régen kiváltságolt közsé
gekre nézve még csak a reménynek is, hogy va
laha valami kárpótlást nyerjenek ?! 

De visszatérek az 1-ső szakasz második ali-
neájára, mely ezen kezdődik: „Ezen kedvez
mény." 

T. ház! Az 1848. Xll-dik törvényczikk 9-dik 
szakasza nem kedvezmény-osztogatásra, hanem 
méltányosság és igazság szerinti intézkedésre uta
sította a minisztériumot. Kedvezményt osztogathat 
az uralkodó; kedvezményben részesítheti egy 
nemzet a jogtalanokat, valamint tette is 1848-ban, 
és tette az idén is a zsidók irányában ; de a nem
zetnek egy egyenjogú tekintélyes osztálya irányá
ban, mely osztálynak e házban képviselői ülnek, 
ezen kitétel: „kedvezmény " valósággal elmaradha
tott volna. És kérdem a t. kormányt s képviselőhá
zat, méltányosság s igazság-e az, hogy azon közönsé
gek, melyek — ha ezen törvény elfogadtatik — 
1839. 31-dik deczemberben kötötték meg az örök 
szerződést, pénze-vesztettek legyenek? Mint mon
dám, uralkodó osztogathat kedvezményt, kegyel
met ; de nem egy törvényhozótest s nem a nemzet 
olyan osztályának, melynek itt képviselői ülnek 
s nem egy olyan osztálynak, mely nem megve
tendő tényezője annak, hogy Magyarország létezik, 
és hogy ez a nemzet magyar nemzet. 

15* 
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Az igazság, uraim, mely szerint önök intéz
kedni törvény által köteleztettek, magasztos iste
ni eszme, mely tért. időt, személyt vagy kasztot 
nem ismer, melyre kedvezmény ,vagy kegyelem 
szorultságunkba nem illik, s igy a törvényjavas
lat nem feltételeztethetik az 1840-dik vagy 1836-
diki törvényektől s lelkiismeretemmel s az igaz-
ságróli fogalmammal össze nem férhetőnek tar
tom Kecskemét városa képviselőjetazon téren kö
vetni, melyen csak városa speciális érdekeért küzd. 

Az úrbéri kármentesítés 1848-ban feltétlenül 
elfogadtatott, s a nemzeti becsület védpaizsa alá 
helyeztetett, s a régebben kiváltakozott községek 
a kármentesítésből ki nem zárattak; ha a nemzet 
igazságos akar lenni, a kármentesítést időhöz nem 
kötheti, nem válogathat személyekben vagy kasz
tokban, mindenki, ki úrbéri telket birt, a kármen
tesítésre jogosított lett, legyen ez egyes személy, 
vagy társaság, vagy egész község. 

Az úr, ki mástól vette a jobbágyokat, vesztett 
jövedelmeiért kármentesittetett; mi jogom lehet 
pénze-vesztettnek kijelenteni azokat, kik többen 
adták pénzöket a jobbágytelkek utáni járó hasz
nok megvételébe? 

De kérem, az 1840-iki perrendtartási törvény 
alapján nem is lehet megtagadni a kármentesítést, 
mert 1840 előtt már bírtak telkeket nem nemes 
emberek és zsidók is. kik csak az idén lettek bir
tokképesek, s a kármentesitést megkapták, mert 
ugy tekintettek, mint azon íöldesúr helyettese, ki 
azt el-, vagy zálogba adta, s nem lehet megfogni, 
miért a közönségek ugy nem tekintetnek, mint a volt 
földesúr helyettesei s mint a közbirtokosok összege. 

De posito non coneesso, hogy azon közönsé
gek, melyek bátorkodtak magokat törvény ellenére 
az 1840-dik permissiv törvények előtt megváltani, 
megérdemlenék is, hogy pénzvesztettek legyenek 
ezen törvényes axiómánál fogva semper debetesse 
cautus, csakugyan nem érdemiették azon cum 
exasperatione rajtok irgalmatlanul végrehajtott 
büntetést, miszerint ők is épen azon arányban fize
tik a született urak kármentesítését, mint azon volt 
jobbágyok, kik 1848daan ingyen kapták meg 
telkeiket. 

Adja vissza a kormány azon kármentesítési 
summát, mit 15 év alatt fizettünk s fizetünk máig 
is, adja meg közigazgatási költségeinket, melyeket 
mint a jó iga vonó marhák többet szereztünk a 
kormánynak, mint mennyit jogosan visszakövetel
tünk, s örömmel lemondunk minden kármentesí
tésről. 

Ha pedig a kormány sem ezt nem teljesíti, 
sem kárpótlást nem fog adni, nagyobb igazságta-
ságot követ el a régebben kiváltságolt községeken, 
mint milyet az ó-kormány véghez vitt a szabad
ság hosszú elnyomása óta a nemzeten, midőn meg

semmisítette az egy éskétfrtos bankjegyeket, s egy
szersmind annak arany és ezüst alapját — melvben 
mondhatom, nem megvető része van ezen közön
ségeknek — is elrabolta. Akkor egy győztes és 
boszuálló hatalom büntette a rebellis nemzetet, 
most pedig a m. kormány tartja ezen óriás spolia-
tiót méltányossággal és igazsággal ösi-zeférheíó'nek ; 
azon kormány, mely sietett kényelmes jövendői 
biztosítani mindazoknak, kik e nemzet szabadsá
gának pénzen fogadott sírásói voltak s ezen most 
magvetett községeket passióval kínozták, kik, mi
dőn ezen községek vagyonukkal, vésőkkel küz-
ködtek a haza lételeért, e hazán kivül Coblenczet 
kerestek, hol a haza ellenségével szövetkezve, azon 
nemzet megsemmisitésére betörő osztrák és orosz 
tábor előtt s annak bagázsiás szekerei után haza 
kullogtak. 

Hallottam némelyek által emlegetni, hogy bár
mily igazságos lenne is az 1848 előtti kiválíságolt 
közönségek követelése, annak kielégítését a finan-
czia nyomasztó állapota lehetetleníti. Tagadom : 
egy kissé lelkiismeretesebb kezelése az állam va
gyonárnak, több takarékosság- a kiadásokban, nél
külözés a költségve!ésben felvett az oly holt tő
kék kiadásainak, melyek egy ily szegény nemzet
nél oly contrasztok, mint a czigány rongyos kö
pönyegén a nagy ezüstgomb, kissé több erély a 
cislajtán kormány irányában anyagi, kereskedel
mi, közlekedési téren, az érdemtelen sine curisták 
szélnek eresztése, megrostálása a nyugalmazandó 
egyének s nyugalomdijaknak, a minisztérium sze
mélyzetének békelábra állítása: ezen s másnemű 
hulladékokból bizony ki lehet fizetni a kármente
sítéseket mindazon közönségeknek, melyek bemu
tatják bármikor történt szerződésöket. 

Végtére mind azzal ijeszgetnek bennünket: 
oly sokra rúgna ez, hogy fhiancziánk nem győz
né. Utasittassék hát a kormány, hogy szedje össze 
a számát mindazon kincstári telkeknek, és azok
nak arát is terjeszsze a ház asztalára, s ezen tör
vényjavaslatot azután tárgyaltassa. 

" I v á n k a I m r e : T. ház! Én alapjában azon 
nézetben vagyok, hogy a ki úrbéri birtokot meg
vett, legyen az bárki, jogosítva van érte a kár
pótlást fölvenni; és nem tudom meghatározni azon 
korlátot, hol szűnik meg a jogosultság a kárpót
lásra ? inert előttem tisztán áll az, hogy ha nem a 
község vagy nem maga az úrbéri kötelezettséget 
teljesítő egyén váltotta volna meg az urbért, hanem 
bárki más vette volna meg az urbériséget, az min
den esetre részesittetett volna a kárpótlásban. Ha 
egy község vette meg az urbériséget a közbirto
kosság egy részétől, s ezen lakosok most már a köz
ség részére teljesítették 1848-ig az úrbéri szolgál-
mányokat: nem értem, miért nem kapná meg ezen 
morális testület is ezen kárpótlást csak ugy, mint 
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ha magán személy vette volna meg a birtokot? 
Ekkép fogván fel az ügyet, a korlátot s a határt, a 
melyet a törvényjavaslat szab, nem tudom meg
magyarázni magamnak. Példát hozok fel az élet
ből : E g y község közönsége földesura birtokát 
egyik ágon örökáron vette meg és ott nem kapott 
kárpótlást; a birtok másik részét, a birtokosok 
másik ágától zálogképen vették meg, s ott meg
kapták a kárpótlást. Kérem, hol van itt a logika ? 
Ismétlem, felfogásom szerint mindenki, a ki meg
váltotta és birta az úrbéri szolgálmányokat, pén
zévelfizette ki, azok jogos tulajdonosává vált; s te
hát mindenki, legyen az akár magán személy, 
akár morális testület, jogosítva van a kárpót
lásra. 

Nem akarom untatni a t. házat hosszas előa
dással, csak fölemlitem, hogy ezen röviden előa
dott elveket szem előtt tartva, vagyok bátor a 20-
dik szakaszra nézve módosítást beadni, s a t. ház 
pártfogásába ajánlani. 

{Olvassa): A 820. sz. törvényjavaslat 20-dik 
szakaszához adassék hozzá : „E szabály alól csak 
oly községek képeznek kivételt, melyek magán 
földesurak részbirtokát az úrbéri jobbágy-telkek
kel és zsellérekkel s ezeknek járandóságával együtt 
örökösen megvették, az ilyen községek az urbéri-
ségre nézve a magán földesurakat képviselvén, 
kellően kimutatott úrbéri veszteségűkért ugyana
zon kárpótlásban részesülnek az országos alapból, 
a mely az eladó földesúrnak járt volna." 

N y á r y P á l : T . ház! Igen sajnálom, hogy t. 
barátom, Halász Boldizsár, nincs jelen, mertezáfo-
latomat épen ellene akartam intézni. 

HaláSZ B o l d i z s á r : Jelen vagyok ! (Derült
ség) 

Nyáry P á l : Megvallom, b ö g y é n , már mi
dőn e törvényjavaslat ezime fölolvastatott, azon 
meggyőződésben voltam, hogy épen ugy fog a 
ház előtt tárgyaltaim, mint tárgyaltatott a zsi
dóügy, ugy t. i., hogy senki sem szólt hozzá, ha
nem felállt az egész ház és elfogadta. [Helyeslés.) 
Ezt én még nagyobb joggal vártam, mert olyan 
törvényünk nem volt, melyben a nemzet leköte
lezte volna magát a zsidók egyenjogositására; de 
itt törvényünk van: a hol csak arról lehet szó, 
hogy beváltassék-e a nemzet nevében képviselői 
által tett ígéret vagy sem. S midőn t. barátom 
ezen ígéretet akarja megsemmisíteni, nem pártol
ván a törvényjavaslatot, valóban feltűnő előttem, 
hogy ez épen tőle származik, kiről tökéletesen hi
szem, hogy különben azok közé tartozik, a kik 
nem csak mondják magokat 48-soknak, hanem va
lóban 48-sok is. 

Azt mondja t. barátom, hogy ez nem igaz
ságos, nem pedig azért, mert ez által terheltetnek 
az országnak minden többi lakosai. Ha ezen indok 

állana, akkor csupa consequentia tekintetéből ki kel
lett volna mondania t. barátomnak, hogy az 1848-
diki országgyűlés egész intézkedése e nemben s a 
milliók fölszabadítása az úrbéri szolgaság alól igaz
ságtalanság volt. Mert hát mi történt a 48-diki 
XII . törvényezikk folytán ? Az, hogy egyszerre 
nagyott lépett a nemzet, kimondotta, hogy testé
ben embernek nem szabad lenni másnak, mint 
szabadnak, s a szabad embernek szintén a földje 
is szabad legyen Magyarországon. {Helyeslés.) S 
intézkedett az iránt, mimódon legyen Magyaror
szágon az ember szabad, s mikép szabadittasaék 
fel a föld. Erre nézve igen sok vélemény lehet, 
különféle tervek létezhettek 1848 előtt is; de miután 
az 1848-iki országgyűlés ezen tervet fogadta el és 
ezen terv már végrehajtatott, én azt gondolám: 
utoljára is nagyon fölösleges afölött vitatkozni, va
jon nem lehetett volna-e ezt helyesebben elintézni ? 
mert ez már ténynyé vált és tény fölött okoskodni 
— kivált nekünk, a kiknek oly sok teendőnk van 
— nincs időnk. 

Én tehát, megvallom, ebben nem érthetek 
egyet t. barátommal; de nem érthetek vele 
egyet abban sem, midőn ö magát az igazság apos
tolává vetvén föl, azt mondja, hogy vagy mindenki
nek, a ki jószágot szerzett, — hihetőleg ugy értette, 
a magyar nemzet bejövetele óta egész mostanáig — 
fizettessék vissza azon ár, melyen a földet vették, 
vagy pedig senkinek sem. Ez azon okoskodások 
közű tartozik, melyekből rendszerint azt lehet kö
vetkeztetni, hogy valaki nem akarja azt, a mit a 
másik akar. Mert az tökéletesen mindegy, ha akár 
earv, akár más lehetetlen föltételt köt valaki álli-
tásához. 

Azt mondja t. barátom, hogy vagy minden
kinek, a ki szerződésre lépett 1848 előtt, fizettes
sék vissza az ár, vagy pedig senkinek sem. De ma
ga is meg fogja engedni és meg is kell engednie 
tulajdon okoskodása folytán, hogy ez lehetetlen : 
mert ő azt mondja, hogy azért ne fizettessékki a 
váll sági összeg az 1840-diki törvény folytán magu
kat kiváltott volt úrbéreseknek, mert e terhet nem 
képes megbírni az ország. De, kérem, ha erre a 
kevesebbre, erre nem képes az ország, annál ke-
vésbbé lehet képes arra, hogy nem tudom hány 
századra visszamenve, kiszámítsa, hogy kiknek 
van joguk kárpótlásra. Ez azon okoskodások kö
zé tartozik, melyek csak paraphrasi?ai annak, 
hogy én ezt nem akarom. 

De ugy látszik , nem olvasta el t. barátom 
figyelemmel azon törvényt, melynek végrehajtá
sáról szól a törvényjavaslat, s a mely végrehajtás
ra nézve a miniszter nem tesz egyebet, mint köte
lességét teljesiti: mert nem azt mondja annak 9-
dik szakasza, hogy : „akármely czim alatt volt job
bágyok által tett szerződések," hanem azt mondja: 
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„a már eddig kötött úrbéri örökváltsági szerződé
se kK intézkedjék a jövő törvényhozás. 

Latin mondattal kezdé t. barátom beszédét. 
En azt gondolom, talán jobban illenék ide az 8 
általa idézett mondatnál ez: „qui bene distinguit, 
bene docet." 

Kérdem, miről van itt szó ? Az úrbéri örök
váltsági szerződésekről. Azt kérdem t. barátomtól, 
tud-e nekem felmutatni egyetlen egy úrbéri örök
váltsági szerződést 1840 előtt. Ilyen nem létezik, 
hanem igenis köttetett adás vevési szerződés. A kö
rösieknek, kecskemétieknek, vagy nyíregyházi
aknak példája ide nem alkalmazható. 

Tudjuk, mi módon jöttek létre ezen szerző
dések. Törvény volt. és a bírók ezen törvénynek 
minden adott esetben érvényt szereztek; törvény 
volt t. i. az, hogy csak nemes ember képes föld
birtokot szerezni. Hanem, hála az emberiségnek, 
a dolgok logikája sokkal erősebb volt, mint az 
embereké. Ez kép'elenség volt, és a képtelenség 
mindig megboszulja magát. Nem az történt, hogy 
azért, a kinek vagyona, vagy a kinek pénze volt, 
nem szerzett földet, hanem az történt, hogy kiját
szatott ezen embertelen törvény. így különösen 
azon községekben, melyek itt pl. hozattak fel, 
az történt, hogy itt, mint másutt, hol néhány ne
mes lakos volt, ezeknek nevében köttetett a szer
ződés. Úrbéri örökváltsági szerződések voltak ezek ? 
Épen nem ; mert ily esetben mindaz, a mije volt, 
a földesúrtól megvétetett s igy ezek tisztán csak 
adás-vevési szerződéseknek tekinthetők. 

Kérdem már most, hogy miért zavarják ösz-
sze ezen esetet azzal, mely a XII . törvényczikk 
9-dik szakaszában foglaltatik, s melyettői annyira 
különbözik ? É n nem tehetem föl azokról, a kik a 
törvényjavaslat ellen szólottak , hogy irigység 
forogna ft-n náluk. Én ezt rólok nem teszem föl; 
hanem fölteszem azt, hogy valóban nem külön
böztették meg e két esetet, és tévedésből azt hit
ték, hogy a 9 dik szakaszban azon eset forog fen, 
a mi a kecskemétiek, körösiek és nyíregyháziak
ra vonatkozólag előadatott. 

T. ház! Én azt hiszem, a törvényhozásnak 
kötelessége teljesíteni azon kötelezettséget, melyet 
az 1848-diki XII. törvényczikk 9-dik szakasza 
rótt rá. Én ennélfogva a törvényjavaslatot, a részle
tes tárgyalás alapjául elfogadom. (Helyeslés.) 

Még néhány szóm van. Tisztelt barátom Gu-
body azt mondja, hogy ez oly annyira igazságta
lan, különösen azon községeket illetőleg,melyek már 
az 1840dik év előtt megváltották magukat, azokat il
letőleg t. i., melyek oly szerencsések voltak már ak
kor is, midőn a szolgaság járma nyomta a millio
mokat, hogy magukat önerejükből megszabadítsák, 
ezen szerinte szerencsétlen községek annyira meg
vannak róva, hogy méltán követelhetik a hazától, 

hogy a mit eddig úrbéri váltság fejében mint adót 
fizettek, nyerjék vissza a törvényhozástól. Erre 
igen könnyű volna a felelet: mert hiszen hát pél
dául én és igen sokan közöttünk, kik sem jobbá
gyok, sem jobbágyokkal buó földesurak nem vol
tak, micsoda czim alatt fizettük és fizetjük ezen 
adót? és vajon helyeselné-e t. barátom, ha felszó
lalnánk, és ha a magyar törvényhozás a mi fel
szólalásunknak engedne? Igen csodálkozom,hogy 
épen t. barátom ezen jobbágy- és földfelszabadi-
tásnak nagyobb mérvet nem ad okoskodásai köré
ben. Azt hiszem, itt nem az enyém és tiedró'l van 
szó individualiter, midőn a jobbágyokat felszabadí
tani és a földeket a feudalismus ideje alatt reájok 
tolt terhek alól fölmenteni akarjuk. Fó'czél mindig 
csak a szabadság volt a személyekre, és szabadság 
volt a birtokra nézve; és kérdem, ha ez áldo
zatba került, a mint valósággal került, s a nemzet 
önmaga önként vette ezen áldozatot magára: hát 
ezen nemes tettből származó érzet élvezetétől meg-
foszszuk épen azon községeket, és azt eszközöljük, 
hogy azon községek már mint koldusok álljanak 
előttünk, kik visszakövetelik azt, a mit a nemzet 
gondoskodva önként tett és folyton tesz a haza 
oltárára ? Én azt gondolom, t. barátomat nagyon 
meszsze vitte az átható igazságtalanság érzete, és 
azt hitte, hogy képviseltjeinek ezzel jó szolgálatot 
tesz. Én részemről, ha ily [szolgálattételtó'l akar
nának fölmenteni, ezt el nem fogadnám: mert ez 
oly áldozat, melyet mindnyájan azért teszünk a 
haza oltárára, hogy szabad legyen az egész nem
zet; ez oly dicső áldozat, melyből ha valaki ki 
akarja magát vonni, méltán kérdhetném tőle, ha 
vajon kiköltözködési engedélyére folyamodást 
adott-e már be az illető helyre. 

Ez volt mondandóm. (Helyeslés.) 
Podmaniczky Frigyes, b.: T. ház! Az 

előttem szólóval teljesen egyetértek, midőn azon 
érzelemnek adott kifejezést, miként csodálkozás 
fogta el, hogy épen ezen ma tanácskozás alá ke
rült törvényjavaslat oly nehezen s ily hosszas szó
noklatok után fog csak elfogadtatni a részié' es 
tárgyalás alapjául. 

Megvallom, csodálkozás fog el, mert azt kép
zeltem, midőn alkalmunk nyilik, hogy egy adott 
szót beválthassunk, hogy leróhassuk kötelezettsé
geinket azok iránt, kiket nem rég példányképek
ként állítottunk oda az egész haza elé, hogy az 
egyéni érdekek nem bírva fölemelkedni a nagy 
eszmén, hátráltassuk-e azt, a minek teljesítésén 
mindnyájan szívből örvendünk. 

Nem akarok e vitába belebocsátkozni, nem 
akarok feleselni, nem is akarom tisztelt barátom
nak Halász Boldizsárnak emlékezetébe hozni, hogy 
a jelen törvényjavaslat alkalmával azt terhes
nek mondja, a mit a szőlődézsma megváltása 
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alkalmával egyedül üdvösnek mondott; de vissza 
akarom varázsolni a t. ház emlékébe azon körül
ményeket, melyek között az 1840. VII. törvény
ezikk keletkezett, vissza akarom varázsolni azon 
perczeket, melyek az akkori szabadelvű pártnak 
épen e törvényezikkben képezték egyik leghatal
masabb győzelmét, vissza akarom varázsolni azon 
emlékeket, a melyek kötvék azon községekhez, a 
melyek ezen törvénynek — amely egyedül állapí
totta meg az úrbéri váltságot — mondom, ezen tör
vénynek jótéteményével élve, elsők mentek elő a 
jó példával. H a összehasonlítom a képet a jelen
nel, akkor eszembe jut — a mi igen gyakran 
kénytelenségből eszembe jut — hogy megfeled
kezünk a multakról, s mert mindent nem tehetünk, 
inkább nem akarunk semmit sem tenni. 

Azt, t. képviselőház, mindenesetre elismerem, 
hogy azokra nézve, a kik nem részesülnek e tör
vény jótéteményeiben, z károsnak látszik : de te
kintve az 1848-diki törvény szellemét, felfogásom 
szerint nem lehet másként eljárni, mint a mit a 
törvényjavaslat nekünk előszab. Nem lehet, mert 
az 1840. VII. törvényezikk teremtette csak aznn vi
szonyokat, a melyeknél fogva lehetségessé vált az 
úrbéri váltság, a melyeknél fogva lehetségessé 
vált, hogy a hűbéri viszonyok a volt földesúr és 
jobbágyok között megszüntettessenek. 

En, t. képviselőház, ha emlékemben fölidé
zem a szorgalomnak azon roppant tőkéjét, mely 
fel lett használva, hogy ama néhány község jó 
példával előmenve, fel-zabaditsa a földet; havisz-
szaidézem emlékembe mind azt, a mit e becsülő 
tes nép, bizva az utolsó pillanatig a magyar tör
vényhozás igazságszeretetében, bizva azon igazsá
gokban, amelyek az 1848-iki törvényben épen ra
jok nézve íektettettek le ; ha, mondom, mindeze
ket visszaidézem: nem tehetek egyebet, minthogy 
arra kérjem a t. képviselőházat, hogy e törvény
javaslatot a részletes tárgyalás alá mékóztassék 
elfogadni. (Helyeslés.) 

Tanárky Gedeon: T. képviselőház! Azon 
kérdés, mely eddig vitai tátott, valóban a részletes 
tárgyalás alá tartozik. De többen az átalánosság 
szempontjából fogták fel a törvényjavaslatot. Bo
csásson meg a t. képviselőház, ha én is ezen szem
pontból tekintem azt. 

Mi az úrbéri örökváltság, s hol kezdessék az? 
Erre nézve az 1848-diki törvényezikk nem mon
dott határozott szavakat, s a vélemények különbö
zők 1 ehetnek most is, mint különbözők voltak ez 
előtt is. 

Azokat, a kik közülünk jelenjvoltak az 1848-
diki országgyűlésen, bátor vagyok figyelmeztetni, 
hogy épen ezen kérdés egy pár napi igen élénk 
vitát idézett elő ; akkor is megoszlottak a vélemé
nyek, a mint megoszlanak most is, és az 1848-diki 

országgyűlés nem az 1840-diki határidőt fogadta 
el alapul, hanem az 1833. év január első napját. 
Ezt csak azért hozom fel, hogy nam áll átalános-
ságban, és nem mondhatná ki ezen törvényhozás 
azt, a mit Nyáry Pál képviselőtársam mondott k i : 
hogy az örökváltság egyedül az 1840-diki VII. 
törvényezikken alapszik. Volt már törvényhozás, 
melynek e részben más fölfogása volt, és vagyunk 
most is többen, kiknek más a fölfogásuk. 

Ezért óhajtottam volna, ha a t. kormány 
minden tekintetben először megmaradt volna a 
48-iki törvényhozásnak e tekintetben nagyszerű 
magaslatán, más tekintetben pedig a körülménye
ket és méltányosságot hangsúlyozva figyelembe 
vette volna. 

Miként vehette volna figyelembe '? s miként 
vehetné még most is figyelembe ? Én azt gondo
lom, nem ezen törvény előterjesztésével és tár
gyalásával, hanem egy egészen ellenkező, az eddigi
től eltérő ut követésével, jelesül én óhajtottam vol
na magam részéről, ha mielőtt ezen törvény be-
nyujtatott, először megkérdeztetett és evaluáltatott 
volna számszerint a legkisebb részletekig azon 
követelés, mely az országtól ezen alapon kérethe
tik. Akkor szólhattunk volna a körülményekhez 
képest méltányosan. 

Most én tagadom, hogy egyetlen ember is 
volna e teremben, a ki a körülményekhez képest 
méltányosan járhatna el: tagadom ezt azért, mert 
nem áll az, hogy csak az 1840-ik VIL-törvény-
czikk fol)7tán voltak örökváltságok. Voltak az előtt 
is. Példákat tudnék előhozni nem csak egyet, pl. 
itt van a Bezerédj birtoka. (Felkiáltások: Az 1840 
után történt!) Vannak más példák is. 

De nem áll az másodszor, hogy méltányosan 
intézkedhetnénk a körülményekhez képest. Kér
dem, tudjuk-e, mibe fog ez kerülni? milliókba-e 
vagy százezrekbe ? Ha milliókba kerül, megbir-
juk-e azt, s leszünk-e méltányosak azok iránt, a 
kik azt fizetni fogják? 

Azt a szót pedig: „kedvezmény", a törvény
javaslatból kitöröltetni óhajtanám (Helyes!) Ked
vezményre nincs pénzünk, nincs jogunk. 

Én tehát azon véleményben vagyok, hogy 
eltérvén eddigi praxisunktól, mely az úrbéri vált
ságra és a szőlődézsmára nézve követtetett, t. i. 
hogy az elvek megállapodásával utólagosan eva-
hláltassék a fizetendő összeg, én a nélkül, hogy 
kimondanám, hol kezdődik az örökváltság, óhaj
tanám, hogy mindenki bizonyítsa be az e czélra 
kiküldendő bíróság előtt, hogy örökváltság volt-e 
a birtok, vagy adás-vevés, erre nézve egy bizo
nyos idő alatt az igények jelentessenek be, és szá
míttassák ki az egész, és ha ezt tudják, akkor ter
jesztessék hihetőleg már a jövő országgyűlés elé 
ezen ügy, akkor képesek leszünk hozzá szólani 
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méltányosan és igazságosan, nem adunk kedvez
ményt senkinek, nem fogunk a kedvezményből 
kirekeszteni senkit, hanem igazságot fogunk szol
gáltatni. 

Nagyon sajnálom, hogy ez országgyűlésen 
ezen egyetlen pontban eltér nézetem a t. kormányé
tól, de kötelezettségem volt azt kimondani. (He
lyeslés). 

BÓniS S á m u e l : T. ház ! Én magam is óhaj
tottam volna, hogy mielőtt a minisztérium ezen 
megváltás iránt törvényjavaslatot terjeszt elő, az 
exposéban azon statistikai adatokat, melyekből ki
tűnik a megváltás sommájának menyisége, terjesz
tette volna a ház elé; ezt azonban oly messze 
terjesztetni, mint előttem szólott Tanárky barátom, 
nemkivánom: mert én is Nyáry Pál barátommal 
azon vélekedésben vagyok, hogy amennyiben az 
1840-diki törvények szólottak csak úrbéri örök
megváltásról, 1840 előtti úrbéri örök-megváltás 
nem történhetett, (Helyeslés) mert a törvény csak 
1840-ben keletkezett. Már most, kérem, ha ezen 
statistikai adatok összeszerzését az 1840 előttre 
akarnánk kiterjesztetni, ez az országban oly zavart 
idézne elő, melynek végét senki ki nem számít
hatja. (Helyeslés.) Minden királyi város és Isten 
tudja még kik mind föllépnének követeléseikkel, 
és ennek végét érni soha sem lehetne. 

Én azt hiszem, midőn a minisztérium ezen 
törvényjavaslatot előterjesztette, leginkább azt 
tartotta szem előtt, hogy az 1848-diki törvény 
rendeletének elég tétessék. Az 1848-diki törvény 
12-dik szakasza világosan azt rendeli, hogy az 
1848. törvény alapján kárpótoltassanak azok, a 
kik 1848 előtt úrbéri örökváltság szerződést kö
töttek. (Helyeslés.) 

Halász Boldizsár barátommal nem lehetek 
egy vélekedésben, a ki azt mondja, hogy „a jelen 
törvény alapján" nem azt teszi, hogy „az állam 
általi megváltás módja szerint," hanem azt teszi, 
hogy „váltassanak meg az urbériségek," hogy 
„szüntessenek meg az urbériségek." Ezt nem te
heti, mert ott, hol megtörtént az úrbéri örökvált
ság, ott már urbériség nem létezett, és arról nem 
voit szükség a törvénynek rendelkezni. Véleke
désem szerint a minisztérium tehát helyesen járf el. 

Helyesen járt el továbbá abban is, hogy a 
terminust 1840-re tette, ámbár, ha e kérdést jogi 
szempontból lehetne venni, akkor azt mondhat
nám, hogy azoknak, a kik 1840 előtt kötötték eb
beli szerződéseiket, hasonló joguk van, mert ők 
is földesúri jogokba jöttek a megvétel által. Igen, 
de itt jogról szó sem lehet: mert kérdem, jog-e az, 
hogy az ország váltsa meg az én terheimet? Ez 
nem jog : ez csak kegyelem ; itt jogra hivatkozni 
senkinek sem lehet; itt hivatkozni lehet az ország 

ígéretére, az ország kegyelmére. (Hely eslés.)\Jgy&n-
azért nem kívánom ezen dolgot jogi szempontból 
venni, mert ha jogi szempontból venném, akkor az 
úrbéri megváltás nem történt volna az 1848. tör
vények alapján, akkor megváltotta volna kiki ön
magát. I t t tehát,mondom, jogról szó nem lehet. I t t 
szó lehet arról, hogy az 1848. törvény ígéretének 
elég tétessék. 

Az én vélekedésem szerint tehát, mondom, 
helyesen járt el a minisztérium, helyesen járt el 
már csak azért is, mivel a körülményeket is tekin
tetbe vette és tovább nem terjeszkedett, mint 
ax ország jelenlegi pénz állapota megengedi. 
(Helyeslés.) 

Én a törvényjavaslatot az átalános tárgyalás 
alapjául elfogadom. 

Horvát Bo ld i z sár igazságügy é r : T. ba
rátom Pap Mór indítványa nem fér e törvényja
vaslat keretébe. E törvényjavaslat az 1848. XII . 
törvényczikk 9. szakaszának végrehajtását képezi, 
tehát ebbe nem lehet fölvenni oly javaslatot, mely 
egy korábbi, t. i. az 1715-diki törvénynek végre
hajtását czélozza. Nem akadályozom és nem is 
volna jogom akadályozni a t . képviselő urat abban, 
hogy e javaslatát annak idejében külön előter-
jeszsze; de kérem a t. házat, hogy azt, mint hete
rogén természetűt a mai tárgyalásból kirekeszteni 
méltóztassék. (Helyeslés.) 

A mi magát a törvényjavaslatot illeti, az két 
ellenkező oldalról szenvedett megtámadást. Az 
egyik oldalról azért, mert sokat ad, a másik oldal
ról pedig azért, mert kellőnél kevesebbet ad. 

Halász t. képviselőtársam kétségbe vonja, 
hogy az 1848-diki törvények e tekintetben vala
mi ígéretet tettek volna. Szerencsésnek érzem ma
gam, hogy én kelhetek ki az 1848-diki törvény
hozás nemes intentióinak védelmére, azon pártnak 
egyik tagja ellen, a mety magát par excellence ki
zárólag 48-as pártnak nevezi. (Elénk tetszés.) 
Tiltakozom mindig az 1848-diki törvények oly 
magyarázata ellen, hogy ezen törvények puszta 
illusiót akartak volna a nemzetnek nyújtani. 
(Tetszés.) 

Az 1848-diki XII . törvényczikk 9-dik szaka
sza a minisztériumnak világosan kötelességévé 
teszi, hogy az úrbéri örökváltságokra nézve intéz
kedjék. E törvényre azt fogni, hogy azt akarta 
volna mondani : „nesze semmi, fogd meg jól," a 
legnagyobb tiszteletlenség az 1848-diki törvény
hozás ellen és e téren én bármely pártot is, legyen 
ez akár jobb, akár bal követni soha nem fogok. 
(Elénk tetszés.) 

A másik oldalról meg ló'n e törvényjavaslat 
támadva, mert azon t. urak felfogása szerint a 
törvényjavaslat a kellő határvonalon innen marad, 
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és ők azt mélyebben a múltba óhajtanák vissza 
vezetni. Előbbi előterjesztésemben szerencsés vol
tam a t. ház előtt indokolni a kormánynak eljárá
sát. A kormánynak lehetetlen volt más biztos, ha
tározott, igazságos és a körülmények által indo
kolható határvonalat találni, mint az 1840-iki 
évet. Kifejtettem, hogy a korábban keletkezett 
úgynevezett örökváltsági szerződések inkább a 
hűbéri tartozások átalakitásának természetével 
birnak, mintsem o]y örökváltsági szerződés termé
szetével, a melyről az 1840-ki VII. törvényczikk 
rendelkezik. E törvény volt az első, mely a hűbéri 
viszony örök megváltását megengedé; nagycn ter-
m észetes tehát, hogy az előbbeni korban keletke
zett szerződések tulajdonképeni örökváltságnak 
nem is tekinthetők. A kormány tehát annál helye
sebben járt el, a midőn az 1840 ik évet vette de-
marcationalis vonalnak, inert az 1840-ikXII-ik tör
vényczikk 9. szakasza csak az örökváltsági szerző
désekről való gondoskodást tette a minisztérium 
kötelességéül, és a korábbi időkre vissza menvén, 
a kormány az 1848-ik évi törvényhozás intentió-
ját túlszárnyalta volna. 

Nem tudom melyik oldalról, azon indok ho
zatott fel a kormány ellen, hogy az ez által csak 
kedvezményt akart némelyeknek nyújtani. Azt 
hiszem, e vád ellen a kormányt akkor, midőn egy 
létező törvény magyarázatáról és végrehajtásáról 
van szó, felesleges védelmeznem. 

Tanárky t. barátom statisztikai adatokat óhaj
tott volna előterjesztetni. Semmi kifogásom nem 
volna ez indítvány ellen, ha ily kényes ügyben, 
hol számokról van szó, és mai rendezetlen közi
gazgatási viszonyaink között ez indítvány elfoga
dása a törvényjavaslat tárgyalását legalább öt 
évre el nem napolná; és kérdem, hogy ez esetben 
az időközi kamatot ki fogja veszteni ? Akár a 
kincstár, akár a nép, az országra nézve egyiránt 
káros lenne. 

Átalában, t. képviselőház, a törvényjavas
lat felien azért felszólalni, mert az nem ment a 
legszélsőbb határvonalig, nem tartom logikai el
járásnak. (Helyeslés.) A politikában az „aut Cae
sar, aut nihil" elvének nem vagyok barátja. 
A politikában, ha a czélt teljesen el nem érhetem, 
meg kell elégednem azzal, hogy azt megközelítsem. 
(Elénk helyeslés.) 

A törvényhozó testület bölcsesége és igazság
szeretete ellen vétenék, ha tovább indokolnám 
ezen törvényjavaslatot. Nyugodtan nézek eléje, 
akár megszavaztassák az, akár bukjék. Ha buknék 
is, ezt nem tekinteném oly bukásnak.^ melyet a kor
mánynak oka volna szégyeneimé. (Élénk helyelés.) 

Tisza K á l m á n : T. képviselőház ! Én ma
gam részéről is ezen törvényjavaslatot a részletes 
vita alapjául elfogadom. Elfogadom, mert meg-

KÉPV, H. NAPLÓ. 186%. X. 

gyö'ződésem szerint is az az 1848-ki törvény ígé
retének beváltása; a mit pedig a törvényhozás 
ígért, azt beváltani köteles. 

Nem indokolom bővebben szavazatomat, mert 
i elvtársaim közül többen, pl. Nyáry Pál és Bónis 

Sámuel t. barátaim e tárgyban elmondották né
zeteimet de nem lehet, hogy Hód-Mező-Vásárhely 
városa érdemes képviselőjének előadására pár szót 
ne válaszoljak. (Halljuk!) 

Azt mondotta a t. képviselő ur, hogy ő óhaj
taná, hogy előbb mindig az adatok nyomán az 
igénybe veendő összeggel jöjjünk tisztába, mielőtt 
elveket megállapítva, nem ismert nagyságú terhet 
rónánk az országra. Én velő tökéletesen egyetér
tek, és nem tehetem, hogy ki ne fejezzem részem
ről is sajnálatomat a felett, hogy azon adatok, 
melyeknek beszerzésére a t. miniszter úr szavai 
szerint csak öt hét volna szükséges, másfél év 
alatt be nem szereztettek. (Felkiáltások •' Ot évet 
mondott a miniszter!) Bocsánatot kérek, ugy hát 
én roszul értettem. De azt hiszem, hogy rövidebb 
idő alatt is beszereztethettek volna. De engedje 
meg nekem a t. képviselő úr, hogy ne tartsam 
egészen megfoghatónak, és csodálkozzam azon, 
hogy miután még nem oly rég volt az, hogy a t. 
képviselő úr azok közé tartozott, kik nem látták 
indokolva, hogy részletes adatokat, az ország ere
jének számba vételét kívántuk akkor, midőn min
den eddigi törvényeinkkel ellenkezőleg száz meg 
száz milliók elvállalásáról volt szó: most, midőn 
sokkal kisebb összegről van szó, ezen körülményt 
elégnek találja arra, hogy be ne váltassák az 1846-
diki törvényhozás ígérete. (Tetszés a bal oldalon.) 

Egyébiránt a törvényjavaslatot a részletes 
vita alapjául elfogadom. (Helyeslés.) 

MadaráSZ J ó z s e f : T. képviselőház! (Föl
kiáltások: A szószékre! — A szószékre lép.) Rövid 
pár perezre veszem igénybe a t. ház figyelmét, A t 
igazságügyminiszter urnák és azon képviselőtár
sunknak, nem emlékszem már, ki volt, ki felhozta, 
hogy csodálja, mikép azon oldal részéről, mely 
magát valódilag vagy par excellence 48-asnak 
vallja, támadtatik meg ezen átalános tárgyalás 
alatt levő törvényjavaslat, kötelességemnek tartom 
részemről és néhány itt jelen levő képviselőtár
sam részéről, kik magunkat azoknak tartjuk, — 
mert hiszen ez a mi szabadságunk —(Zaj) nyilvání
tani, hogy a részletes vita alapjául a tárgyalás 
alatt levő törvényjavaslatot elfogadjuk, elfogadom , 
s mindazokat, mik itt ellenében felhozattak, csakis 
a részletes vita tárgyául tekintem. Azokra nézve 
meg lesz magamnak is ellenszólásom. Az átalá
nos tárgyalásnál, ugy hiszem, csak az lehet a kér
dés, vajon e kárpótlások az 1848-iki törvény szel
lemében történjenek-e? Ezt én.mint a ki az 1848-iki 
alkotmány szellemét érzem és követni óhajtom. 
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természetesen nem ellenezhetem,és igy megbocsás
son a t. ház, hogy miután a tisztelt igazságügymi
niszter úr oka tisztán e rövid felszólalásomnak, 
ezt mind magam , mind jelenlevő elvtársaim 
nevében, kik magunkat valóságos 48-asoknak 
tartjuk, {Derültség) kötelességemnek tartottam nyil
vánítani. 

E l n ö k : Nem levén senki szólásra följegyezve, 
a szavazás következik. Azok, kik az úrbéri örök
váltságok megtérítésére célzó törvényjavaslatot 
átalánosságban a részletes vitatkozás alapjául elfo
gadják, méltóztassanak fölkelni. (Megtörténik?) A 
törvényjavaslat átalánosságban a részletes vita 
alapjául elfogadtatik. 

Következik a részletes tárgyalás. 
BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a tör

vényjavaslat czimét1). 
Zichy Anta l e l őadót A czimre nézve nincs 

észrevétele a központi bizottságnak. (Elfogadjuk!) 
E l n ö k : A t. ház a czimet elfogadja. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az első 

szakaszt). 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság 

ezen két részből álló szakaszt egy más, rövidebb 
szöveggel óhajtja fölcserélni. Az első rész t. i. 
átalánosságban mond ki egy elvet, a második rész 
pedig azt az alkalmazásban mintegy korlátozni 
látszik. A központi bizottság e kettőt egybefoglal
va, a törvény intentióját mindjárt annak elején 
határozottan, és minden félreértést kizáró módon 
óhajtaná kitüntetni a következő rövidebb szöveg
gel: (Olvassa): „1-ső szakasz. Mindazon községek
nek és volt jobbágyoknak, kik az úrbér, vagy azt 
pótló szerződések alapján, akár készpénz, akár 
természetbeli adózásokból állott úrbéri szolgála-
taikat, az 1840-ik évi VII. törvényczikk kihirdetése 
után, úrbéri örökváltsági sserződések mellett 
1848-ik évi május l-ig megváltották: az ilynemű 
szerződéseken alapuló váltságtőke, az alábbi 5-ik 
szakaszban megállapított mérv szerint, az országos 
alapból megtéríttetik, ha különben azon szerződé
sek miijd lényeg, mind alak tekintetében az 1840, 
VII. törvényczikk 9-ik szakaszában foglalt kellé
keknek megfelelnek." 

Bujanovics Sándor jegyző: Két módosít-
vány adatott be, melyeket fel fogok olvasni. 

(Olvassa): „Az első szakasz helyett tétessék: 
„Mindazon községeknek és volt jobbágyoknak, kik 
az úrbéri, vagy az azt pótló szerződések alapján, 
akár készpénz, akár természetbeli adózásokból 
állott úrbéri szolgálataikat, az 183-/,, országgyű
lés kezdete óta úrbéri örökváltsági szerződések 
mellett 1848. évi május 1 -ig megváltották : az ily
nemű szerződéseken alapuló váltságtőke az alábbi 

!) Lásd aa Irományok 320-dik számát. 

5. szakaszban megállapított mérv szerint az orszá
gos alapból megtéríttetik, ha különben azon szer
ződések mind lényeg, mind alap tekintetében az 
alkut megkívánt törvényes kellékeknek megfelel
tek. Kelt Pesten, 1868. évi október 9-én. Beadják: 
Kis Miklós, Horváth Döme, Berzeviczy Tivadar, 
Csörge László." 

A másik módositvány igy szól: (Olvassa): 
„Mindazon községeknek, melyek az 1840. évi VII. 
törvényczikk és mindazon volt jobbágyoknak, kik 
az 183%. VIII. törvényczikk kihirdetése után" 
szavakkal vegye kezdetét és a 4-ik sorba ig-
tatni kivánt 1840 iki törvényre hivatkozás mint 
ismétlés hagyassák ki. Beadja Somogyi László. 

Elnök: E!fogadja-e a t . háza központi bizott
ság nézetét ? (Elfogadjuk!) A kik elfogadják, méltóz
tassanak fölállani. (Megtörténik.) A t. ház az 1 -ső sza
kaszt a közp .mti bizottság szerkezetében fogadja el. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 2-ik 
szakaszt.) 

Zichy Ál l ta i e l őadó: A központi bizottság
nak a szakasz 2-ik pontjára az az észrevétele van, 
hogy első sorában „tőke részleteknek'' után közbe
szúrandó : „ 1848. május." 

A kamatokra nézve elágaztak a központi bi
zottságban a szavazatok. Négy osztály azon né
zetben volt, hogy átalában semmi kamat ne adas
sék. Ennek ellenében négy osztály pártolta az 
eredeti javaslat azei-mt az 5%-kos kamatot. Mind 
a két nézet mellett lehet fontos okokat felhozni, és 
ezek latolgatása után ezen harmadik nézet fogad
tatott el — csupán közvetítő gyanánt, mert csak 
egy osztály lépett föl ezen inditványnyal, — hogy 
a kamat 5%-ról 2"A 7u-ra szállíttassák le, és a kik 
semmi kamatot nem akartak, inkább a kevesebb
hez állottak, mint a többhöz. Ez a dolog története, 
mit bátor voltam egész objectivitással előadni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Ma-
nojlovics Emil módositv••Ingát): „A 2-ik szakasz 2-ik 
alineája maradjon ki." 

Manojlovics E m i l : Én sem a kormány 
előterjesztését, mely kamatok fejében 5%-ot, sem 
a központi bizottság jelentését, mely 2 % perczentet 
fizettetni javai, el nem fogadom, hanem a kama
tokat teljesen megtagadni kívánom, és pedig a 
következő okoknál fogva : 

1-ször , mivel azon volt jobbágyok , kik 
1848 előtt örökváltsági szerződésekre léptek, azt 
bizonyára nem azon reményben tették, hogy a 
váltságul fizetett összeget valaha visszanyerik, s 
hogy azért a méltányosságnak, mely az 1848. XII . 
törvényczikk 9 szakaszában bangoztatik, nagyon 
is elég lesz téve. ha magát a váltsági tőkét az or
szágos alapból megfizetve, következőleg földjei
ket, más polgártársaik rovására ajándékba kap
j á k : és 
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2-szor, mivel az ország pénzállapota oly nyo
masztó helyzetben találtatik, hogy a legnagyobb 
kíméletet igényel, s azért mindennemű bó'kezüség 
melló'zését szükségessé teszi, ha nem akarunk az 
államadósságok szaporítása és a közterhek mérték
telen fölcsigázása által azon financziális calamitá-
sokba visszaesni, melyekből annyi érzékeny áldo
zatokkal csak imént kibontakoztunk, vagy lega
lább hiszszük, hogy kibontakoztunk. 

Egyébiránt az örökváltók az országot azért, 
mivel váltsági tőkéiket előbb meg nem kapták, s 
ez által kamatjaikban megrövidíttettek, igazságta
lansággal még azért sem vádolhatják, mert az or
szág ezen kötelességének teljesítését nem szándé
kosan mulasztotta, hanem teljesítésében az absolut 
kormány 18 év alatti fenáliása által megakadá
lyoztatott. (Elénk helyeslés. Fi Ikiáltások : Elfogad

juk !) 
Horváth D ö m e : T. képviselőház ! Én azon 

nézetet, hogy a kamat teljesen megtagadtassák, 
igen röviden fog^m indokolni. [Elfogadjuk!) Ha 
méltóztatnak elfogadni, akkor elállók a szótól. 
(Elfogadjuk ! Szavazzunk!) 

Szakál Lajos: T. ház! {Eláll!) 
Horváth D ö m e : Ha nem méltóztatnak egy

hangúlag elfogadni, akkor fentartom magamnak 
a szóihatást. Méltóztassanak a gyakorlatra vissza
emlékezni . . . (Elfogadjuk.) Ha méltóztatnak el
fogadni, akkor én elállók a szótól. 

Elnök: Először a szerkezet meg- vagy nem 
tartása fölött kell szavazni. Méltóztassanak tehát 
azok, kik a törvényjavaslat 2-dik szakaszát a mi
niszteri szerkezet szerint elfogadják, felállani. [Meg
történik.) A szerkezet nem fogadtatott el. Méltóz
tassanak most fölkelni azok, a kik a második sza
kaszt a központi bizottság szerkezetével elfogadják, 
(Megtörténik). A központi bizottság szerkezete nem 
fogadtatott el. Méltóztassanak most fölkelni azok. 
a kik Manojlovics képviselő módositványát elfo
gadják. (Megtörténik.) Elfogadtatott. A második 
szakasz második bekezdése tehát kimarad. 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : Csak azt vagyok bá
tor megjegyezni, hogy a szöveget némikép módo
sítani kell ezen elfogadott indítványhoz képest. 
Kihagyni nem elég, hanem meg kell említeni, 
h ogy kamat nem jár nekik. (Helyeslés.) 

Elnök: Ezen szakasz tehát Manojlovics kép
viselő úr módositványának megfelelőleg fog szer
kesztetni, a központi bizottságnak pedig a sajtóhi
bára vonatkozó észrevétele figyelembe fog vétetni. 
(Helyeslés.) 

BujanOViCS S á n d o r j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat 3-ik szakaszát és Manojlovics Emil kö
vetkező módositványát): „ A 3-ik szakasz következő 
szavai: „minél fogva a felszámításból az itt emii

tett tőkerészletek kamatai teu kihagyandók, és az 
egész második pont maradjon ki." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház Manojlovics kép
viselő úr módositványát ? (Elfogadjuk!) 

LuZSénszky P á l b : Én magam is bele 
nyugszom azon módositványba, melyet Manojlo
vics képviselő úr adott be, hogy t. i. kamat ne 
fizettessék ; mégis szükségesnek tartanám kimon
dani, hogy ezen törvény kihirdetése után csaku
gyan kamat fizettessék ezen tökerészletektől. (Fel
kiáltások : Az magától értetik!) 

Zichy Anta l e l ő a d ó : A központi bizottság
nak ezen szakaszra nézve azon stylaris észrevétele 
volna, hogy ezen kitétel: „a volt földesúr javára4 ' 
kihagyandó volna, nehogy félreértésekre adjon 
alkalmat. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a központi bizott
ság és Manojlovics képviselő úr módosításait? (El
fogadjuk!) E szakasz tehát ezen módosítások sze
rint fog kiigazittatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 4ik 
szakaszt.) 

Zichy Á l l ta i e l ő a d ó : Ezen szakaszra nézve 
a központi bizottság csak egy sajtóhibát kivánt 
kiigazittatni, melyet már a jegyző úr is kiigazítva 
olvasott. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 4-ik szakaszt? 
(Elfogadjuk !) A 4-ik szakasz tehát az emiitett saj
tóhiba kiigazításával elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az ő-ik 
szakaszt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
a: j , megtérítendő összeg" helyett e szót: „tőke* 
kivan ja tétetni; miután azonban méltóztattak elha
tározni, hogy csupán csak a tőke fizettetik, az ere
deti szerkezet meghagyható. Másik észrevétele a 
központi bizottságnak az, hogy a második sorban 
ezen szó után : „egyenlő," alkalmasint sajtóhibá
ból kimaradt: „legyen." A szerkezetnek így kel
lene állania : „a megtérítendő összeg kiszámításánál 
azen elv szolgál irányadóul, hogy az egyenlő 
legyen stb." (Elfogadjuk!) 

Elnök : Az 5-ik szakasz tehát a központi bi
zottság által ajánlott módosítással elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a Q-ik 
szakaszt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
a 4-ik sorban rövidség okárt eszavakat: „azörök
váltsági szerződés e részbeli mellöztével," továbbá 
a 6. és 7. sorban e szavakat: „ha a megtérítendő 
tőke a jelen törvény mérve szerint magasabbra 
rúgna," mint fölöslegeseknek kitörlését ajánlja. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát e szavak kitöröltetnek. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 7-ik 

szakaszt, s Manojlovics Emil következő módosítását): 
1 6* 
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„ E szavak: „szintúgy, mint a tőke a fenebbi 2-ik 
szakasz értelmében felszámítandó kamatok" kiha-
gyandók." (Helyeslés.) 

KiSS MiklÓS: T. képviselőház! Nem annyi
ban akartam hozzászólani, a mennyiben a saakasz 
szerkezetén kivánnék változtatni, hanem e szakasz 
bevégzéséül egy hozzátételt ajánlanék. T. képvi
selőház ! Ezen törvényjavaslat 1-ső szakasza, mely 
szerint a megváltás az 1840. évi VII. törvényczikk 
kihirdetésétől kezdődik, elfogadtatván, ez által azon 
községek, melyek az ezt megelőzött legközelebb 
időkben tették a megváltást, nézetem szerint nem 
részesültek egészen méltányos eljárásban, nem pe
dig azon tekintetből, mert az örökváltság eszméje, 
ezen nagy eszme, az 1830-iki országyülésen pen-
ditteíett meg először, azonban ezen országgyűlés 
a közbejött viszonyok miatt azt meg nem érlelhet
vén, az az annak folytatásaként tekinthető 1832. és 
36-iki országgyűlésen tárgyaltatott, és már részben 
valósággá is vált. Felfogásom szerint tehát azon 
községek és városok, a melyek az 1832 — 36. évben 
tartott országgyűlés folyama alatt, mintegy az 
akkori tárgyalások által felbátorítva már előzőleg 
megkezdették, sőt végre is hajtották a megváltást, 
némi figyelembe lettek volna részesitendök. Miután 
azonban e részben a t. ház már határozott, én, 
hogy mégis az 1848-ik évi XII. törvényczikk 9-ik 
szakaszának, melyben a rnéllányosság fölemlitte-
tik, némileg elég tétessék, bátor vagyok egy mó-
dositványt ajánlani, mely szerint azon községek és 
városok, melyek az 1832-ik évi országgyűlés fo
lyama alatt tették megváltásokat, ha már kötelezve 
voltak, noha semmit nem kaptak, hozzájárulni 
azon tetemes váltságösszegekhez, melyek az 1848-
ki megváltásból reájuk hárultak, legalább ezen 
ujabb, most elhatározott megtérítési költségektől 
mentessenek fel. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Kiss 
Miklós módositványát): „E szakaszhoz hozzáadandó: 
„Megjegyeztetvén, hogy azon községek és váro
sok, melyek akár készpénz, akár természetbeli 
adózásokból állott úrbéri szolgálataikat az 1832. és 
36-ik országgyűlés óta úrbéri örökváltsági szerző
dések mellett már megváltották, a jelen törvény 
által elrendelt országos megtérítésből eredő ter
hek viselésére nem köteleztetnek." 

Horváth D ö m e : T . képviselőház! Én Kiss 
Miklós képviselőtársam módositványához szívesen 
hozzájárulok, mert az szerintem nagyon igazsá
gos és méltányos. Az 1-ső szakasznál nekem is 
lett volna módositványom, és bár be is adtam, 
nem szólaltam fel, látván, hogy a t. ház nagy több
sége ellene van, és azt elejti; de most méltóztas
sék megengedni, hogy tolmácsoljam azon indoko
kat, melyeknél fogva képviselőrársam módosit
ványát elfogadom. Nyilvánítani, hogy én a mó-

dositványt, mint nagyon igazságost és méltányost 
elfogadom. Méltóztatnak emlékezni az 1836-iki 
urbariális tárgyalások menetelére. Az országgyű
lés az egész nemzetnek s különösen a törvényha
tóságoknak irányt adott. A szabadelvű megyék 
felkarolták az irányadást, magok szólították fel a 
községeket a megváltás eszközlésére, s a helytartó
tanács, az akkori legfőbb kormányszék, a közvéle
mény, az országgyűlés irányadása és a szabadelvű 
megyék pressiója alatt állván, még mielőtt a tör
vény ki lett hirdetve és életbe léptetve, az ilyene
ket jóvá hagyta. í g y keletkeztek nagy részben az 
1840-dik év előtti úrbéri örökváltsági szerződések. 
Tudjuk, t. képviselőház, hogy azon községek az 
úrbéri kárpótlásoknál legnagyobb részben szintén 
viselték a terheket s mindamellett, bárha a tör
vényhozás irányadása s a felsőbb hatóság engedélye 
mellett magokhoz váltották a földesúri jogokat, ők 
mégis mindamelllett azon gyarló kedvezmények
ben sem részesittettek az 1854-diki pátens által, 
mint a volt földesurak, s épen azért, mert semmi
ben sem részesültek és tetemesen károsultak, na
gyon igazságosnak s méltányosnak tartom, hogy 
ezen törvényjavaslat által azon községek, melyek 
1840 előtt magokat megváltották, kárpótlásban 
részesüljenek, s méltányosnak tartom, hogy a te
her viselése alól e törvényjavaslatnál fogva fel
mentessenek. Azért Kiss Miklós követtársam mó
dositványát ajánlom a t. ház figyelmébe. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 7-dik szakaszt 
azzal a módosítással, a melyet Manojlovics képvi
selő úr beadott ? (Felkiáltások: Nem Manojlovics, 
de Kiss Miklós adta be!) Bocsánatot kérek, Manoj-
lovies képviselő úr már előbb beadott egy módo-
sitványt. 

G h y c z y Ignácz : T. ház! Ebben a szakasz
ban a változás szükséges, nem azonban Kiss Mik
lós, hanem Manojlovics indítványa szerint, a mely
nél fogva e szakaszból a kamatok megemlítése ki
marad. (Ez már el van fogadva!) 

E l n ö k : Manojlovics képviselő úr módositvá-
nya e szakaszhoz tartozik, bár ez már kifolyáa az 
előbbi megállapodásnak. Kívánja a t. ház Kiss 
Miklós képviselő úr módositványát is elfogadni? 
(Nem fogadjuk eV.) Ennélfogva a 7-dik szakasz Ma
nojlovics képviselőúr módositványa szerint iga-
zittatik ki. (Helyeslés) 

Következik a 8-dik szakasz. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a S-ik 

szakaszt.) 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság 

szerint a 2-ik sorban: „törvényes," ugyanaza6- ik 
sorban is („örökösei" előtt) kitörlendő. U-o . az 5. 
sorban e szó u tán: „birtokosa" közbeteendő volna: 
„a váltságtőke teljes letörlesztése előtt." Végre 
bátor vagyok már most megjegyezni, hogy a 

•:-
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jegyző urak dolga lesz, minden szakaszt Manoj-
lovics úr módoaitványához képest módosítani. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház a 8-dik szakaszt a központi 
bizottság módosításaival elfogadja. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 9-dik 
szakaszt.) 

. Z i chy A n t a l e l ő a d ó : Alulról 4-dik sorban 
e szó u tán : „egy" hozzáteendő volna: „vagy több." 

Az utolsó előtti sorban: „e'közös kötelez
vényt" helyett lenne: „azokat" stb. (Elfogadjuk !) 

E l n ö k : A 9-dik szakasz e módosításokkal 
elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa o 10-ik 
szakaszt) 

Z i c h y A n t a l e l ő a d ó : Minthogy a törvény
javaslat sokáig hevert az acták közt, a határidő 
meghosszabbítását czélszerünek tartaná a központi 
bizottság; ennélfogva uj szöveget indítványoz: 
„10-dik szakasz. Zárhatáridőül a jelen törvény 
alapján követendő országos megtérítés iránti fo
lyamodványok benyújtására 1869-dik évi deczem-
ber 31-dike tűzetik k i ; később folyamodók ebbeli 
igényeiket elvesztik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház a központi bizottság szerke
zetét fogadja el. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa ali-ik 
szakaszt.) 

Zichy A n t a l e lőadó : A 2-dik sorban : „igaz
gatóságánál" helyett : „igazgatóságához," és a 
második bekezdés 5-dik sorában „országos tanács
hoz" helyett: „fölebbviteli hatósághoz," ugy a 3-dik 
bekezdés elején is : „az országos tanács" helyett: 
„a fölebbviteli hatóság." (Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. káz a 11-dik szakaszt e módo
sításokkal elfogadja. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 12-ik 
szakaszt.) 

Zichy Anta l e lőadó : A 4-dik sorban ismét: 
„a fölebbviteli hatóság" teendő. U. o. és több he
lyütt „hirdetmény" mindenütt egyformán: „hirdet-
vénynek" Írandó. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A 12-dik szakasz ezen módosítások
kal elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 13-ik 
szakaszt.) 

Zichy A n t a l . e l ö a d ó : Az utolsó sorban ugy 
a következő 14-dik szakaszban is stb. helyen: „alap
igazgatóság" helyett különválasztva: „alapigaz
gatóságának," és : „alapigazgatóságához stb." ol
vasandó. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház elfogadja e módositással a 
szerkezetet. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvacsa a 14-ik 
és 15-dik szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfogadtat
nak. Olvassa a 16-dikat.) 

Z i c h y A n t a l e lőadó : A második bekezdés 
1-ső sorában e sző : „közös" kihagyandó ; és „kö
telezvény" helyet t : „kötelezvények," s ehhez ké
pest az utolsó szó: „marad" helyett : „maradnak" 
olvasandó. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A 16-dik szakasz az előterjesztett 
változtatásokknl elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 17-
dik szakaszt.) 

Zichy Anta l e l ő a d ó : A 4-dik sorban „or
szágos tanács" helyett ismét: „a felébbviteli ható
ság," ugyanott a második bekezdés 3-dik sorában 
„igazságügyminiszter'1 helyett: „belügyminiszter," 
és „jogbiztos" helyett : „megbízott" teendő. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : E módositásokkal tehát a 17-dik sza
kasz elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 18-
dik szakaszt.) 

Zichy Anta l e l ő a d ó : Az utósó sorban „il
letékmentes1" elé: „dij-, bélyeg-és"igtatandó. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : A 18-dik szakasz tehát e módositás
sal elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 19-
dik szakaszt.) 

Zichy A n t a l e lőadó : E szakaszban „minisz
tériumok" helyett mindenütt „miniszterek" teendő. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk !) Lesz tehát a jelen módositással. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Pap 
Mór pótszakaszát, mely a 19. szakasz után mint 20. sza
kasz következik :) „20 >dik szakasz. Az 1715. XXXIV. 
törvényczikk értelmében a jász-kunok váltsági 
összege kifizetését a nemzet magára vállalván, és 
ezen összeg az 1715. XXV. törvényczikkben 
515,000 frtból állónak elismertetvén : ezen 515,000 
forint a Jász-kun kerületek részére ezennel vissza
fizettetni rendeltetik, mely közöttök egyes közsé
gei váltsága redemtiója arányában lészen felosz
tandó." 

P a p Mór : Az átalános tátgyalásnál érvei
met és okaimat e módositványt illetőleg pótszakasz 
ajánlására elmondtam. Újólag ajánlom azt a tisz
telt háznak. 

Deák FerenCZ : Tisztelt ház! A jász-kun 
kerület kivánata, illetőleg követelése nem e helyre 
tartozik; az külön intézkedés tárgya. 

A jász-kun kerületet, mely koronái birtok s 
az ország tulajdona volt, eladta az akkori kormány 
a németrend lovagjainak örökáron. Az ország 
rendéi utóbb ez ellen felszólaltak; ő felsége egy 
bizottságot nevezett ki, ez közbenjárt a dologban 
és a német lovagrend elállott örökvételi jogától} 
és azt mondotta, hogy fizessék meg neki azt, mit 
ö készpénzben kifizetett a kincstárnak s o akkoc 
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igen szívesen kibocsátja. Az ország rendéi ezt tör
vénybe igtatták, és odatették a törvény világos 
szavaiba, hogy „addig pedig, mig a visszaváltás 
történik, nem örökvételi, hanem zálogjog czimén 
bírhatja és használhatja a jász-kun kerületet a 
német lovagrend; a kiváltásra pedig, ámbár az 
1608-diki koronázás előtti törvény szerint, ezen 
visszaváltás is, mint koronajószág vizszaváltása, az 
ország rendéit illetné — ezek a törvény szavai, — 
ő felsége az ezen fekvő summának felét a maga 
kincstárára átveszi; a másik fél lerovására nézve, 
mely miután felét ő felsége átvette, a rendeket 
illetné, beleegyez ő felsége, hogy azon összeg, me
lyet a jász-kunok fizetni tartoznak a neoaquistica 
commissióba, arra fordíttatnék ; a felülmaradt részt 
pedig, vagy mint a törvény mondja: „a felesleget" 
az ország rendéi fogják kárpótolni az ország köz-
jövedelmeiből. 

A Jász-kun kerület f.ddig is előteremtette 
ezen kiváltási összeget, s most ezt akarja kárpó
toltatni. 

A törvény szavai, az én nézetem szerint, igen 
világosak: mert azt mondja az 1715. XXXIV. 
törvényczikk : „Jóllehet a kunok és filiszteusok, 
a korábbi időkben bizonyos közszükségekre elő
legezett pénzösszegért, a nemes német rendnek 
— más koronái birtokokra nézve ez előtt gyakorolt 
példa szerint — eladattak volna ; de mivel az emii
tett rend, a karoknak s rendeknek az ellen tett 
hathatós felterjesztésére, és az e végett rendelt 
királyi bizottság közbenjárására , a követelt 
örökvételi jogról való lemondásának készségét ki
jelentette, csakhogy az általa letett pénzösszegnek 
visszanyeréséről biztosíttassák : 

„1 . szakasz. Annálfogva azon kunok összes 
birtokában s jövedelmek behajtásában, csupán 
felpénz, vagy zálogjog és czimalatt, mig az általa 
előlegezett, és királyi kamarákkal eszközlendo 
számadás mellett kitudandó teljes összeg letételéig 
s visszaadásáig,'.meghagyatik s megállapíttatik. 

,,2. szakasz. Jóllehet ugyanezen felpénz és 
zálogos összeg megtérítése s annálfogva az ország 
közjavára s eló'menetére elidegenített koronái ja
vaknak visszaváltása a koronázás előtti 1608-dik 
évi XXII. törvényczikk értelmében é̂s hasonlósá
gánál fogva, egyedül az ország rendéi kötelességé
nek tartatik : mindazon át azoknak legalázatosabb 
kérelmükre, ő sz. felsége, azon összegnek felét 
királyi kincstára és ügyészségére kegyelmesen 
átveszi, és a másik a karok és rendek által meg
térítendő felerészhez való járulás tekintetéből, 
azon pénzmennyiséget, melyet a jelenlegi ország
gyűlés X. törvényczikkének erejénél fogva, az 
uj szerzeményi birtokoktól, az annyira költséges 
visszaszerzésnek megtérítésére fizetni tartoznának, 

különös kegyelméből szintén arra fordítani kegyel
mesen megengedi, s a mely felesleg összeg kíván
tatni fog, a rendek által, az ország közjövedelmei-
bó'l pótlandó." 

Ez, ugy hiszem, alapja a jász-kun kerület 
követelésének. 

Nem úrbéri, nem is azzal rokon természetű, 
nem is olyan örökváltság, mint az úrbéri örök
váltság, hanem olyan kötelezettség, melyet 1715-
ben elvállaltak a rendek; éá én ezt, mint törvény
ben gyökerező követelést pártolom. (Helyeslés.) I)e 
nem ide, hanem külön törvényezikkbe kívánnám azt 
igtattatni. 

Mivel pedig itt számitásnak van helye, mert 
először ki kell számítani, mennyi volt azon idő, és 
mekkora a váltság összeg ? továbbá miután an
nak felét a kincstár vállalta magára, másik felére 
nézve pedig a neoaquistikus jövedelmeket assig-
nálta ő felsége, kikeli számítani, mennyi volt azon 
comissiónak jövedelme ? Szóval: mi azon felesleg, 
melyet akkor az ország elfogadott? Azért jelenleg 
csak azt kívánom elvben kimondani, hogy a jász
kun kerület ezen kívánat át pártolom. Az erről 
szóló törvényjavaslat részletes kidolgozását legin
kább szeretném magára a minisztériumra bizni. 
(At alános hdyeslés.) 

P a p Mór: Én, t. képviselőház, ezen már elő
leg az igazságügyminiszter által fölemiitett, és 
most legközelebb Deák Ferencz képviselőtársam 
által is kijelölt utat elfogadom és ahhoz hozzájáru
lok, s csak azon kérelmemet fejezem ki, miszerint 
ezt jelenleg a t. ház határozatilag kimondani szi-
veskedjék. (Ellenmondás. Zaj.) 

BÓniS S á m u e l : Én ugyanazon elveket, me
lyeket Deák Ferencz t. kéiDviselötársam e kérdés
ben is kifejtett, részemről is elfogadom és párto
lom; hanem az eljárási módra nézve azt tartom, 
hogy, amennyiben az egészen különálló indítvány, 
azt itt jelenleg tárgyalni nem lehet. Hanem tétes
sék külön indítvány, és az a házban napirendre 
tűzetvén, tárgyaltatni fog. [Helyeslés.') 

E l í l ök : Ennélfogva az indítvány most mel
lőztetik. Következik a 2Ö-ik szakasz. 

Bnjanovies Sándor jegyző (olvassa a 20-ik 
szakaszt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
e szakasz utolját igy óhajtja kifejeztetni: „Az (or
szágos alap ellen az 1848. IX. törvényczikk alap
ján többé semmi követelésnek helye nem lesz." 

I v á n k a I m r e : A jelen törvény szabványait 
némely érdekeltek ugy magyaráztak, hogy az ő 
esetök nincs benne ; másoktól meg azt hallottam, 
hogy benne értetnek azok, kik nem váltották meg 
az urbériségeket magok, hanem megváltotta ma
ga földesúri birtokát az urbériséggel együtt ; en-
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i> elfogva nagyobb világosság tekintetéből vagyok | 
bátor azon szöveget indítványozni, melyet az el
nökséghez beterjesztettem, s melynek felöl vastatá
sát és megszavaztatását kérem. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Ivánka 
Imre módositványát): „A 20-ik szakaszhoz tétessék 
hozzá: „Ezen szabály alól csak oly községek ké
peznek kivételt, metyek magán földesurak rész
birtokát az úrbéri jobbágytelkekkei és zsellérek
kel, s ezeknek járandóságával együtt örökösen 
megvették. Az ilyen községek az urbériségre nézve 
a magán földesurakat képviselvén, kellően kimu
tatott úrbéri veszteségűkért ugyanazon kárpótlás
ban részesülnek az országos alapból, a mely az 
eladó földesúrnak járt volna." 

Horvát Boldizsár igazságügyér: T. ház! 
É n a törvényjavaslatot ugy értelmezem, a mint 
Ivánka képviselőtársam kívánja értelmeztetni, ezt 
nyíltan kimondom ; ha tehát ő nem látja elég vi
lágosnak, nekem nem lehet következetességből ki
fogásom az ellen, hogy világosabban fogalmaz
tassák ; de azon esetben nem fogadhatnám el a 
fogalmazást, ha nincs benne határozottan kimond
va az 1840-iki év; mert akkor ezen demarcationa-
lis vonalon tul is mehetne s félreértésekre adhatna 
alkalmat. Ha tehát világosság kedvéért bele vétetik 
a törvényjavaslat szövegébe, akkor kérem a mó-
dositványba az 1840-iki évet beletenni. 

BÓnis S á m u e l : Azt hiszem, az igazságügyi 
miniszter kijelentése, után többé semmi kétség nem 
lehet a törvény értelme felett. Mást nem is lehet érte
ni ezen törvény rendelkezése alatt, mint szón vevő
ket, kiket Ivánka képviselőtársam módositványa 
említ: a kiket t. i. 1840 óta vettek urbériséget. 
azaz : hogy a földesúri jogokkal együtt vették meg. 
Minthogy a törvényben világosan benne van és 
ki van téve a praeclusi terminus is, ez pedig azt 
nem említi meg, nem látom szükségét a módosít
ván yban tett változtatásnak. (Helyeslés,') 

Elnök: A 20-ik szakasz tehát marad, a mint 
van. 

Bujanovics Sándor jegyző (olv-ssa a 21. 
szakaszt.) 

Zichy Ál l ta i e l ő a d ó : Alulról a 3-ik sor
ban „felhatalmaztalak* helyett: „megbizatik", és 
az utolsó „vehesse" helyett: „vegye* szóra kívánja 
a szerkezetet változtatni a közjoonti bizottság. (Elfo
gadjuk !) 

Elnök: Elfogadtatik e szakasz is. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 22. 

szakaszt) 
Z i c h y Anta l e l ő a d ó : ,,Minisztériumok" he

lyett : „minisztereket" kivan a központi bizottság 
tétetni. (Elfogadjuk]) 

E l n ö k : Ennélfogva a 22-ik szakasz is elfo
gadtatik. 

Ezzel a részletes tárgyalás is be van fejezve. 
Az uzsoratörvények eltörléséről szóló törvény

javaslatot most akarja-e a ház tárgyalni vagy hol
nap? (felkiáltások: Most! Holnap!) Bár nem sok 
időt venne igénybe, de méltóztassék figyelembe 
venni, hogy délutáni 4 órakor bizottsági ülés lesz. 

PlÜSZky Fere i lCZ: Ötvenkilencz napunk 
van még csak az országgyűlés végéig! 

E l n ö k : Épen azért, mert csak 59 napunk 
van hátra, a bizottságoknak is ülést kell tartani. 

Kérem a pénzügyi bizottság t. tagjait, hogy 
ülés után méltóztassanak itt maradni rövid tanács
kozásra. 

A nemzetiségi bizottság t. tagjait kérem, 
hogy délutáni 4 órakor méltóztassanak összeülni. 

Egyszersmind értésemre esett, hogy többen 
elmaradnak a bizottsági tanácskozásokból. Miután 
e mííködésöket elvállalták, azt hiszem, hogy egy
szersmind elvállalták azon kötelezettséget is, hogy 
a bizottsági ülésekben jelen legyenek. (Helyeslés.) 

Holnap 10 órakor ülés lesz. 
A holnapi ülés tárgya az uzsoratörvények 

eltörléséről szóló törvényjavaslat, és a szőlődézs* 
ma iránt a méltóságos főrendek üzenetének tár
gyalása. 

Az ülés végződik cl. u. 1' a órakor. 




