
Jassik Menyhértnek, úgyis mint érdektársai állítólagos meghatalmazottjának s felperesnek, 
a Boldogfal vai nemesi pusztához igényelt zálogváltási jog félj egyeztetése iránt Debreczen 
város, és annak 91 polgárai, mint a hasonnevezetü Boldogfalvi szőllőskert egyes birtokos
sal, s alperesek ellen a Magyar Királyi Hétszemélyes Tábla felülvizsgálata és bírói ellátása

alatt álló telekkönyvi ügyében.

1860. Jul. 30-án nyújtotta be felperes keresetlevelét a volt cs. kir Debreczen Megyei Törvény
székhez mint telekkönyvi Tanácshoz, a hol ezen per be is tárgyaltatott.

1861. Márcz. 30-án a nevezett cs kir. Törvényszék feloszlatásával, a Debreczen városi Tör
vényszékhez, mint telekkönyvi Tanácshoz tétetett át, a már betárgyalt, de még függőben maradt ezen ügy.

1862. Okt. 22-én hozatott ítéleténél fogva az eljáró városi telekkönyvi Tanács felperest kere
setével elutasította.

1863. Febr. 5-én ezt, felperes a királyi ítélő Táblára felebbezvén, főkép a bírói illetőséget ki
fogásolta s ostromolta.

Erre a királyi ítélő Tábla az első bírósági ítéletet feloldván, újabb tárgyalást rendelt az id. törv. 
szab. 178. §-sa értelmében, mivel felperest értesíteni elmulasztotta, azon ügynek hozzá lett áttételéről.

1864. Szept. 13-án a bevégzett újabb tárgyalás alkalmával mind a kifogásolt bírói illetőség 
kérdése, mind az ügy érdeme a felek közt bőven megvitattatván.

1864. Decz. 31-én erre oly ítéletet hozott az eljáró városi telekkönyvi Tanács, miszerint a bí
rói illetőség megállapittatott ; az ügy érdemét tekintőleg pedig felperest keresetétől újabban is elmozdí
totta, főleg a keresetlevélben kitett Boldogfalvai nemesi pusztának, a 2. sz. alatt beperelt okmány és jog- 
érvényes ítélet, de meg a felperesi hallgatag beismerés szerint is, az JE. alatti jegyzékben, s becsatolt te
lekkönyvekben foglalt rokonnevezetü Boldogfalvai szőllőskerttel, epreskert, szénarakhely és a várost körül 
övedző közlegelőveli ugyanazonosságának nem igazoltsága, és a B. C. Ό. alatt beperelt zálogpótléki leve
leknek elévültsége, sőt még a megbízotti minőség, a jogosultság és a zálogos portió minősége, mennyisége 
és fekvésének is be nem bizonyítása indokaiból, — mint szinte a 10. sz. alatt beperelt curialis döntvény 
gyakorlatából.

1865. Febr. 3-án ezen ítéletet felperes felebbezvén, ismét a királyi Tábla bírói ellátása alá ke
rült ezen ügy, a hol is

1868. Jul 30-án az eljáró városi Bíróság megállapított illetősége helybehagyatott; de ellenben 
az ügy érdemére vonatkozó első bírósági ítéletnek második részét megváltoztatta, és a zálogváltási jog te
lekkönyvi feljegyzését megrendelte a II. Bíróság, a következő ily sérelmes végzése szerint:

„Tekintve, hogy a B. C. D. alá csatolt felülfizetési záloglevelekben kikötött kiváltási határidők 
a feljegyzési kérvény benyújtásáig, vagyis 1860. évi jul. 31-ig még le nem jártak;“

„hogy továbbá bejelentő az igény fentartásához való jogosultságát az F. — 3.C. alatt mellékelt 
felhatalmazásokkal és keresztlevelekkel az ügyre vonatkozólag elegendőképen kimutatta, ily esetben pedig, 
midőn a bejelentvény beadásakor még le nem járt kiváltási határidő szerint a zálogváltási jognak maga 
utjáni érvényesithetése az igénylőket megilleti, annak telekkönyvi feljegyzése a t. k. r. 3. és 25-ik §-sai 
értelmében meg nem tagadható;“



„de tekintve továbbá, hogy a zálog misége, mennyisége és fekvése, valamint egyéb az első bi- 
etben felhozott a zálogjószág kiváltását érintő kérdések eldöntése nem ez ügyre, hanem a zálog
érdemére tartoznak.;“

rosagi ítél 
váltó per

„és tekintve végre, hogy a Boldogfalvai birtok azonsága iránt 2. sz. alatt még 1728. évi márcz. 
10-én kivett tanúvallomások, a B. C. D. alatti későbbi keletű feliilfizetési levelek ellenében, melyekben a 
Boldogfalvai puszta is neveztetik, figyelembe nem vehető;“

„a külön védelemmel élt alzálogbirlalók pedig azt, miszerint az általok bírt pusztabeli részeket 
Debreczen városától vették át — határozottan nem tagadták, következve a városi ügyész által képviselt 
egyéb alperesekkel egy tekintet alá esnek;“

„mindezeknél fogva az első bírósági Ítélet helyesebben, végzés megváltoztatásával az E. alatti 
jegyzékben, és az l28l/1 867 . sz. hivatalos jelentéshez csatolt kimutatásban előforduló, a Boldogfalvai kerti 
szőllőbirtokokról szóló telekjegyzőkönyvben foglalt fekvőségekre, a bejelentő Jassik Menyhért s az általa 
képviselt Szepesy-Becski ágon leszármazó Köröskényi Juliánná Farkas Mátyásné, — nemkülönben Becsky- 
Deseöfy, Erős és Szepesy-Bégányi, valamint Bogdányi, Uketyevics és Ilozsvay családbéli örökösök javára, 
— ide nem értvén a Madocsányi-féle örökösöket, kikre nézve maga a bejelentő kérelmétől ellátott —  a 
zálogváltási jog, az 1828. évi május 22-én, 1829. évi szept 25-én és 1830. évi jul. 19-én kelt B. C. D. 
alatti felülfizetési záloglevelek alapján, de csak a zálogváltó 'perben kimutatandó mennyiség erejéig, addig 
pedig határozatlan arányban feljegyeztetni rendeltetik“ stb. stb.

Ezen felette sérelmes végzést mi alulirt a főméltóságu Magyar Királyi Hétszemélyes Táblára 
felebbeztiik, s abban

Kiemeltük fenálló törvényeinket, jelesen
a) az 1852. Nov. 29-ki ősiségi legfelsőbb nyílt parancsnak világosan azt rendelő 22. és 23-dik 

§-sait, „hogy a zálogváltási jo g , a zálogváltási évek lefolyása után csak egy évi határidő alatt érvényesít
hető, és ha ezen határidő alatt a zálog visszaváltása iránt formás per nem indíttatott, az elzálogosító vagy 
jogutódjai által, a visszaváltási jog többé foganatba nem vétethetik

b) az 1855. Decz. 15-én kelt telekkönyvi rendtartás 3. §-sa 2-ik pontjának azon világos szabá
lyát, „miszerint a zálogváltási jog telekkönyvi feljegyzése csak azok részére engedtethetik meg, kiket a fel
idézett ősiségi patens határozatához képest a zálogváltási jog érvényesítésére még hosszabb határidő illet.“

c) A bedák Ignácznak s nejének, Földesi György elleni zálogváltó perében még az 1864. évben 
hozatott, és 10. sz. alatt beperelt azon curialis döntvényt (lásd Törvényszéki Csarnok 1864. év 65. szám), 
miszerint nevezett felperesek, mind a mellett is, hogy kiváltási joguk a felszólamlási határidőn belől felje
gyeztetett, mind a királyi, mind a Hétszemélyes Táblákon keresetüktől azért mozdittattak el hivatalból, 
„mivel a zálogbirtok iránti kiváltási jogukat az ősiségi patens 22. §-sa 1-ső pontjákan meghatározott ha
táridő alatt a, kereset tettleges benyújtásával érvényesíteni elmulasztották, s ekként kiváltási joguk ugyan
azon idézett §-us zársorai szerint már elenyészett. “

Ugyanazért:

Miután a 2. s 5. számú okmányok, az ,281/I 867. sz. hivatalos jelentés, és felperesi hallgatólagos 
beismerés alapján beigazoltatott azon tényállás, hogy a keresetlevélben kitett „Boldogfalva pusztabeli ne
mesi birtok" helyett, az E. és a fentebb hivatolt jelentéshez csatolt telekjegyzőkönyvekben foglalt egészen 
idegen, és más természetű polgári birtokokra rendeltetett helytelenül a sérelmes jog feljegyzés.

Miután az 1860, 1861. és 1862. években lejárt B. G. D. alatti zálogpótléki levelek elévültek, 
átalában véve mindnyájunk irányába — de még sokkal inkább elévültek a mi — mint a rokonnevü, de 
polgári természetű Boldogfalvai szőllőskertnek egyes birtokosai, s alperesek irányában, mivel mi, még az 
5 évvel később az 1867. évi nov. 11-én sikertelen megindított zálogváltási perben sem állunk; az elévült 
jogoknak telekkönyvi feljegyzését pedig a t. k. r. 3. §-sa 2. pontja, és az ősiségi patens 22, 23. §-sai meg 
nem engedik. De különben is:

Miután a hivatolt l28I/1 867 . sz. jelentéshez csatolt kimutatásban előforduló hasonnevezetü, de 
polgári természetű Boldogfalvai kerti szőllő, epreskert, szénarakhely és a várost körül övedző közlegelőről 
szóló telekjegyzőkönyvekben foglalt fekvőségeknek, — még azon esetben is , hogy ha feltéve, de meg nem 
engedhetve, az ugyanazonság igazolva volna is, — csakis egy részecskéje illetné a bejelentő családbeli állí
tólagos némely örökösöket még az elévült B. C. Ώ. alatti záloglevelek kitétele szerint is ; ezen illetmény 
mennyiségét és fekvését pedig bejelentő a telekkönyvi rendtartás 25. és 26. §-sai kívánalmához képest ki 
nem mutatván, mint határozatlan mennyiségű, csakis képzeleti jog telekkönyvi feljegyzése a telekkönyvek 
fogalma és szellemével merő ellentétben áll.

Miután továbbá oly tömeges családok s családbeli állítólagos tagok javára rendeltetett sérelme
sen kiváltási jog feljegyzése, kiknek jogkövetelésétől felperes maga is a tárgyalás folytán ellátott; olyanok



javára továbbá, a kik mar részint az áltáluk külön-külön folytatott más perek utján jog igényüktől már 
jogérvényes bírói határozatok által el is üttettek, részint pedig olyanok javára, a kiknek az F — 3.C. alatti 
scartétákkal s puszta másolatokkal nem igazolt jogosultságuk, még az elévült, s ezért semmis B. C. D. 
alatti, sem a sérelmes végzésben fel sem hivott A. alatti zalogpotléki levelekben épen nem is foglaltatvák.

Miután végre a Fedák-féle beperelt 10. sz. zálogváltsági per esetében hozatott curialis dönt
vény, a zálogváltási jog elévülését mind a mellett is, hogy az a telekkönyvi feljegyzéssel előre biztosítva 
volt, a törvényes egy évi határidő meg nem tartása miatt kimondta, akkor egyszersmind kimondotta már 
egyszer azon másik törvényes elvet is, hogy a telekkönyvi feljegyzés, — annyival inkább tehát a feljegy
zés iránti jelen telekkönyvi ügy kezdete és folyama, a zálog váltási jog érvényét fen nem tartja, s az el
évüléstől meg nem óvhatja; mégis most a másodbiróság ezzel, sőt magamagával is ellenkezőleg határozott.

Mindezekhez képest fenálló törvényeinkhez ragaszkodva kérjük, a II. bírósági végzésnek az ügy 
éidemére vonatkozó része megváltoztatásával, az első bírósági törvényes ítéletet vagy végzést felsőbbileg 
is hely behagyatni.

Sa. kir. Debreczen város
és annak beperelt egyes polgárai mint alperesek.

D o b r a y  sSoxSef, S. k. mint alpeiesi közös Ügyved által. Oebreozen, 1868. Nyomatottá város könyvnyomdájában.




